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 ץהעמק דבר לפרשת מק
 

 פרק מא
 

 פרק מא, א 

ץ ְשָנַתִים ָיִמים ּוַפְרֹעה ֹחלֵּם א ד ַעל ַוְיִהי ִמקֵּ  ַהְיֹאר. -ְוִהנֵּה ֹעמֵּ

פירוש הכתוב כאן שהיה שנתים ימים ללמוד מזה באשר הדבר מובן לכל  שנתים ימים.

יה גם זה שעניין שר המשקים היה להגיע תכלית ליוסף וא"כ כאשר נתאחר מבואר שה

בהשגחה פרטית היינו שנה אחת שהיה עוד בוטח בשר המשקים כי עוד תגיע שעת הכושר 

ויזכרהו. ולבתר תריסר ירחי שתא אדם מסיח דעתו מעניין כדאיתא בבא מציעא )כד,ב( ונענש 

 במדה עוד שנה. ואז הגיע עת הרצון לפקדהו לטובה.

והכי מיבעי ויחלום פרע חלום והנה אין הלשון מדוקדק  ופרעה חלם והנה עומד על היאר.

עומד על שפת היאר. כלשון פרעה ליוסף להלן י"ז. ומזה העלו חז"ל בבראשית רבה )פט,ג( 

כונה נפלאה אמר פרעה מי מתקיים על מי אני על היאור או היאור עלי א"ל אתה על היאר 

שב ומסתפק שלא מהעניין כל כך דפרעה חולם תמיד כמח ה,הורו שיש בזה הפסוק כונה שני

מי העיקר בהצלחה הנפלאה שהייתה אז למצרים. אם הצלחת המלך הוא ובשבילו המדינה 

והיאור מוצלחים או להפך ונתגלה באותו מעשה שהוא עומד על היאור שהרי כל עניין הרעב 

לא היה אלא כדי שיתגלגל הדבר שירדו ישראל למצרים. ונגרר בזה פרעה בשביל המדינה 

 בת ישראל בה. ולא הייתה הגזירה שישבו בגלות אצל פרעה זה, כמובן. והיאור שנגזרה ישי

 

 פרק מא, ב 

ה-ְוִהנֵּה ִמן ב ַבע ָפרֹות ְיפֹות ַמְראֶׁ יָנה ָבָאחּו: ַהְיֹאר ֹעֹלת שֶׁ  ּוְבִריֹאת ָבָשר ַוִתְרעֶׁ

 יבואר עוד להלן י"ח. יפות מראה.

לא יהי כי אם במצרים סמוך ליאור סמוך ליאור. ובא ללמד לפתרון שהשבע  ותרעינה באחו.

 ולא בשארי ארצות וכך כתב הרמב"ן. 

 

 פרק מא, ג 

ן ג יהֶׁ רֹות ֹעלֹות ַאֲחרֵּ ַבע ָפרֹות ֲאחֵּ ל -ִמן ְוִהנֵּה שֶׁ צֶׁ ה ְוַדקֹות ָבָשר ַוַתֲעֹמְדָנה אֵּ ַהְיֹאר ָרעֹות ַמְראֶׁ

 ְשַפת ַהְיֹאר:-ַעל ַהָפרֹות

 י רעב סמוכות לשני השבע.מוכיח שיהיו שבע שנ עלות אחריהן.

מוכיח ג" שלא יהיה הרעב כי אם במצרים כמו פרות היפות. ויבואר  ותעמדנה אצל הפרות.

 עוד בסמוך ולא כהרמב"ן. 



2 

 

 

 

 פרק מא, ד 

ה ְוַדֹקת ד ה ְוַהְבִריֹאת  ַוֹתאַכְלָנה ַהָפרֹות ָרעֹות ַהַמְראֶׁ ַבע ַהָפרֹות ְיֹפת ַהַמְראֶׁ ת שֶׁ ַהָבָשר אֵּ

 ַפְרֹעה: יַקץַויִ 

לא כתיב שבע הפרות כמו דכתיב בפרות הטובות אלא סתם פרות שתים  ותאכלנה הפרות.

הנה דשתי שנים הראשונות אכלו יגיע שבע שנים הטובות ואח"כ הועיל מעט ביאת יעקב 

 למצרים שלא תכרת ברעב וועוד עיין להלן פסוק ל"ד. 

 

 פרק מא, ה 

ִני ה ִליםַוִייָשן ַוַיֲחֹלם שֵּ ַבע ִשבֳּ ָחד ְבִריאֹות ְוֹטבֹות: ת ְוִהנֵּה שֶׁ  ֹעלֹות ְבָקנֶׁה אֶׁ

גם זה בא להוכיח שיהיה השובע רק במקום אחד היינו במצרים מה שאין  עלות בקנה אחד.

כן בשבלים הרעות היה בשבע קנים מפוזרים מעט. להוכיח שנתפזרו צורת השבלים הלאה 

ג א' יבואר שהיו בשארי ארצות שנת בצורת, מקצתן שבעין ממצרים והעניין דלהלן נ' ונ"ד ומ"

מקצתן רעבים, אבל לא כמו שארי שני בצורת שעשירים שבעין ועניים רעבין, וכאן היו עשירים 

רעבין ועניים שבעין. דמאכלים פשוטים שבשני שבע המה מאכלי בהמה. ובשני רעבון המה 

היו כלל ולא היו עשירים יכולין להשיג כי  מאכלי אדם. זה היה גדל בא"י. אבל תבואה ולחם לא

אם ממצרים. ועל זה היה מוכיח החלום. דהפרות הרעות מוכיח שלא היה אפילו מאכלי 

בהמה וזה לא היה כי אם במצרים. אבל חלום השבלים מוכיח על תבואה כמשמעו. וזה הרעב 

 ים. היה גם בא"י. והיינו שנשנה החלום בשתי צורות ולא בצורה אחת שתי פעמ

אמנם יוסף לא פתר לפרעה כי אם מה שנוגע אליו, וגם כי פרעה לא סיפר ליוסף עניין 

 ותעמדנה אצל הפרות, אבל הכתוב מספר כי כך היה. 

 

 פרק מא, ח 

ת ם רּוחֹו ַוִיְשַלח ַוִיְקָרא אֶׁ ר ַוִתָפעֶׁ י-ָכל-ַוְיִהי ַבֹבקֶׁ ת ַחְרֻטמֵּ יָה ַוְיַספֵּ -ָכל-ִמְצַרִים ְואֶׁ ר ַפְרֹעה ֲחָכמֶׁ

ת ם אֶׁ ין ֲחֹלמוֹ -ָלהֶׁ ר אֹוָתם ְלַפְרֹעה:-ְואֵּ  פֹותֵּ

לא כתיב חלומותיו משום פרעה לבד הבין כי חלום אחד הוא והמה  חלומו ואין פותר אותם.

טעו במה שחשבו כי המה שני חלומות שהרי הקיץ בינתים וכך כתב הרמב"ן. ויוסף ביאר 

 טעם היקיצה. כמו שיבואר.

ם על שלא הבינו הפתרון משום לפרעה, וחשבו למאי יראה פרעה עני שבע . עוד טעלפרעה

 ורעב. והלא פרעה לא ירעב ללחם, על כן טעו לראות דברים רחוקים. 

 

ובמדרש )ב"ר פט,ו( איתא על זה העניין בקש לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל. )הרחב דבר: 

ן נקל זה יוסף. הביאור על זה בקש לץ חכמו ואין אלו החרטמים וחכמי מצרים. ודעת לנבו

שהלץ שאינו רגיל ליגע את עצמו למצוא עניין חכמה עמוקה בעת שאין השעה מכרחתו. על כן 
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בשעה שהעניין ניתן לו למצוא דבר חכמה מבקש אותה במקום שאין שם עניין עמוק. אבל 

 נבון שהוא יודע דרך להעמיק בחכמה, מבין מקומות שאין שם דבר העמקה. כך חרטמי

מצרים מקשו בזה החלום דבר חכמה ודברים רחוקים, ולא הבינו כי אין כאן דבר חכמה אלא 

 כמשמעו. ויוסף הבין האמת.(. 

 

 פרק מא, ט 

את פרעה. אל פרעה מיבעי וגם וידבר אינו מובן כל כך, ויאמר מיבעי. אלא וידבר קאי על 

יוסף עד היום, וסיפר עצמו לפני פרעה, כמתרעם על עצמו כמה חטא בזה שלא הזכיר את 

 העניין. 

 

 פרק מא, יב 

ד ְלַשר ַהַטָבִחים יב בֶׁ ר ְוָשם ִאָתנּו ַנַער ִעְבִרי עֶׁ ת-לֹו ַוִיְפָתר-ַוְנַספֶׁ ינּו ִאיש ַכֲחֹלמֹו -ָלנּו אֶׁ ֲחֹלֹמתֵּ

  ָפָתר:

מוסיף פלא בכל פרט שהוא נער ולא למד חכמות. ועברי א"כ לא בא בכח נער עברי עבד. 

לא ניתן לבתי חכמה. וא"כ הוא עניין אלהי, כמו שידוע היה להם  גם כןישוף. ועבד הכ

שמשפחת העברים המה למעלה מטבע שאר בני אדם. )ועיין ללן מ"ג כ"ג(. ולא יפלא מהם 

 דברים נשגבים מהליכות העולם וא"כ אי קץ וגבול לדבר.

 יאר פתרונו. בדיוק החלום ולא החסיר מן החלום דבר שלא ב איש כחלמו פתר.

 

 פרק מא, טו 

ל טו ר ַפְרֹעה אֶׁ ר-ַוֹיאמֶׁ ף ֲחלֹום ָחַלְמִתי ּוֹפתֵּ יָך לֵּאֹמר ִתְשַמע  יֹוסֵּ ין ֹאתֹו ַוֲאִני ָשַמְעִתי ָעלֶׁ אֵּ

 ֲחלֹום ִלְפֹתר ֹאתֹו:

רש"י ושאר מפרשים פירשו מלשון הבנה, שאתה מבין חלום איך  תשמע חלום לפתור אותו.

כמשמעו שאין אתה שומע חלום כדרכן של בני אדם שמבקשים לשמוע לפתור. ויש לפרש 

 ספור מפליא בלי תועלת אלא כדי לפתור. 

 

 פרק מא, טז 

ת טז ף אֶׁ ת ַפְרֹעה לֵּאֹמר ִבְלָעָדי ֱאֹלִהים-ַוַיַען יֹוסֵּ  ְשלֹום ַפְרֹעה:-ַיֲענֶׁה אֶׁ

בי מן כל חייא רזא דנא  כמה די איתיחכמו שאמר דניאל לנ"נ. ואנא לא ב בלעדי אלהים וגו'.

גלי לי להן על דברת די פשרא למלכא יהודעון. פירוש לא בשביל מעלתי שאני ראוי לדעת 

עתידות נגלה לי אלא בשביל המלך נגלה לי. כך אמר יוסף בלעדי לא מכחי ומעלתי אלא כדי 

 שיגיע מזה שלום פרעה. יענה אלהים ע"י לכוין הפתרון. 

 

 פרק מא, יז 
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לַוְיַדבֵּ  יז ד-ר ַפְרֹעה אֶׁ ף ַבֲחֹלִמי ִהְנִני ֹעמֵּ  ְשַפת ַהְיֹאר:-ַעל יֹוסֵּ

 בלשון עז כמו שמגיד דבר גדול ונחוץ לשמוע בשום לב. וידבר פרעה.

לא היה צריך הכתוב לשנות ספור החלום אלא הכי מיבעי ויספר פרע ליוסף  בחלמי הנני וגו'.

ם באיזה דיוקים שלא נתבאר את חלום. אלא משום שיש בהם דברים שנתחדש שראה ג

 בראשונה, ועל כל דיוק יש פתרון בפני עצמו כאשר יבואר. 

 

 פרק מא, יח 

רֹות ְבִריאֹות-וְִהנֵּה ִמן יח ַבע פָּ ָאחּו: ַהיְאֹר עֹֹלת שֶׁ ינָּה בָּ ר וִיפֹת תַֹאר וִַתְרעֶׁ שָּ  בָּ

  בריאות בשר יפת תאר.

 

 פרק מא, יט 

ַבע ָפרֹות אֲ  יט ןְוִהנֵּה שֶׁ יהֶׁ רֹות ֹעלֹות ַאֲחרֵּ ָרִאיִתי -ַדּלֹות ְוָרעֹות ֹתַאר ְמֹאד ְוַרקֹות ָבָשר ֹלא חֵּ

ָנה ץ ִמְצַרִים ָלֹרַע:-ְבָכל ָכהֵּ רֶׁ   אֶׁ

ההיפוך מנפוחות היינו שהצדדין נפולות בין העצמות ולא עוד אלא דלות ורעות תאר מאד. 

 ורקות בשר. שאין בשר כלל בין עור לעצם. 

 

 א פרק מא, כ

ל כא ָנה ְוֹלא נֹוַדע ִכי-ַוָתֹבאָנה אֶׁ ל ָבאּו-ִקְרבֶׁ ר ַבְתִחָּלה ָוִאיָקץ:-אֶׁ ן ַרע ַכֲאשֶׁ יהֶׁ ָנה ּוַמְראֵּ  ִקְרבֶׁ

מחזה חדש שלא בא בספור החלום. והפתרון יבא בפסוק ל"א. ולא בכל  ולא נודע וגו'.

  המקומות היה הרעב שוה משום הכי ראה איזה רגע כך ואיזה רגע כך.

 

 פרק מא, כב 

ִלים ֹעֹלת כב ַבע ִשבֳּ א ַבֲחֹלִמי ְוִהנֵּה שֶׁ רֶׁ ֹאת ְוֹטבֹות: ָואֵּ ָחד ְמלֵּ  ְבָקנֶׁה אֶׁ

היינו החטים יוצאות למעלה מהשבולת ובא להראות אות כי יתנו להם חוץ למצרים.  מלאות.

 ה( כתיב בריאות להראות שיהיו החטים מתקיימות הרבה שנים.  פסוקולעיל )

 

 , כד פרק מא

ַבע כד ת שֶׁ ִלים ַהַדֹקת אֵּ ל ַוִתְבַלְעןָ ַהִשבֳּ ִלים ַהֹטבֹות ָוֹאַמר אֶׁ ין ַמִגיד ִלי:-ַהִשבֳּ  ַהַחְרֻטִמים ְואֵּ

כל זה נראה מיותר. וגם כי כבר אמר ופותר אין אותו. ועוד  ואמר אל החרטמים ואין מגיד לי.

לח גם אחרי חכמים. אלא דבר זה הוא יש לדקדק למה לא הזכיר את החכמים גם כן שהרי ש

מן שאלת פרעה ליוסף. שהוא תמה עוד מדוע אומר אל החרטמים ואין מגיד לי. ומעתה אין 

מקום להתפלא על החכמים שעל זה אפשר להשיב כי לא חכמו כל כך לרדת לעומק הפרטים 

לום שבאותו חלום. אבל חרטומים שהוא מעשה כישוף שהמה היו צריכים לדעת פתרון הח

 וא"כ מן התימה הוא מדוע כן הוא. 
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 פרק מא, כה 

ל כה ף אֶׁ ר יֹוסֵּ ָחד-ַוֹיאמֶׁ ה ִהִגיד ְלַפְרֹעה: ַפְרֹעה ֲחלֹום ַפְרֹעה אֶׁ ר ָהֱאֹלִהים ֹעשֶׁ ת ֲאשֶׁ  הּוא אֵּ

בסמוך אשר  כמו כןהיה ראוי לפתור בלשון עז. כי דבר ה' הוא נחוץ לשמוע וויאמר יוסף. 

המלך השפיל קולו כמו שאומר בקר רוח. ואבל אח"כ אמר השר  דברתי אלא משום כבוד

 דברתי שאינו אמירה אלא דבור.

ביאר בראשונה על שהחרטמים לא ידעו הפתרון. וכך כתב  את אשר האלהים עשה.

בספרונו. וביאר העניין. דכל החלומות צודקים. המה באים מחמת שבעל החלום יודע 

האדם והחרטמים יודעים ע"י שדים מה שנאמר מהנשמע מאחורי הפרגוד והוא מודיע ל

למעלה גם כן מאחורי הפרגוד ובזה יודע לפתור והודיע יוסף שזה החלום אינו אלא נבואה 

מה' כמו דכתיב ויבא אלהים אל אבימלך. אל לבן. אל בלעם. אלא דשם ההגדה גלויה וכאן 

האלהים שוב אין  היה במשל. כמו נבואה ממש שבגלוי יש בא במשל. מעתה אחר שהוא דבר

 ידיעה מזה להחרטמים כי אם מי שיש בו רוח האלהים. 

 

 פרק מא, כו 

ַבע כו ָנה ְושֶׁ ַבע ָשִנים הֵּ ַבע ָפֹרת ַהֹטֹבת שֶׁ ָחד הּוא: שֶׁ ָנה ֲחלֹום אֶׁ ַבע ָשִנים הֵּ ִלים ַהֹטֹבת שֶׁ  ַהִשבֳּ

ה דבר אלהים ביחוד ולא אמר שבע שני השבע. דזה לבד אינו כדאי שיהי שבע שנים הנה.

לפרעה. שהרי אין בזה אלא הצלחת המדינה ועשה ולא היה מתקבל על לב פרעה ברגע זו 

ולא היה נוח לשמוע עוד. משום הכי לא גלה דבר עד בוא לגלות דבר הרעב, כי הוא נוגע 

 לקיום העולם שלא תכלה הארץ.

נוי אופן השובע לא תחשוב שיהיה שבע שנים אחרות זה אחר זה. ובש חלום אחד הוא.

 והרעב כמו שכתבתי לעיל פסוק ה'. משום הכי פירש דשני האופנים יהיו בשבע שנים הללו. 

 

 פרק מא, כז 

ַבע ַהָפרֹות ָהַרקֹות ְוָהָרֹעת ָהֹעֹלת כז קֹות  ְושֶׁ ִלים ָהרֵּ ַבע ַהִשבֳּ ָנה ְושֶׁ ַבע ָשִנים הֵּ ן שֶׁ יהֶׁ ַאֲחרֵּ

בַ  ְשֻדפֹות   ע ְשנֵּי ָרָעב:ַהָקִדים ִיְהיּו שֶׁ

ביאר לו שלא כמו שדמה פרעה שהן צנומות דמשמעו דמכל מקום יש בתוכן דגן כל הרקות. 

 שהוא, שהרי לא משמש בהם. על כן הודיע לו יוסף שהיו רקות ממש. 

 

 פרק מא, כח 

ל כח ר ִדַבְרִתי אֶׁ ר-הּוא ַהָדָבר ֲאשֶׁ ת ַפְרֹעה ֲאשֶׁ ְרָאה אֶׁ ה הֶׁ  ְרֹעה:פַ -ָהֱאֹלִהים ֹעשֶׁ

הרעב הוא התכלית אשר האלהים הראה את פרעה, ולא השובע, באשר על  הוא הדבר וגו'.

 המלך לראות לתקן הדבר. ומעתה הוא מודיע אשר. 
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 פרק מא, כט 

ַבע ָשִנים ָבאֹות ָשָבע ָגדֹול כט ץ ִמְצָרִים:-ְבָכל ִהנֵּה שֶׁ רֶׁ  אֶׁ

 ך לקדם את הצרה שלא תבוא כל כך. על כן יש בכח המלהנה שבע שנים באות שבע גדול. 

 

 פרק מא, ל 

ן ְוִנְשַכח ל יהֶׁ י ָרָעב ַאֲחרֵּ ַבע ְשנֵּ ת-ָכל ְוָקמּו שֶׁ ץ ִמְצָרִים ְוִכָּלה ָהָרָעב אֶׁ רֶׁ ץ:-ַהָשָבע ְבאֶׁ  ָהָארֶׁ

האנשים שהיו בריאים וחזקים ברב שובע יכל כחם להיות חלושים כמו  ונשכח כל השבע.

וכלה הרעב וגו. במקומות שלא תהיה עצה ושום לב לתקן מראש.  שלא היה שבע כלל. וגם

 ויהיה כליון ממש על זה הראה השבלים הרקות מכל שהוא דגן. 

 

 פרק מא, לא 

י ָהָרָעב-ְוֹלא לא ץ ִמְפנֵּ י ִיָּוַדע ַהָשָבע ָבָארֶׁ ן ִכי-ַההּוא ַאֲחרֵּ ד הּוא ְמֹאד:-כֵּ   ָכבֵּ

מו שבימי השבע גם כן לא יודע בארץ שיש שבע הוא דבר בפני עצ ולא יודע השבע וגו'.

 בעולם ותהיה תבואה נשמרת מאד.

כי מפני הרעה  מפחד הרעב שיהיה אחריו. כמו לשון הפסוק בישעיה נז,א מפני הרעב וגו'.

נאסף הצדיק. פירוש מפני הרעה שתהיה אח"כ נאסף הצדיק לפני זה כך הפירוש כאן מפני 

שעתו והוא הפתרון על ותבאנה אל קרבנה ולא נודע וגו'. הרעב שיהיה אח"כ לא יודע הטוב ב

 י. ”כפירוש רש

 

 פרק מא, לב 

ל לב ר ָהֱאֹלִהים -ִכי ַפְרֹעה ַפֲעָמִים-ְוַעל ִהָשנֹות ַהֲחלֹום אֶׁ ִעם ָהֱאֹלִהים ּוְמַמהֵּ ָנכֹון ַהָדָבר מֵּ

 ַלֲעשתֹו:

נשנה החלום שתי הוא שתי שאלות. חדא, מה ש ועל השנות החלום אל פרעה פעמים.

 פעמים, שנית, מה שהקיץ בינתים והיה בא החלום בשתי פעמים נפרדות.

משום הכי נשנה החלום, להחזיק העניין בברור. ועל שבא פעמיים ביקיצה  כי נכון הדבר וגו'.

משום הכי הקיץ להראות שיהיה נמהר וער לעשות מה  וממהר האלהים לעשותו.בינתים 

והוא מיותר ללמדנו דבאת השנות החלום היה בשביל  אל פרעהשעליו. ודקדק יוסף לומר 

שהיה שני אופני רעב, כמו שכתבתי בפסוק ה'. אבל זה השנוי לא היה נוגע למצרים אלא 

 לארץ כנען כמו שכתבתי שם ולהלן. משום הכי דקדק דלפרעה בא השנות משום זה הטעם. 

 

 פרק מא, לג 

א ַפְרֹעה ִאיש ָנבוֹ  לג הּו ַעל ן ְוָחָכםְוַעָתה יֵּרֵּ ץ ִמְצָרִים:-ִויִשיתֵּ רֶׁ   אֶׁ

לא אמר איש חכם ונבון כלשון הפסוק דברים ד' ו' עם חכם ונבון. דשם חכם איש נבון וחכם. 

משמעו שני אופנים. הא' מלומד בדבר המקובל וידיעות הרבה. והב' הוא בר שכל וחריצות 
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קניניך קנה בינה. פירוש ראשית וזהו כוונת הפסוק במשלי ד' ראשית חכמה קנה חכמה ובכל 

שכל וחריצות. הוא שמתחלה יקנה ידיעות הרבה ואח"כ יקנה בעמלו בהם בינה והיינו מאמרם 

ז"ל )שבת סג,ב( לגמור אינש והדר לסבור. מעתה מובן משמעות עם חכם ונבון הוא שהמה 

אח"כ נבון. מלומדים ברוב ידיעות וגם נבונים המה בידיעות הללו, על כן כתיב תחלה חכם ו

מה שאין כן כאן פירוש נבון להשכיל על רוח בני האדם ויודע להנהיגם, וחכם הוא בידיעות 

הנחוצות לדבר איך לקיים התבואה, כך כתב הרמב"ן. משום הכי הקדים נבון לחכם דשני 

 דברים המה בפני עצמם. 

 

 פרק מא, לד 

ד ְפִקִדים ַעל לד ה ַפְרֹעה ְוַיְפקֵּ ץ-ַיֲעשֶׁ תוְ  ָהָארֶׁ ש אֶׁ ַבע ְשנֵּי ַהָשָבע:-ִחמֵּ ץ ִמְצַרִים ְבשֶׁ רֶׁ  אֶׁ

כבר ביארנו לעיל ב' ג' וד'. וכן לעיל ל"ט כ"ב דכמה פעמים משמעות עשיה  יעשה פרעה.

 להביא אל התכלית. וכן הפירוש כאן יגיע לתכלית התמנותו של אותו נבון וחכם.

 כל כבושים תחת ידו ואימתו עליהם.האיש ההוא יפקד פקידים וגו' ובזה יהיו ה ויפקד וגו'.

יחלק הארץ לחמש מחוזות ויהיה חמשה ראשי מחוזות ואמר זה  וחמש את ארץ מצרים.

המספר חמשה באשר ראה שני פרות הרעות אכלו את השבע וחמש לא עשו רעה מזה למד 

שחמש מחוזות יהיו מקימים את השובע שלא יכלה השובע בלי תועלת על שני הרעב. והנה 

כתבנו דהיה בא להראות דרק שתי שנים של רעב יכלו את הארץ וזה משמעות פשוט  לעיל

אבל לא יכול להודיע זה לפרעה על כן אמר באופן אחר ובאמת החלום שבא בדבר אלהים 

 יתפרש על הרב כוונות כי דבר ה' הוא. 

 

 פרק מא, לה 

ת לה ל ַהָשִנים ַהֹטבֹות-ָכל-ְוִיְקְבצּו אֶׁ ּלֶׁה ְוִיְצְברּוַהָבֹאת  ֹאכֶׁ ָעִרים-ָבר ַתַחת ַיד-ָהאֵּ ל בֶׁ  ַפְרֹעה ֹאכֶׁ

  ְוָשָמרּו:

היינו מאכל שאינו יכול להיות משומר כמו ירקות וכדומה. ובימי שובע ויקבצו את כל אכל. 

זורקים אותם לאיבוד ואוכלים בר. אבל בשום לב יקבצו את כל אוכל להאכילם לבני המדינה 

 הוא תבואה שאפשר להתקיים. רו בר.ויצב בשני השובע כדי.

גם יראו להעמיד בני אדם לשמור התבואה מכל נזק. וכל זה הוא ביאור על דבר  ושמרו.

 החלום ולא יודע השבע בארץ מפני הרעב וגו' כמו שכתבתי לעיל. 

 

 פרק מא, לח 

ל לח ר ַפְרֹעה אֶׁ ר רּוַח ֱאֹלִהי ֲעָבָדיו ֲהִנְמָצא ָכזֶׁה ִאיש-ַוֹיאמֶׁ  ם בֹו:ֲאשֶׁ

אינו כפתרון של חכם שמבין מתוך החלום שכך פתרונו, וגם אינו  אשר רוח אלהים בו.

כפתרון החרטמים שיודעים מאחורי הפרגוד מה שנאמר לו בחלום, שבזה האופן אין ידיעתם 

 בפרטות כל כך, אל רוח אלהים בו. שיודע הכל על פי רוח הקודש. 
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 פרק מא, לט 

ר ַפְרֹעה אֶׁ  לט י הֹוִדיַע ֱאֹלִהים-לַוֹיאמֶׁ ף ַאֲחרֵּ ת יֹוסֵּ ין-ָכל-אֹוְתָך אֶׁ  ָנבֹון ְוָחָכם ָכמֹוָך:-ֹזאת אֵּ

מזה יש להבין שעל ידך יהא מתנהג העניין הנשגב בשלמות  אחרי הודיע אלהים אותך.

ומשום הכי הודיע אלהים אותך כמו שהודיע בשביל זה את פרעה משום שבידו הדבר תלוי 

ענית פ"ג בעובדא דר' יוחנן ואילפא, אשר הוכיח ר' יוחנן מדשמע הוא וכיוצא בזה איתא בת

אין את הבת קול ולא אילפא שמע מינה דקמי ליה שעתא כך מדהודיע ה' את כל זה אותך 

 שרצון אלהים לסייעך בזה.  כמוך,אין לנו לקוות לאיש שיכלכל בחכמה ובתבונה, נבון וחכם, 

 

 פרק מא, מ 

יִתי ְוַעל-ַאָתה ִתְהיֶׁה ַעל מ ָך:-ָכל ִפיָך ִיַשק-בֵּ ְגַדל ִממֶׁ א אֶׁ  ַעִמי ַרק ַהִכסֵּ

 הוא עניני מדינה כמו משפטים בין אדם לחברו וכדומה. אתה תהיה על ביתי.

לשון נשק וכלי זיין. ועמי המה אנשי מלחמה שומרי המלוכה וכמה  ועל פיך ישק כל עמי.

שכתבתי בספר שמות א' ט' ובספר דברים כל פעמים משמעות עם ביחוד אנשי מלחמה כמו 

זה ט' ובכמה מקומות ובאשר היה הדבר קשה לקבץ כל תבואות שבשני השבע לאוצרות 

 המלוכה. וזה לא היה אפשר אלא ע"י עזר אנשי חיל. על כן מסר כח ואון כל החיל ליד יוסף. 

 

קנינו לאסור שריו  וזהו דכתיב בתהלים )קה, כא( שמו אדון לביתו ומושל בכל)הרחב דבר: 

בנפשו וזקניו יחכם. פירוש שריו שרי הצבא אסר אזור גבורה בנפשו היינו שיוסף בעצמו 

הראה להם דרכי מלחמה. וזקניו המה זקני המדינה ושופטיה. יחכם למדם חכמת המדינה 

 והמשפטים.(. 

 

 פרק מא, מא 

ל מא ר ַפְרֹעה אֶׁ ה ָנַתִתי ֹאְתָך ַעל-ַוֹיאמֶׁ ף ְראֵּ ץ ִמְצָרִים:-ָכל יֹוסֵּ רֶׁ  אֶׁ

הוא דברי זריזות. וכדאיתא במכות דף כ"ג אין מזרזין אלא למזורזין.  ראה נתתי אותם וגו'.

 משום הכי זרזו להשגיח על המדינה שהרי חיות כל הארץ תלוי בו. 

 

 פרק מא, מג 

ר מג ת ַהִמְשנֶׁה ֲאשֶׁ בֶׁ ב ֹאתֹו ְבִמְרכֶׁ ְך ְוָנתֹון ֹאתֹו ַעל ָכל ַוִיְקְראּו ְלָפָניו לוֹ -ַוַיְרכֵּ ץ ִמְצָרִים:-ַאְברֵּ רֶׁ  אֶׁ

מלשון ריכא כפרוש רשב"ם. אבל לא כמו שפירש שהוא לשון מלוכה ממש אלא אברך. 

שררות והנהגה ומשום הכי מתפרש יפה לשון אברך אב של שררות והנהגה ומשום הכי 

 ומפרש עוד מתפרש יפה לשון אברך אב של כל שררות שכל שררה שבמצרים תהיה תחתיו

 לא רק שררות עיר המלוכה, אלא על כל ארץ מצרים.  ונתון אותו על כל ארץ מצרים.
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 פרק מא, מד 

ל מד ר ַפְרֹעה אֶׁ ף ֲאִני ַפְרֹעה-ַוֹיאמֶׁ יָך ֹלא יֹוסֵּ ת-ּוִבְלָעדֶׁ ת-ָיִרים ִאיש אֶׁ ץ -ַרְגלֹו ְבָכל-ָידֹו ְואֶׁ רֶׁ אֶׁ

 ִמְצָרִים:

גזירתי גזירה אשר בלעדיך וגו' וכן פירוש ברבה )צ,ב( י דמשום הכי ”כפירוש רש אני פרעה.

מן אני של בשר ודם אתה יודע מהו אני של הקב"ה כו' הרי פירשו משמעות אני כאן ישיות 

 שלי ועיין מה שכתבתי בספר במדבר פרשת שלח בפסוק ואולם חי אני.

נו במשמע דמתחלה כשעשאו למעלה על ביתו ועל חילו אי ובלעדיך לא ירים איש את ידו.

אלא שיהיה הראש אבל לא שיהיו כל הפקידים נעשים רק על ידו, ואפשר שמי שתחתיו ימנה 

ראשים שתחתיהם משום הכי הוסיף שלא תהיה שום הרמת יד לחתום בעניני משפטי 

המדינה והרמת רגל בהלוך למלחמה בלי ידיעת יוסף, כדי שיהא יוסף מכיר את כל הממונים 

בעם. ובזה הראה פרעה שאינו סומך על דעת שום אדם זולת דעת אפילו הקטנים בשמם ובט

 יוסף. 

 

 פרק מא, מה 

ם מה ף ָצְפַנת ַפְענֵּחַ -ַוִיְקָרא ַפְרֹעה שֵּ ן יֹוסֵּ ת-ַוִיתֶׁ א-ָאְסַנת ַבת-לֹו אֶׁ ן ֹאן ְלִאָשה ַויֵּצֵּ ַרע ֹכהֵּ  פֹוִטי פֶׁ

ף ַעל ץ ִמְצָרִים:-יֹוסֵּ רֶׁ   אֶׁ

רכב משני שרשים. פע משורש הופעה וכבוד. ונח מלשון נחת . שם פענח הוא מוצפנת פענח

וענג הנפש. והונה שקראו בזה השם אחר שגדלו והרים כבודו הוא משום שנתפעל פרעה 

מעוצם כחו של יוסף שהרי מי שחי כמה שנים בשפלות ומתעלה פתאום במעלה גבוהה מאד. 

רואה אשר יוסף מבית  אי אפשר לסבול וקרוב מאד שיצא מדעתו או שימות. והרי פרעה

הסורים יצא למלוך ולא נשתנה כחו שנית. דמי שאינו מורגל כי אם בעבדות והכנעה אינו יודע 

איך להנהיג שררה פתאום. והרי יוסף מעבדות הגיע להנהגה נפלאה מזה אמר פרעה שיוסף 

 פי עלמעיקרו אינו עבד ואינו שפל כי אם שהוא בכחו להיות רם ונשא אלא שלא היה בפועל 

סיבה משום הכי אחר שהגיע לכך עומד על כחותיו העיקרים וזהו הוראת השם צפנת פענח 

 הוא איש אשר בכחו צפונה הופעת השררות והנחת.

להתבונן על כל חלקי כל עיר ועיר ומחוז ומחוז ואנשים ולמנות שם משגיחים  ויצא יוסף וגו'.

 גדולים וקטנים על פי ראות עיניו בעצמו כאמור. 

 

 מא, מו  פרק

ן מו ף בֶׁ ְמדֹו ִלְפנֵּי-וְיֹוסֵּ נָּה ְבעָּ ְך ְשלִשים שָּ לֶׁ ף ִמִלְפנֵּי ַפְרעֹה וַיֲַעבֹר-ַפְרעֹה מֶׁ יִם וַיֵּצֵּא יֹוסֵּ -ְבכָּל ִמְצרָּ

יִם: ץ ִמְצרָּ רֶׁ  אֶׁ

ויצא וגו' ויעבר וגו'. כל זה קאי על בן שלשים שנה. דכל העסק  ויוסף בן שלשים שנה וגו'.

ה והיציאה והעברה בכל ארץ מצרים הכל היו בשנה אחת שהיא שלשים הגדול הזה העמיד

 ליוסף. 
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 פרק מא, מז 

ַבע ְשנֵּי ַהָשָבע מז ץ ְבשֶׁ  ִלְקָמִצים: ַוַתַעש ָהָארֶׁ

 כל מלא היד של שבלים נתמלא תבואה מחמת שהיו מלאות וגדולות. לקמצים. 

 

 פרק מא, מח 

ת מח ַבע -ָכל-ַוִיְקֹבץ אֶׁ ל שֶׁ ר ָהיּוֹאכֶׁ ן ָשִנים ֲאשֶׁ ץ ִמְצַרִים ַוִיתֶׁ רֶׁ ה-ְבאֶׁ ל ְשדֵּ ָעִרים ֹאכֶׁ ל בֶׁ ָהִעיר -ֹאכֶׁ

ר יָה ָנַתן ְבתֹוָכּה: ֲאשֶׁ  ְסִביֹבתֶׁ

 רוב. על פיאפילו שאינו מתקיים והוא נקרא אוכל באשר נאכל כמו שהוא חי  את כל אוכל.

 בשני השובע ולא ידעו מטוב השובע. ויתן אכל בערים.

ולא הוליך למרחוק, משום דמאכל כזה  דה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה.אכל ש

מתקלקל ונאכל רק כשהוא חי ועיין מה שכתבתי בספר במדבר ל"ה ג'. ובזה נשאר הדגן 

 שנקרא בר בשלימות. 

 

 פרק מא, מט 

ה ְמֹאד מט ף ָבר ְכחֹול ַהָים ַהְרבֵּ ין ִמְסָפר:-יָחַדל ִלְסֹפר כִ -ַעד ִכי ַוִיְצֹבר יֹוסֵּ   אֵּ

לצייר את הרבוי לבד לא היה מקום להוסיף ולכתוב הרבה מאד.  פסוקכחול הים. אי בא ה

שהרי אין לך מרובה יותר מחול הים. אלא זה ציור על הקיום. שאין דרך התבואה להשהות 

שבע שנים שלא יתקלקל ע"י שנוי האוירים כדאיתא ספ"ג דגיטין )לא,ב(. אבל יוסף נתחכם או 

היה בסייעתא דשמיא שהייתה חזקה כחול הים שמתגבר על המים שבים כך הייתה ש

 י"ז. כל זההתבואה מתגברת על ים האויר של ישטפיה ותתקלקל ועיין לעיל 

לא שחדל משום שלא נחשב בעיניו מחמת שהיה הרבה אלא משום שאין  כי אין מספר.

 מספר. 

 

 פרק מא, נ 

ף יָֻּלד ְשנֵּי ָבִני נ ם ָתבֹוא ְשַנתּוְליֹוסֵּ רֶׁ ר ָיְלָדה ם ְבטֶׁ ן אֹון:-ּלֹו ָאְסַנת ַבת-ָהָרָעב ֲאשֶׁ ַרע ֹכהֵּ  פֹוִטי פֶׁ

מטעם הידוע בגמרא תענית פ"א )יא,א( שאסור בתשמיש המיטה  בטרם תבוא שנת הרעב.

ויגש ללא אסור  פרשתבשנת הרעבון והא דקשה מלוי ששמש מטתו מבואר בהעמק שאלה 

כליה ר"ל מה שאין כן ברעבון של בצורת. ובא"י לא היה רעבון של  אלא בשנת רעבון של

כליה. דאי היה הרעב כמו במצרים היו כולם מתים ברעב, אלא גדל ירקות ועשב השדה שהיו 

 בני אדם אוכלים מה שאין כן במצרים לא גדל כלל. 

 

 פרק מא, נא 

ת נא ף אֶׁ ה-ַוִיְקָרא יֹוסֵּ ם ַהְבכֹור ְמַנשֶׁ תַנשַ -ִכי שֵּ ת ָכל-ָכל-ִני ֱאֹלִהים אֶׁ ית ָאִבי:-ֲעָמִלי ְואֵּ  בֵּ
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 שהיית עמל עד כה באופן רע ונבזה. את כל עמלי.

  

והנה יותר היה ראוי לומר את עניי. ומשום הכי דרשו בבראשית רבה )עט,ה( )הרחב דבר: 

לו יוסף שכח תלמודו שנאמר כי נשני אלהים את כל עמלי ולהלן הוא אומר נפש עמל עמלה 

והוא פלא. איזה הודיה לה' שייך על זה. אבל העניין שכבר ביארנו לעיל ל"ט ו' שיוסף הצדיק 

לא היה שוקד בתורה כל כך ועל כן נענש במעשה אשת פוטיפר והיה משכח מעט מעט ולא 

מאונסו כל כך. והיה להצדיק הלז מזה רוב צער. אך עתה שהזמין ה' לידו עסק של טורח צבור 

שכח תלמודו כדאיתא בש"ר ריש פרשת וארא. והוא חשוב ומרוצה כתלמוד שהוא גם כן מ

תורה כדאיתא בירושלמי ברכות פרק אין עומדין. העוסק בצרכי צבור כעוסק בתורה. ומכל 

 שכן במקום פיקוח נפש. על זה נתן הודיה לומר כי נשני אלהים וגו' ולא מעצמו(.

רדף לבית אביו. כי היה מתבלבל על ידי זה הודה גם כן על שלא היה לבו נ ואת כל בית אבי.

מלעשות עסקיו הגדולים והא שלא השתדל באמת להודיע לאביו הוא שום שהיו החלומות 

אצלו כנבואה. ומוטל היה עליו שלא לגרום ביטולם ולא יהא ככובש את נבואתו, ועוד יבואר 

 בזה לפנינו. )מב,ט(

 

 פרק מא, נג 

ַבע ְשנֵּי נג יָנה שֶׁ ר ָהָיה ַוִתְכלֶׁ ץ ִמְצָרִים: ַהָשָבע ֲאשֶׁ רֶׁ  ְבאֶׁ

כבר ביארנו על פי משל הפרות והשבלים שלא היה שבע גדול אלא אשר היה בארץ מצרים. 

במצרים. ועדין אינו מדוקדק למאי כתיב בארץ מצרים. ונראה דבא"י על כן לא גדל גם בשנה 

ספת בסוף השנה על שביעית תבואה דאי גדלה לא היה רעב בשמינית, שהרי תבואה נא

להבא, אלא לא גדל גם בשנה שביעית, מה שאין כן במצרים היה שבע רב בכל שבע שנים. 

אבל יוסף היה לוקח התבואה. והירקות נאכלו, משום הכי בבוא השמינית לא היו ירקות שהרי 

המה נרקבים ותבואה נלקח לאוצר המלך. משום הכי הרגישו מיד ברעב. משום הכי כתיב 

 י השבע לא היה כי אם במצרים ולא בא"י. דשבע שנ

 

 פרק מא, נד 

ר נד ַבע ְשנֵּי ָהָרָעב ָלבֹוא ַכֲאשֶׁ יָנה שֶׁ ף ַוְיִהי ָרָעב ְבָכל ַוְתִחּלֶׁ ץ -ָהֲאָרצֹות ּוְבָכל-ָאַמר יֹוסֵּ רֶׁ אֶׁ

ם: ִמְצַרִים ָהָיה  ָלחֶׁ

בשנה שהמה הכינו עצמם לשבע שני רעב. אף על גב שלא ראו הרעב אלא  כאשר אמר יוסף.

 עומדים מכל מקום כבר היה ידוע מאמר יוסף והיה מאומת אצלם בלא ספק כי כן יהיה.

כבר ביארנו שהיה רעב של בצורת מקצתן רעבים מקצתן שבעים, ויהי רעב בכל הארצות. 

והיינו כי תבואה ולחם לא היו, אבל גדל מיני מאכלים גרועים, והיה המון העם יכולים לאכול 

רובין, כדאיתא בויקרא רבה פי"ג ול"ה צריך יהודאי לחרובא עבדי תתובא. בדוחק, כמו ח

ובשבת )לג,ב( איתא דרשב"י ור' אלעזר בנו ניזונו בדוחק בחרובין. אבל לעשירים שלא יכלו 
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 בכל ארץ מצרים היה לחם.אבל.  פסוקלהיות ניזון כי אם בלחם היו רעבין. וזהו שמסיים ב

רעב של בצורת כאשר יבואר בסמוך. היה בהיפך עשירים ואם כן אפילו בשעה שהיה עוד ה

 שבעין ועניים רעבין שלא גדל שום דבר ותבואה היה ביוקר. 

 

 פרק מא, נה 

ץ ִמְצַרִים ַוִיְצַעק ָהָעם-ַוִתְרַעב ָכל נה רֶׁ ל אֶׁ ר ַפְרֹעה ְלָכל-אֶׁ ם ַוֹיאמֶׁ ל-ַפְרֹעה ַלָּלחֶׁ -ִמְצַרִים ְלכּו אֶׁ

ף ר יֹוסֵּ ם ַתֲעשּו:ֹיאַמר לָ -ֲאשֶׁ  כֶׁ

שנוי שלש לשונות בזה כל  ותרעב כל ארץ מצרים ויצעק העם וגו' ויאמר פרעה לכל מצרים.

ארץ מצרים שהכונה האנשים והעם ולכל מצרים. וגם מהו אשר יאמר לכם תעשו. ועוד לא 

נזכר פתיחת האוצרות עד שנזכר עוד הפעם והרעב היה וגו' וא"כ מה זה אמר יוסף. ופירש 

שם המדרש ידוע. אבל לפי הפשט האי ותרעב וגו' עוד לא היה אלא בצורת, והעשירים י ב”רש

עוד היה להם תבואה משנים שעברו שהטמינו מיוסף ואנשיו או בסיבה אחרת. אבל העניים 

 שתהיו רעבין. והעם היינו אנשי חיל, כמה שכתבתי לעיל פסוק מ' ובספר שמות ראש פר

ך המלוכה בשעה שבני חיל יש להם עבודת המלוכה ניזונים )יד,ו( בשלח ובכמה מקומות. ודר

מאוצרות המלך אבל בשעת מנוחה ואין עושים כלל. המה מפוזרים בארץ וניזונים ומתפרנסים 

בבתי עם הארץ. וכאשר הרגישו בעלי הארץ ביוקר ורעב של בצורת, הייתה עינם צרה לזון 

 ו ותופשי מלחמתו בעת הצורך.את העם היינו אנשי חיל. ויצעקו לפרעה שהרי המה עמ

בין לבעלי הבתים שלא היה להם לצעוק כל כך ומכל מקום המלך  ויאמר פרעה לכל מצרים.

 ידע בצרתם. בין להעם שצעקו.

ולבעלי הבתים הייתה האמירה כדרך בני אברהם יצחק ויעקב  לכו אל יוסף אשר יאמר וגו'.

ר. ולהעם הייתה האמירה להמציא לעשות אופנים בעת בצורת שיגיע גם לדלי העם לחם צ

מלאכה ועבודה לפניהם כמו לשמירת המדינה מרציחה וכדומה, שמצוי הרבה בעת בצורת, 

ובזה היו ניזונים מאוצר המלך. וכל זה נוגע לתכלית המכוון שעל ידי זה חקר ודרש יפה ביאת 

 אחיו. 

 

 פרק מא, נו 

ץ ַויִ -ְוָהָרָעב ָהָיה ַעל ָכל נו ת ְפַתחְפנֵּי ָהָארֶׁ ף אֶׁ ם ַוִיְשֹבר ְלִמְצַרִים ַויֱֶׁחַזק ָהָרָעב-ָכל-יֹוסֵּ ר ָבהֶׁ  ֲאשֶׁ

ץ ִמְצָרִים: רֶׁ  ְבאֶׁ

שנהיה רעב של מהומה וכליה, שלא היה מקום לקנות תבואה מסוחרים  על פני כל הארץ

 וכתיב פני הארץ בכל המדינה, לא רק בכרך של מצרים.

שהיו למלך בכל עיר ועיר, ונמכר ע"י פקידי יוסף על  באוצרות ויפתח יוסף את כל אשר בהם,

שלא הצליחו אותם  ויחזק הרעב בארץ מצריםאיזה משך ימים.  וישבר למצריםזה. 

 האוצרות להספיק כפי הצורך, וכלו מיד, ונתחזק הרעב עוד פעם, על כן
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 פרק מא, נז

ל-ְוָכל נז ץ ָבאּו ִמְצַרְיָמה ִלְשֹבר אֶׁ ף-ָהָארֶׁ ץ:-ָחַזק ָהָרָעב ְבָכל-ִכי יֹוסֵּ   ָהָארֶׁ

 וכל הארץ באו מצרימה. לכרך של מצרים.

שם היה יוסף בעצמו המשביר וכל זה היה בהשגחה פרטית לתכלית המכוון  לשבר אל יוסף.

שתהיה מארה באוצרות העיירות ורב ברכות ביד איש אמונים זה יוסף כדי שיהיו האחים 

 באים לקנות בר מיד יוסף עצמו.

 

 פרק מב
 

 פרק מב, א 

ר-ַוַיְרא ַיֲעֹקב ִכי יֶׁש א ר ְבִמְצָרִים ַוֹיאמֶׁ בֶׁ  ַיֲעֹקב ְלָבָניו ָלָמה ִתְתָראּו: שֶׁ

היינו ששמע וכתיב וירא היינו על פי חקירה ודרישה הבין דבר שהיה עדיין בלי וירא יעקב. 

 פרסום כל כך ופירוש וירא על ראיית השכל מצוי בפסוק.

ורש המתהפך בבנין התפעל הדומה בהוראתו לבנין נפעל )כמו ונברכו הוא ש למה תתראו.

והתברכו( וכמו ויאנש )שמואל ב' י"ב ט"ו( פירושו יצא מגדר אנושי מרוב חלי. וכן כאן גער 

 בבניו למה אינם רואים עצה לשבור את הרעבון. 

 

 פרק מב, ב 

ר ִהנֵּה ָשַמְעִתי ִכי יֶׁש ב ר-ַוֹיאמֶׁ בֶׁ  ָלנּו ִמָשם ְוִנְחיֶׁה ְוֹלא ָנמּות:-ָשָמה ְוִשְברּו-ם ְרדּוְבִמְצָריִ  שֶׁ

היינו תבואה דירקות ושאר דברים אשר המון העם יכולים לאכול היה בא"י. אבל  כי יש שבר.

 יעקב ובניו לא היו יכולים לחיות בכך.

ת. כבר ביארנו כמה פעמים דשורש חי משמעו כמה פעמים חיים ולא מו ונחיה ולא נמות.

וכמה פעמים חיים שמחים בלי עצבון ושפלות. ומובן לפי העניין. ובאשר היה לעולם ביתו של 

יעקב מתפרנס ברווחה והיה אפשר להבין שאמר יעקב להביא תבואה כדי שיהא ריוח בביתו 

כמו שהמה רגילים. על כן פירש יעקב דזה אי אפשר דאסור להתעדן בשעת רעבון והמדינה 

 נים נחיה ולא נמות כפי הרגילות שלנו שאי אפשר לחיות בלי לחם ובר. בצער. אלא על כל פ

 

 פרק מב, ג 

י ג ף ֲעָשָרה ִלְשֹבר ָבר-ַויְֵּרדּו ֲאחֵּ  ִמִמְצָרִים: יֹוסֵּ

הודיע הכתוב שעתה נתקיים החלום הראשון של יוסף שחלם  וירדו אחי יוסף עשרה.

עמם בצאן שהיה עוד צעיר לימים ומשום שאלומותיהם ישתחוו לאלומתו. ואז לא היה בנימין 

 הכי היה שירדו אחי יוסף עשרה לשבור בר.

 כי לא היה בכלל החלום על כן הוסב דעת יעקב לבלי שלחו.  ואת בנימין וגו'.
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 פרק מב, ה 

ל ִלְשֹבר ְבתֹוְך ה י ִיְשָראֵּ ץ ְכָנַען:-ַהָבִאים ִכי ַוָיֹבאּו ְבנֵּ רֶׁ  ָהָיה ָהָרָעב ְבאֶׁ

אף על גב שבדרך היו בפני עצמם לא בחברת בני כנען מכל מקום  ור בתוך הבאים.לשב

בבואם למצרים היו בתוך הבאים וזה בא לרמז לדורות כי כל המלכיות שישראל משועבדים 

ונכנעים בבואם לגלות בקרבם. אין בנ"י יחידים ומצוינים בזה, אלא אותה המלכות שולטת על 

הבאים. משום הכי כתיב כאן בני ישראל ולא בני יעקב, כדי  הרבה ארצות וישראל המה בתוך

 לרמז על העתיד שאומה הישראלית נקראים בני ישראל.

משום הכי היו בתוך הבאים כי לא המה לבדם היו חסרי לחם אלא  כי היה הרעב בארץ כנען.

 בכל ארץ כנען היה הרעב ולא היה לחם והיו העשירים והמפונקים רעבים. 

 

 פרק מב, ו 

ף הּוא ַהַשִּליט ַעל ו ץ הּוא ַהַמְשִביר-ְויֹוסֵּ ף ַוִיְשַתֲחוּו-ְלָכל ָהָארֶׁ י יֹוסֵּ ץ ַוָיֹבאּו ֲאחֵּ לֹו -ַעם ָהָארֶׁ

 ַאַפִים ָאְרָצה:

שני ענינים נפרדים עשה בעצמו שהיה שליט ומושל. ובכל זאת הוא המשביר.  הוא השליט.

שמבואר בפרשה,דאי היה חסר אחד לא  נעשה היה בעצמו עומד ומוכר תבואה. ועל ידי זה

 הגיע העניין בשלימות. כמובן מכל הספור. 

 

 פרק מב, ז 

ת ז ף אֶׁ ר-ַוַיְרא יֹוסֵּ ם ַוִיְתַנכֵּ ָחיו ַוַיִכרֵּ ם  אֶׁ ַאִין ָבאתֶׁ ם מֵּ הֶׁ ר ֲאלֵּ ר ִאָתם ָקשֹות ַוֹיאמֶׁ ם ַוְיַדבֵּ יהֶׁ ֲאלֵּ

ץ ְכַנַען ִלְשָבר ַוֹיאְמרּו רֶׁ אֶׁ  ל:ֹאכֶׁ -מֵּ

 מהו קשות. פסוקומפרש ה וידבר אתם קשות.

זה השאלה משונה היא מן הראוי. דמי ששואל לחברו מאין הוא  ויאמר אלהם מאין באתם.

שואל אותו מאין אתה. וממילא דמשם בא. אבל השאלה מאין באתם משמע שיודע שהמה 

שואל מאין  מארץ כנען שבאמת ניכרים כל בני מדינה במלבושיהם ובלשונם, אלא מכל מקום

באתם כמו שיודע בברור שאינם באים מביתם אלא מאיזה מקום אחר, וממילא לא באו 

 לשבור אוכל. 

ולא כמו שחושב  לשבר אכל.היינו מבתינו וממילא הננו באים  מארץ כנען.והמה השיבו. 

השליט. ובזה מובן יתור דבריהם לשבר אכל מה שלא שאל מהם על מה באו. ולדברינו מובן 

 ה באה להם כחרבות לגוף. ובעל כורחם השיבו כפי תכלית ביאתם. שהשאל

 

 פרק מב, ח 

ת ח ף אֶׁ ר יֹוסֵּ ם ֹלא ִהִכֻרהּו:-ַוַיכֵּ ָחיו ְוהֵּ  אֶׁ
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אחרי דברים הללו הבין יוסף בברור אשר הם לא הכירוהו. אבל עד כה היה  והם לא הכירהו.

ו. אבל עתה שהחל לדבר ירא יוסף לגזור עליהם שהמה מרגלים בפירוש שמא עוד יכירוה

 אתם קשות והמה השיבוהו, נתברר לו שהמה לא הכירוהו. 

 

 פרק מב, ט 

ם ט ר ָחַלם ָלהֶׁ ת ַהֲחֹלמֹות ֲאשֶׁ ף אֵּ ת ַוִיְזֹכר יֹוסֵּ ם ִלְראֹות אֶׁ ם ְמַרְגִלים ַאתֶׁ הֶׁ ר ֲאלֵּ ְרַות -ַוֹיאמֶׁ עֶׁ

ם: ץ ָבאתֶׁ   ָהָארֶׁ

מחמת נקימה ח"ו התהלך עמם בעקשות שני החלומות. והודיע הכתוב שלא  את החלומות.

כזאת, אלא משום שנזכר החלומות שהוא כעין נבואה שהרי החלום הראשון כבר נתקיים וא"כ 

עליו לראות שיקוים גם השני ואם לא יעשה כן יהיה כמו כובש את נבואתו על כן ביקש סיבה 

 שיגיע לזה.

זה בעצמו חטא אפילו לא היו תמיד עסקיכם להיות מרגלים ממדינה למדינה. ו מרגלים אתם.

גם עתה לא באתם לראות את ערות הארץ באתם. באים לרגל וללחום. אבל עוד אמר 

 בשביל בר אלא לראות איך ללחום בשם בני כנען. 

 

 פרק מב, י 

יָך ָבאּו י ָליו ֹלא ֲאֹדִני ַוֲעָבדֶׁ ל:-ִלְשָבר ַוֹיאְמרּו אֵּ  ֹאכֶׁ

 על שני הדברים. לא אדני.

עתה באנו לתכלית זה. ועל טענה הראשונה שאנחנו מרגלים השיבו  לשבר אכל.ועבדיך באו 

בחינה והוכחה שאי אפשר להיות כן. וממילא אין מקום לחשדם שמא באו לראות את ערות 

 הארץ יותר משאר אנשים. 

 

 פרק מב, יא 

י ִאיש יא ִנים ֲאַנְחנּו-ֻכָּלנּו ְבנֵּ ָחד ָנְחנּו כֵּ יָך-ֹלא אֶׁ  ְמַרְגִלים: ָהיּו ֲעָבדֶׁ

והאיך אפשר להיות שאב אחד לעשרה בנים יניח את כולם להיות  כלנו בני איש אחד נחנו.

אין הפירוש אנשים כשרים ואמתים כאשר יבואר  כנים אנחנו.נפרדים תמיד ממנו. שנית. 

י"ט. אלא הוא מלשון כן צדקה לחיים. דמשמעו בסיס ומקום בטוח כך מי שיש לו  פסוקלהלן 

ארץ ואשה ובנים מיקרי כני שהוא מיוסד במקומו. וכך אמרו הנה אנחנו כנים ביסוד אחוזה ב

נחלה אשה ובנים ואין דרך לאיש כזה להיות מרגל ונודד בארץ. שזה העסק אינו אלא באנשים 

לא היו ריקים שבגפם יוצאים ובאים ואין להם דבר למושכם לשבת בית. על כן תדע ובחנת ש

 היינו במדה זו. מעולם לא  עבדיך מרגלים

 

 פרק מב, יב 

ם ֹלא ִכי יב הֶׁ ר ֲאלֵּ ם-ַוֹיאמֶׁ ץ ָבאתֶׁ ְרַות ָהָארֶׁ   ִלְראֹות: עֶׁ
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הן הראיתם לדעת הוכחה טובה שאינכם מרגלים קבועים תמיד אבל עדיין  לא כי ערות וגו'.

אני אומר כי בשעה זו באתם לראות ערות הארץ. ועל שעה זו אין הוכחה כלל. שהרי הרעב 

ארץ ועל פת לחם יפשע גבר לצאת ממדה הראויה לו. וא"כ באתם מכח מדינתכם גבר ב

 לראות ערות הארץ וללחום אח"כ. 

 

 פרק מב, יג 

יָך ַאִחים ֲאַנְחנּו יג ת-ְבנֵּי ִאיש ַוֹיאְמרּו ְשנֵּים ָעָשר ֲעָבדֶׁ ץ ְכָנַען ְוִהנֵּה ַהָקֹטן אֶׁ רֶׁ ָחד ְבאֶׁ ָאִבינּו -אֶׁ

י ַהיֹום ָחד אֵּ  נֶׁנּו:ְוָהאֶׁ

הוסיפו להוכיח כי גם זה החשד אי אפשר. א' שאנו מבני כנען הסמוכה למצרים. בארץ כנען. 

 ואם היה בדעת מלכי ארץ כנען ללחום עם מצרים. לא היו צריכים לשלוח לראות ערות הארץ.

הוכחה שניה שהרי הקטן שמה ואפשר לשלוח ולחקור ממנו אם אינם  והנה הקטן וגו'.

 נו.מחוסרים בר אנח

הוכחה שלישית. כי באשר אחינו האחד איננו עמנו ואפשר שהוא במצרים.  והאחד איננו.

 והאיך נלחם פה, ויהי הוא בסכנת מות על ידינו. 

 

 פרק מב, יד 

ר ִדַבְרִתי יד ף הּוא ֲאשֶׁ ם יֹוסֵּ הֶׁ ר ֲאלֵּ ם: ַוֹיאמֶׁ ם לֵּאֹמר ְמַרְגִלים ַאתֶׁ כֶׁ  ֲאלֵּ

חזר לטענה ראשונה שאתם מרגלים בקביעות. ובטל מעתה הוא אשר וגו' מרגלים אתם. 

טענה הראשונה שאתם בני אב אחד ואיך היה מניח כולם להפרד ממנו. שהרי עוד נשאר 

אצלו בן אחד וטענה שניה אינה מבוררת כי באמת כנים המה. ועוד הוכחה שמרגלים אתם. 

לא העצה רק ממה שהאחד איננו. דמסתמא נפל ביד בהיותו מרגל גם הוא. ולא נשאר א

 לחקור מהאח הקטן. א"כ בזאת וגו'. 

 

 פרק מב, טו 

י ַפְרֹעה ִאם טו נּו חֵּ ְצאּו ִמזֶׁה-ְבֹזאת ִתָבחֵּ ָנה:-ִכי ִאם תֵּ ם ַהָקֹטן הֵּ   ְבבֹוא ֲאִחיכֶׁ

 חי פרעה אם תצאו מזה. כלומר שלא תצאו מזה. וכך היה מנהג שבועה. תוס' שבת )טז,ב(. 

 

 פרק מב, יט 

יתכֵּ -ִאם יט ר ְבבֵּ ָחד יֵָּאסֵּ ם אֶׁ ם ֲאִחיכֶׁ ם: ִנים ַאתֶׁ יכֶׁ ר ַרֲעבֹון ָבתֵּ בֶׁ ם ְלכּו ָהִביאּו שֶׁ ם ְוַאתֶׁ  ִמְשַמְרכֶׁ

י )פסוק,יא( כנים מלשון אמתים. הכי מיבעי את האלהים אני ירא ”לפירש רשאם כנים אתם. 

"ג בזאת אדע כי אחיכם אחד וגו' ואם כנים אתם את אחיכם הקטן וגו' ולא דמי להא דלהלן ל

כנים אתם אחיכם האחד הניחו אתי וגו' דהתם בספור האחים שלא הודיעו שהושיב מתחלה 

את כולם במשמר אלא שאמר האדון בזאת אדע כי כנים אתם, כי אחיכם האחד יניח למשכון 

עד שיביאו את הקטן. וא"כ היה נושא המאמר אחיכם האחד הניחו אתי. והוא הבחינה. ובדרך 
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ואת רעבון בתיכם קחו ולכו. וא"כ יפה שייך לשון אם כנים אתם לכל סדר הדבור. אגב אמר 

אבל כאן שמתחלה צוה שישבו כולם ואחד ילך ויביא את בנימין, ואח"כ חמל עליהם והפך 

העניין. א"כ נושא העניין הוא ואתם לכו הביאו וגו' לזה לא שייך לבחינה אם כנים אתם. אלא 

אנשים בעלי בתים בטף ונשים. וכך אמר יוסף שהוא ירא מן כמה שכתבתי דכנים משמעו 

האלהים, ושמא באמת כנים אתם שיש לכם טף ונשים וא"כ מה יעשו המה ברעב. על כן 

 אחיכם אחד וגו'. 

 

 פרק מב, כ 

ת כ ַלי ְויֵָּאְמנּו-ְואֶׁ ם ַהָקֹטן ָתִביאּו אֵּ ם ְוֹלא ָתמּותּו ַוַיֲעשּו ֲאִחיכֶׁ יכֶׁ ן:-ִדְברֵּ  כֵּ

לא נתבאר מה עשו בזה. ופשוט שהכינו עצמם לכך לבחור אחד מהם אבל להלן  כן. ויעשו

מבואר שיוסף לקח מהם את שמעון וא"כ מה עשו. אבל העניין, שבאמת לא היו רשאים 

לבחור אחד, וכדתנן בתרומות פ"ח,יב וכן נשים וכו' והביאו הר"ש ברייתא בירושלמי סיעת בני 

שים וא"ל תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו וא"ל נהרוג את אדם שמהלכין בדרך ופגע בהם כו

כולכם כולם יהרגו ואל ימסרו לו נפש אחת מישראל. ייחד להם אחד כגון שבע בן בכרי ימסרו 

להם ואל יהרגו כולם. והיינו באופן שבסיבה שלו נעשה כך כמו שבע בן בכרי. וא"כ כך עניין 

מסור וזהו ויעשו כן. ובאשר דשבי כולהו הכתובים שלפנינו דהחלו להתעסק בזה את מי ל

 איתנהו ביה חרב ורעב כדאיתא בבבא בתרא פ"א )ח,ב(. והיה הדבר קשה בעיניהם. והנה. 

 

 פרק מב, כא 

ל כא ִמים ֲאַנְחנּו-ַוֹיאְמרּו ִאיש אֶׁ ר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפשֹו ְבִהְתַחֲננֹו -ַעל ָאִחיו ֲאָבל ֲאשֵּ ָאִחינּו ֲאשֶׁ

ינּו וְ  לֵּ ינּו ַהָצָרה ַהֹזאת:-ָשָמְענּו ַעל ֹלאאֵּ לֵּ ן ָבָאה אֵּ  כֵּ

 הן המה שנים דסתם הכתוב לעיל ל"ז י"ט. שהיו עיקר בעסק המכירה. ויאמרו איש אל אחיו.

הראו לדעת שהם עיקר המסבבים צרה זו, דעיקר המכירה שליוסף  אבל אשמים אנחנו וגו'.

של הקשחת הלב מהתחננו אלינו הוא נחשב לא היה בעול, שראוי היה לכך. אבל האכזריות 

לאון. וכמו שנחשב לחטא ליעקב אבינו צעקת עשו כדאיתא בבראשית רבה )סז,ד( אף על גב 

שבעיקר העניין לא היה חטא. כך חשבו אחים הללו. וא"כ עיקר אשמה עליהם לבד. שרק 

יכלו  המה התאכזרו עליו וכל האחים אף על גב שהסכימו לעיקר המעשה מכל מקום לא

כי על לסבול צערו. כמה שכתבתי לעיל )לז,כה(. והיה דברת האחים האלה בהתודותם לאמר 

דייקא אלינו שנים, אנחנו ולא לכולם, וא"כ אין ספק למי למסור  כן באה אלינו הצרה הזאת

 אלא באחד משנינו. ובזה היה אפשר שישבו שניהם. ושמונה יובילו תבואה. 

 

 פרק מב, כב 

אֹמר ֲהלֹוא ָאַמְרִתיַוַיַען  כב ן ֹאָתם לֵּ יכֶׁם לֵּאֹמר ַאל ְראּובֵּ ם ְוַגם-ֲאלֵּ ד ְוֹלא ְשַמְעתֶׁ ְטאּו ַביֶׁלֶׁ חֶׁ -תֶׁ

 ִנְדָרש: ָדמֹו ִהנֵּה
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 טועים אתם בדבר כי האשמה על כולנו בשוה. ויען ראובן וגו'.

ואינו העברתם הדין והיושר מעליו כי ילד הוא  הלא אמרתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד.

 עושה ומדבר ברוע לב אלא מעשה ילדות הוא.

לא עון המכירה לבד שזה היה ראוי לכך אם לא היה מצד ילדות. אבל  וגם דמו הנה נדרש.

אפשר שנהרג או מת מרוב צרות ולא היה חייב מיתה ונדרש דמו מכולנו שאנחנו כולנו חייבים 

רי האחים הצדיקים כמה שכתבתי בדבר ואם כן אין לנו לבחור אחד או שנים ממנו. והיו דב

 התוספות בבא בתרא )כב,א( ד"ה אנא ענישתיה שכל אחד היה מתאונן שהוא חייב בדבר. 

 

 פרק מב, כד 

ם כד ם ַויְֵּבְך ַוָיָשב ֲאלֵּהֶׁ יהֶׁ ֲעלֵּ ת ַוִיֹסב מֵּ ִאָתם אֶׁ ם ַוִיַקח מֵּ הֶׁ ר ֲאלֵּ  ִשְמעֹון ַויֱֶׁאֹסר ֹאתוֹ -ַוְיַדבֵּ

ם: ינֵּיהֶׁ  ְלעֵּ

מרוב חמלה. אבל לא היה יכול להתודע שהרי עדיין לא נתקיים החלום השני שהוא כמו  .ויבך

נבואה ועליו להקימו שלא יהיה בכלל נביא שוויתר על דברי עצמו. כדאיתא בסנהדרין פרק 

 הנחנקין שחייב מיתה בידי שמים.

מאתם את  שיתנו בידו אחד מהם. והמה לא רצו כדבר ראובן על כן ויקח הוא וידבר אליהם.

שמעון ויאסר אתו לעיניהם. שלם להם במדה. שראו את שמעון מתאכזר עליו ולא מיחו בידו. 

אף על גב שלא יכלו לסבול, כך ראו בעיניהם שמאסרים את שמעון ואינם יכולים למחות. ולפי 

דברינו מבואר מאין ידע יוסף כי שמעון הוא החייב בדינו, והרי הא שדברו איש אל אחיו בדותן 

לא שמע יוסף אז אלא ידע הכל מהתודותם כאן. ובבראשית רבה פ' )פד,טז( יש באופן אחר 

 וכפירש"י. 

 

 פרק מב, כה 

ת כה ף ַוְיַמְלאּו אֶׁ ם ָבר-ַוְיַצו יֹוסֵּ יהֶׁ ל ְכלֵּ ם ִאיש אֶׁ יהֶׁ ְך-ּוְלָהִשיב ַכְספֵּ ָדה ַלָדרֶׁ ם צֵּ ת ָלהֶׁ  ַשקֹו ְוָלתֵּ

ן: ם כֵּ  ַוַיַעש ָלהֶׁ

שנוי לשון כאן וגם בסוף הפסוק כתב בלשון  כליהם בר ולהשיב כספיהם וגו'.וימלאו את 

יחיד ויעש להן כן. ולא ויעשו. והעניין דבנתינת בר צוה יוסף למשרתי האוצר הרבים. אבל 

השבת הכסף והצידה שהיה בזה דבר סוד. ומשונה מכל לוקחי תבואה. על כן לא צוה אלא 

אה שיהיה נעשה כן בלי שיבינו העושים כי הוא מדעת לאשר על ביתו ואיש סודו. אמר שיר

 יוסף. על כן לא צוה בפה מלא אלא אמר לאיש סודו שיהיה נעשה כן. ויעש זה האיש כן. 

 

 פרק מב, כז 

ת כז ָחד אֶׁ ת ִמְספֹוא-ַוִיְפַתח ָהאֶׁ ת ַשקֹו ָלתֵּ הּוא ְבִפי -ַכְספֹו ְוִהנֵּה-ַלֲחֹמרֹו ַבָמלֹון ַוַיְרא אֶׁ

  ְמַתְחתֹו:ַא



19 

 

 

דרך לוקחי תבואה הרבים היו בשקים. וכסבור היה יוסף שגם האחים יקחו  את שקו וגו'.

בשקים. על כן אמר להשיב כספיהם איש אל שקו בשעה שיתנו התבואה בהם. אבל באמת 

אחי יוסף היה להם אמתחות לתבואה והוא חשוב משקים והאמתחות עם התבואה נתנו 

ת ועל האמתחות נתנו עוד מספוא וא"כ לא יו השקים ביד מודדי לשקים שגדולים מהאמתחו

התבואה כלל אלא האמתחות וכשבא האחד לפתוח את השק להוציא המספוא שלמעלה 

 מהאמתחת ראה את הכסף בפי אמתחתו. 

 

 פרק מב, כח 

ל כח ר אֶׁ ָחיו הּוַשב ַכְסִפי ְוַגם ִהנֵּה-ַוֹיאמֶׁ א ִלָבם אֶׁ ל ְבַאְמַתְחִתי ַויֵּצֵּ ְרדּו ִאיש אֶׁ ָאִחיו לֵּאֹמר -ַויֶׁחֶׁ

  ָעָשה ֱאֹלִהים ָלנּו: ֹזאת-ַמה

אם היה בשק לא חשש שמודדי התבואה הניחו לשם שהרי לא היו  וגם הנה באמתחתי.

 השקים בידם אבל הנה הוא בפי אמתחתי הרי הם הניחו לשם להתעולל בם. 

 

 פרק מב, כט 

ל כט ם ַא-ַוָיֹבאּו אֶׁ ת ָכל ְרָצה ְכָנַעןַיֲעֹקב ֲאִביהֶׁ  ַהֹקֹרת ֹאָתם לֵּאֹמר:-ַוַיִגידּו לֹו אֵּ

ועיין להלן ארצה כנען. עיקר ביאה היה לאביהם. וגם בשביל שהיא  ויבאו אל יעקב אביהם.

 מ"ה כ"ה. 

 

 פרק מב, ל 

ץ ִאָתנּו ָקשֹות ל ר ָהִאיש ֲאֹדנֵּי ָהָארֶׁ ת ִדבֶׁ ן ֹאָתנּו ִכְמַרְגִלים אֶׁ ץ:הָ -ַוִיתֵּ   ָארֶׁ

לא פירשו חשד השני אלא הראשון באשר לבסוף תקע עצמו לזה  כמרגלים את הארץ.

 החשד. 

 

 פרק מב, לא 

ִנים ֲאָנְחנּו ֹלא ָהִיינּו לא ָליו כֵּ ר אֵּ  ְמַרְגִלים: ַוֹנאמֶׁ

בעלי נכסים ובנים מעולם לא היינו מרגלים כמו שביארנו לעיל. שבזה הוכיחו  כנים אנחנו.

ועוד הוכיחו במה שכולם בני אב אחד. אבל הוכחה זו נסתרה אח"כ ממה אמיתת הדבר. 

שאמרו שהאחד עם אבינו היום. והמה הוצרכו לגלות לאביהם דבריהם אלה לצורך העניין על 

 כן הזכירו הוכחה זו. 

 

 פרק מב, לב 

ָחד-ְשנֵּים לב ינֶׁנּו ְוַהָקֹטן הַ  ָעָשר ֲאַנְחנּו ַאִחים ְבנֵּי ָאִבינּו ָהאֶׁ תאֵּ ץ ְכָנַען:-יֹום אֶׁ רֶׁ  ָאִבינּו ְבאֶׁ

כל זה הטענה אינו עניין לחשד מרגלים אלא לחשד לראות את ערות הארץ שנים עשר וגו'. 

באתם. וגם זה אינה טענה אלא לפי ידיעתם שהאחד איננו אינו מת, כמה שכתבתי לעיל י"ג. 
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נוגעים להוכחה ורק  אבל יעקב כסבור שמת אינה טענה כלל וא"כ כל הדברים האלה לא היו

להלן למה  על זהכמדברי יתר שבא מחמת זה לבקשת בנימין. והיינו שרגז יעקב על בניו 

 הרעתם וגו' באשר שלא ראה צורך באלו הדברים. 

 

 פרק מב, לג 

ץ ְבֹזאת לג ינּו ָהִאיש ֲאֹדנֵּי ָהָארֶׁ לֵּ ר אֵּ ָחד ַהִניחּו ַוֹיאמֶׁ ם ֲאִחיכֶׁם ָהאֶׁ ִנים ַאתֶׁ ַדע ִכי כֵּ ת אֵּ -ִאִתי ְואֶׁ

כּו: ַרֲעבֹון יכֶׁם ְקחּו ָולֵּ  ָבתֵּ

בעלי נכסים ובנים. לא כמו שאתם סבורים שאשלח אני לשם לראות. אלא  כי כנים אתם.

 בזאת אדע וגו'.

אף על גב שהוא אמר אחיכם אחד. מי שהוא מכם. מכל מקום אחר שהוא  אחיכם האחד.

 . בעצמו לקח את שמעון הרי הוא כמו שאמר מתחלה כך

 

 פרק מב, לד 

ת לד ְדָעה ִכי-ְוָהִביאּו אֶׁ ַלי ְואֵּ ם ַהָקֹטן אֵּ ת ֲאִחיכֶׁ ם אֶׁ ִנים ַאתֶׁ ם ִכי כֵּ ֲאִחיכֶׁם -ֹלא ְמַרְגִלים ַאתֶׁ

ם ן ָלכֶׁ תֵּ ת אֶׁ ץ ִתְסָחרּו:-ְואֶׁ  ָהָארֶׁ

אחקור גם על שני הדברים. והנפקא מינה בחקירות שני  כי לא מרגלים אתם כי כנים אתם.

אם אמצא שאיכם מרגלים אפילו אין אתם כנים  את אחיכם אתן לכם.להם.  הדברים פירש

מכל מקום אין לי עליכם ואתן לכם אחיכם אבל לא ארצה שתסחרו את הארץ, דמי יודע סופן 

 ואת הארץ תסחרו. של בני אדם שאין להם יסוד בחיים. אבל אם כנים אתם אזי 

 

 פרק מב, לה 

ם ְמִריִקים ַשקֵּ  לה ם ְוִהנֵּהַוְיִהי הֵּ ת-ְצרֹור ִאיש-יהֶׁ ָמה-ַכְספֹו ְבַשקֹו ַוִיְראּו אֶׁ ם הֵּ יהֶׁ  ְצֹררֹות ַכְספֵּ

ם ַוִייָראּו:  ַוֲאִביהֶׁ

בבואם לביתם לא הוציאו התבואה ביד אלא הפכו השקים מלמטה  הם מריקים שקיהם.

ונח הכסף . ולא נודע אם היה מגם כןויצאה כל התבואה שבאמתחת לארץ. והנה מצאו הכסף 

באמתחת או בשק. משום הכי כתיב שעל כל פנים זה ברור שהיה צרור כספו בשקו אבל מכל 

 מקום ראו וייראו. שהבינו מאחד כי כולם כן הוא שהונח הכסף בכונה באמתחת. 

 

 פרק מב, לו 

ם לו ם ֹאִתי ִשַכְלתֶׁ ם ַיֲעֹקב ֲאִביהֶׁ הֶׁ ר ֲאלֵּ ינֶׁנּו ְוִשְמעֹון אֵּ  ַוֹיאמֶׁ ף אֵּ תיֹוסֵּ ִבְנָיִמן ִתָקחּו ָעַלי -ינֶׁנּו ְואֶׁ

 ֻכָּלָנה: ָהיּו

 י.”מבואר שחשדם שהם נגעו בידיהם ביוסף ובשמעון כפירוש רש אתי שכלתם.

דבר בפני עצמו בלשון נסתר. כל בני עלי היו לצערי ולמרר את חיי. במה  עלי היו כלנה.

 שמתקוטטים עד שהורגים לבסוף זה את זה. 



21 

 

 

 

 פרק מב, לז 

ל לז ן אֶׁ ר ְראּובֵּ ת-ַוֹיאמֶׁ יָך ְתָנה ֹאתֹו ַעל-ָתִמית ִאם ְשנֵּי ָבַני-ָאִביו לֵּאֹמר אֶׁ לֶׁ נּו אֵּ ָיִדי -ֹלא ֲאִביאֶׁ

נּו יָך: ַוֲאִני ֲאִשיבֶׁ לֶׁ   אֵּ

הוא בטח יותר מכל האחים. באשר ידע בנפשו כי אין עליו חטא מכירת  ויאמר ראובן וגו'.

לא כשהוא עמהם אז בהדי הוצא לקי כרבא כדאיתא פרק יוסף ואין עליו עונש בידי שמים. א

החובל )ב"ק צב,א(. אבל כאשר יהי המשא רק עליו לא תגיע לו צרה מיוחדת. וזהו באמת 

 עצה טובה שיוסף לא היה מצער לראובן כלל. אבל יעקב לא ידע מזה.

גם כן זהו הבטחה ליעקב לפי שסבר שהאחים חייבים בדבר שמעון  את שני בני תמית וגו'.

וא"כ מסתמא ראובן הגדול שבכולם ידו בזה. על זה אמר כי את שני בני תמית אם יד תגע 

 בבנימין.

בבבא בתרא )קעג,ב( אמרו על זה שהוא כמו ערב קבלן. ואין הפירוש תנה אתו על ידי. 

שערב להעמיד את בנימין בעצמו, שהרי עליו היה לוה או שואל, אלא על חשש שחש יעקב 

ו אסון. היינו עונש בידי שמים דבמקום סכנה השטן מקטרג והדרך בחזקת סכנה. עוד פן יקרנ

על זה היה ראובן מבטיח עוד שיהיה ערב לפרוע חובות של בנימין בדין שמים. כעניין נתתי 

כפרך מצרים )ישע' מג,ג(. והלוה מן המקום "ה כלוה מן האדם כדתנן באבות )פ"ג, טז( וזהו 

ר תנה אותו על ידי שלא יניח אף ליגע בו לגבות ממנו. לא רק שיקבל עניין ערבות. והיינו דאמ

עליו עונש מיתה אם יהיה הדין נותן כך. דזה מיקרי אין ללוה במה לשלם והערב חייב. אלא 

אפילו עונש קל של יסורים וכדומה שבנימין יכול לפרוע בעצמו לא יניח ראובן כערב קבלן. 

 מחשש אסון הדרך בדין שמים.  נמצא הבטיח ראובן גם מחשד עצמם גם

 

 פרק מב, לח 

ר ֹלא לח ם ִכי-ַוֹיאמֶׁ ד ְבִני ִעָמכֶׁ ת-יֵּרֵּ ְלכּו ָאִחיו מֵּ ר תֵּ ְך ֲאשֶׁ רֶׁ -ְוהּוא ְלַבדֹו ִנְשָאר ּוְקָרָאהּו ָאסֹון ַבדֶׁ

ת ָבּה ם אֶׁ יָבִתי ְבָיגֹון ְשאֹוָלה:-ְוהֹוַרְדתֶׁ  שֵּ

דרך אחר ע"י ערבות זו של ראובן אבל עמכם אפשר הייתי מניחו ב לא ירד בני עמכם.

 למצרים לא ירד.

 עיין מה שכתבתי להלן מ"ד י"ט. והוא לבדו נשאר.

שהדרך מסוכן בעלילות השלטון ועבדיו ולזה לא מהני ערבות ראובן  בדרך אשר תלכו בה.

שהרי כולם בסכנה מאנשים בעלי בחירה רעה. דלזה לא מועיל כופר כמו בדין שמים וקשה 

 יל כמו שכתבתי לעיל ל"ז י"ג. א"כ הוא בסכנת אסון ביותר.להצ

בתוך היגון אמות ולא כמו שאמר ביוסף כי ארד אל בני אבל שאולה דמשמעו  ביגון שאולה.

שיהא נוהג אבילות עליו עד שיגיע זמן מותו אבל לא אמר שימות בלא עתו אבל אם עוד לא 

למות מהר והיינו שאמר יהודה ליוסף  אולהשאראה את בנימין ארד אל בני ביגון בתוך היגון 

 והיה כראותו כי אין הנער ומת כאשר יבואר במקומו בס"ד. 
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 פרק מג
 

 פרק מג, א 

ץ: א ד ָבָארֶׁ  ְוָהָרָעב ָכבֵּ

אף על גב שביארנו לעיל מ"א נ' שלא היה בא"י כי אם רעב של בצורת והרעב כבד בארץ. 

יה דומה לשאר רעב של בצורת דיש תבואה מקצתן רעבים ומקצתן שבעים. מכל מקום לא ה

ביוקר והעשירים שבעים והעניים רעבים. א"כ אין הרעב כבד שהרי גם העניים מתפרנסין 

בדוחק. אבל כאן היה להפך העניים שבעים ע"י מאכלים פשוטים כמו שכתבתי לעיל )מא,נד(. 

לים קצה נפשם ועשירים היו רעבים ולא היה להם עצה כלל להשיג להם שמה. ובשארי מאכ

 לפי טבע גופם והוצרכו לשלוח אחר בר למצרים. 

 

 פרק מג, ב 

ת ב ֱאֹכל אֶׁ ר ִכּלּו לֶׁ ר-ַוְיִהי ַכֲאשֶׁ ר ֲאשֶׁ בֶׁ ם ֻשבּו ִשְברּו ַהשֶׁ ם ֲאִביהֶׁ יהֶׁ ר ֲאלֵּ ִביאּו ִמִמְצָרִים ַוֹיאמֶׁ -הֵּ

ל:-ְמַעט ָלנּו  ֹאכֶׁ

ם לאכול במעט בר גם באוכל שקצה כסבור שמכל מקום ישיגו מעט וירגילו עצמ מעט אכל.

 נפשם בם כדרך שני רעב שמרגילים עצמם מעט מעט למאכלים שלא היו רגילים עד כה. 

 

 פרק מג, ג 

ִעד ָבנּו ג ד הֵּ אֹמר ָהעֵּ ָליו ְיהּוָדה לֵּ ר אֵּ ם:-ָהִאיש לֵּאֹמר ֹלא ַוֹיאמֶׁ ם ִאְתכֶׁ  ִתְראּו ָפַני ִבְלִתי ֲאִחיכֶׁ

שאם יעברו דברי המתרה יענשו במאסר וכדומה. והיה עולה  התראה משמעהלא תראו פני. 

 על הדעת דמכל מקום עליהם לילך משום גזרת אביהם. על כן הוסיף יהודה ואמר עוד הפעם. 

 

 פרק מג, ה 

ד ִכי-ְוִאם ה רֵּ ַח ֹלא נֵּ יְנָך ְמַשּלֵּ ינּו ֹלא ָהִאיש ָאַמר-אֵּ לֵּ ם:-אֵּ  ִתְראּו ָפַני ִבְלִתי ֲאִחיכֶׁם ִאְתכֶׁ

היינו גם שלא בשעת התראה, רק בתורת אמירה  כי האיש אמר אלינו לא תראו פני וגו'.

בעלמא הודיע לנו שתדעו אשר לא תראו פני כלל בלתי אחיכם אתכם. וא"כ לא תשיגו תבואה 

 ומה נועיל במה שנרד ונעמוד בסכנה. 

 

 פרק מג, ו 

ם ִלי ְלַהִגיד ו ֹעתֶׁ ל ָלָמה ֲהרֵּ ר ִיְשָראֵּ  ִאיש ַהעֹוד ָלכֶׁם ָאח:לָ  ַוֹיאמֶׁ

כתיב כאן שם ישראל כי בא בכאן ללמדם דעת לדורות הבאים, אשר יהיו  ויאמר ישראל.

 בגלות ויעמדו להיות נשפט לפני אדונים, שלא לדבר יותר מהתשובה על השאלה.
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אינו ה"א השאלה כמו בפסוק העוד אביכם חי. היש לכם אח. אלא הוא ה"א  העוד לכם אח.

 ש למאי הגדתם הדבר אשר עוד לכם אח. הידיעה פירו

 

 פרק מג, ז 

ם ָאח ַוַנגֶׁד ָהִאיש ָלנּו-ַוֹיאְמרּו ָשאֹול ָשַאל ז ם ַחי ֲהיֵּש ָלכֶׁ נּו לֵּאֹמר ַהעֹוד ֲאִביכֶׁ -ַעל לוֹ -ּוְלמֹוַלְדתֵּ

ּלֶׁה ֲהָידֹוַע נֵַּדע ִכי ֹיאַמר הֹוִרידּו ת ִפי ַהְדָבִרים ָהאֵּ  ֲאִחיכֶׁם:-אֶׁ

השיבו כי גם בלי תשובה בהשפטם לפני המושל היו מודיעים לו  האיש וגו'. שאול שאל

הדבר. באשר מלבד אשר נשפט עמנו בדברים קשים עוד שאלנו דברי אהבה וחן. העוד 

השאלה ראוי להשיב האמת כל עוד שאין לשער שיש דברים בגו. וזהו  ועל זאביכם חי וגו' ו

 נוחים וטובים לשמוע.  שהם על פי הדברים האלה. דבריהם ונגד לו

 

 פרק מג, ח 

ל ח ר ְיהּוָדה אֶׁ ל ָאִביו ִשְלָחה-ַוֹיאמֶׁ ָכה ְוִנְחיֶׁה ְוֹלא ָנמּות ַגם ִיְשָראֵּ לֵּ -ַהַנַער ִאִתי ְוָנקּוָמה ְונֵּ

נּו:-ַאָתה ַגם-ַגם ֲאַנְחנּו  ַטפֵּ

מכל אופני  פירוש הפסוק כאן אל ישראל. שאמר לו בלב נכון שאין לו פחד אל ישראל אביו.

 פחדים באשר הוא בוטח בשם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים.

 אתה ירא מבנימין לבד, אבל אם לא נלך הלא כולנו בסכנה גם הוא גם אנחנו.  גם אנחנו וגו'.

 

 פרק מג, ט 

נּו ִאם ט נּו ִמָיִדי ְתַבְקשֶׁ ְרבֶׁ עֶׁ יָך ְוִהַצְגִתיו לְ  ֹלא-ָאֹנִכי אֶׁ לֶׁ  ַהָיִמים:-ָפנֶׁיָך ְוָחָטאִתי ְלָך ָכלֲהִביֹאִתיו אֵּ

אין הפירוש ערב להעמידו חי לאביו דזה אינו ערבות אלא השבת מלוה או  אנכי אערבנו.

שאלה, אלא כמה שכתבתי לעיל )מב,לז( הנני ערב על עוונותיו לקבל דין שמים בעת הסכנה 

 תחתיו.

א( בני אם ערבת לרעך זה יהודה להצילו מבני אדם. והיינו דאיתא ברבה )צג, מידי תבקשנו.

אנכי אערבנו תקעת לזר כפיך מידי תבקשנו. הרי דשני דברים הן, ערבות על חוב עוונותיו. 

 תקיעת כף על שמירה מעולה. 

 

 פרק מג, יא 

ם ִאם יא ל ֲאִביהֶׁ ם ִיְשָראֵּ הֶׁ ר ֲאלֵּ פֹוא-ַוֹיאמֶׁ ן אֵּ ם וְ  כֵּ יכֶׁ ץ ִבְכלֵּ הֹוִרידּו ֹזאת ֲעשּו ְקחּו ִמִזְמַרת ָהָארֶׁ

ִדים: ָלִאיש ִמְנָחה ִרי ּוְמַעט ְדַבש ְנֹכאת ָוֹלט ָבְטִנים ּוְשקֵּ  ְמַעט צֳּ

דייק כאן הכתוב אביהם. דלולי שהוא אבי כולם והתגברו רחמיו לא היה  ישראל אביהם.

 שומע ליהודה. ועיין להלן מ"ד כ"ה.

 שאתם הולכים שהרי הנני מסכים לכם. אם כן.
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היה זה מנחה בשם אביהם כמו עבד המקבל פני אדונו. ואפשר  גו'.קחו מזמרת הארץ ו

 דבזה נתקיים החלום השני שהשמש משתחוה לו. וועוד עיין להלן כז, כח. 

 

 פרק מג פסוק יב 

ת יב ם ְואֶׁ ף ִמְשנֶׁה ְקחּו ְביְֶׁדכֶׁ סֶׁ ף-ְוכֶׁ סֶׁ יכֶׁם ָתִשיבּו ְביְֶׁדכֶׁם אּוַלי ִמשְ  ַהכֶׁ גֶׁה ַהמּוַשב ְבִפי ַאְמְתֹחתֵּ

 הּוא:

ממה דכתיב להלן ט"ו ומשנה כסף לקחו בידם. ולא כתיב עוד את הכסף  וכסף משנה. 

המושב, מובן דכסף משנה היינו המושב מכבר. ומחיר העתיד. ופירוש קחו בידכם היינו 

ממש. הזהירם שלא ימתינו עד  ואת הכסף המושב וגו' תשיבו בידכםברשותכם, רק 

 לפני המושל יאחזו בידם גלוי לכל. שישאלו על זה. אלא בבואם 

 

 פרק מג, יד 

י ָהִאיש יד ם ַרֲחִמים ִלְפנֵּ ן ָלכֶׁ ל ַשַדי ִיתֵּ ת ְואֵּ ם אֶׁ ת-ְוִשַּלח ָלכֶׁ ר ְואֶׁ ִבְנָיִמין ַוֲאִני -ֲאִחיכֶׁם ַאחֵּ

ר  ָשֹכְלִתי ָשָכְלִתי: ַכֲאשֶׁ

תבתי שלא הזכירו לפי פשוטו הוא שמעון כמו שכתב הרמב"ן אבל מה שכ את אחיכם אחר.

בשביל שלא היה רצוי אביו אינו נראה. אלא יש לדקדק עוד לשון ושלח לכם. מהו לכם אלא 

היה סבור יעקב טעמו של דבר שהניחו את שמעון במאסר ולא אחר משום שהוא אינו נוח 

בחברתם על כן ראו למסרו ביד המושל בעת מצוא. ואמר כי מעתה שישב במאסר ישוב 

 יהי נוח לכם בחברתכם והיה לאיש אחר.מדרכו גם הוא ו

היינו מיוסף כפירוש הראב"ע באשר הוא העיקר. ויותר יש להוסיף, כי  כאשר שכלתי שכלתי.

 ישב יעקב תמיד לעשות מיוסף שני בנים, כמו שעלה בסוף, ובמות יוסף הרי זה שכול משנים. 

 

 פרק מג, טו 

ת טו ת-ּוִמְשנֶׁה אתַהִמְנָחה ַהזֹ -ַוִיְקחּו ָהֲאָנִשים אֶׁ ף ָלְקחּו ְבָיָדם ְואֶׁ סֶׁ  ִבְנָיִמן ַוָיֻקמּו ַויְֵּרדּו-כֶׁ

ף:   ִמְצַרִים ַוַיַעְמדּו ִלְפנֵּי יֹוסֵּ

היינו לרשותם שלא הוצרכו לאחוז ביד הכסף המושב עד בואם  ומשנה כסף לקחו בידם.

ם. ומשום הכי לעמוד לפני יוסף. כמו שכתבתי להלן ונשב אתו בידנו אבל עתה לקחו לרשות

כתיב בשנוי ומשנה כסף. ולא כסף משנה להורות שהיו ביחד זה אצל זה, וכעין דאיתא בבבא 

 בתרא )קכד,א( על הפסוק פי שנים ע"ש. 

 

 פרק מג, טז 

ת טז ף ִאָתם אֶׁ ר-ַוַיְרא יֹוסֵּ ר ַעל ִבְנָיִמין ַוֹיאמֶׁ ת-ַלֲאשֶׁ א אֶׁ יתֹו ָהבֵּ ַבח  ָהֲאָנִשים ַהָבְיָתה ּוְטֹבחַ -בֵּ טֶׁ

ן ָרִים: ְוָהכֵּ  ִכי ִאִתי ֹיאְכלּו ָהֲאָנִשים ַבָצהֳּ

 באשר נצרך לסעודת י"א אנשים חשובים הלא נצרך לטבוח ביחוד בשבילם. וטבוח טבח.
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 שארי פרפראות הסעודה כיד המלך. והכן.

 משום הכי ראוי להאכילם יחד עמדי לפי כבודי. כי אתי.

. משמעו סעודת הצהרים. והוא נקרא צהרים מחמת תרגם אונקלוס ורש"י שירותא בצהרים.

רוב בני אדם אוכלין אז. כדאיתא בשבת פ"א )י,א( דזמן סעודה עד חצות אבל יוסף ודאי אכל 

אחר זה הזמן כדאיתא בפרק ערבי פסחים )פסחים קז,ב( באגריפס המלך שאכל בשלש 

אונקלוס ורש"י.  םשעות אחר חצות. אלא שמכל מקום נקרא סעודת הצהרים. זהו דעת תרגו

ולפי הפשט הוא כמשמעו בצהרים ממש. ומתחלה יש להבין כי אינו דומה משמעות המאמר 

אתי יאכלו האנשים. או אם היה האומר כי האנשים יאכלו אתי. דכלל הוא בלשון הקודש 

 דהתיבה הראשונה הוא נושא המאמר ועיקר הכוונה.

 

ם לאנשיו אם לשלום יצאו תפשום חיים. )כ,יח( שאמר מלך אר "אכמו בספר מל)הרחב דבר: 

ואם למלחמה יצאו חיים תפשום. פירוש אם לשלום יצאו אין צריך לומר שלא יהרגו אותם. 

אבל היו סבורים לקבלם בסבר פנים יפות על כן אמר תפשום חיים. ואם למלחמה יצאו אין 

כי חיים תפשום.  צריך לומר שלא יקבלום בסבר פנים, אבל היו סבורים שיהרגום. על כן אמר

 יט.( -ועיין ספר ויקרא כ"ה יח

 

לכן אם היה יוסף אומר כי האנשים יאכלו אתי. היה במשמע שזה פשוט אשר יוסף יבא ויאכל 

בזמנו. והודיע הוא שכהיום האנשים יאכלו עמו, וא"כ הוא פשוט שיאכל בזמן הרגלו אלא 

כלו האנשים. משמעו להפך, זה שכהיום גם המה יאכלו עמו. מה שאין כן כשאומר כי אתי יא

פשוט שיאכלו בביתו שהרי הכניסם לביתו ולא ירעיב אותם. ואם היו אוכלים בפני עצמם היו 

היטב אתם  כל כךאוכלים כהרגלם בצהרים, והודיע כי אתו יאכלו גם הוא יאכל אז בצהרים, ו

 ונהג עמם בכבוד עש ששינה הרגלו בשבילם. ועוד עיין להלן כ"ה. 

 

 יז  פרק מג,

א יז ף ַוָיבֵּ ר ָאַמר יֹוסֵּ ת ַוַיַעש ָהִאיש ַכֲאשֶׁ ף:-ָהִאיש אֶׁ יָתה יֹוסֵּ   ָהֲאָנִשים בֵּ

והקדים צווי  ויבא האיש וגו'שצוה לבית המבשלים לטבוח טבח והכן. ואח"כ  ויעש האיש.

הטביחה והכנה באשר ידע כי כאשר יהיה מכניס אותם לבית יהיה הוא טרוד בהכנסתם ודבור 

 עמם, והרי הכנה רבה לפניו. על כן הקדים צווי הטביחה. 

 

 פרק מג, יח 

ף יח ית יֹוסֵּ ינּו ַבְתִחָּלה-ַוֹיאְמרּו ַעל ַוִייְראּו ָהֲאָנִשים ִכי הּוְבאּו בֵּ ף ַהָשב ְבַאְמְתֹחתֵּ סֶׁ  ְדַבר ַהכֶׁ

ינּו ל ָעלֵּ ינּו ּוְלִהְתַנפֵּ ל ָעלֵּ ת ְוָלַקַחת ֲאַנְחנּו מּוָבִאים ְלִהְתֹגלֵּ ינּו:-ֹאָתנּו ַלֲעָבִדים ְואֶׁ  ֲחֹמרֵּ

כתרגום אונקלוס לאתרברבא. וכמו שאדם המתגולל על חברו הרי נשען בעל  להתגולל עלינו.

כורחו על התחתון, כי המנהיג שררה על חברו מיקרי נשען על שירותו, ומנהיג שררה שלא פי 
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נקיה כדרך הכתוב. באכילה שלא כראוי יושר אלא בעלילה מיקרי מתגולל והרי זה לשון שאינו 

 לכתוב בלשון נשיכה, כלשון הפסוק במיכה )ג,ה( ונשכו בשיניהם וקראו שלום.

כמו שאחר יושב ברשות הרבים וחברו ניזוק בו ונפל עליו הרי תובע את  ולהתנפל עלינו.

היושב ברשות הרבים במקום רבים שניזוק ונפל עליו. אבל אם ההולך רואה שאחד יושב 

ורוצה לעשות עלילה הרי מתנפל מדעתו עליו ותובעו לדין שנפל עליו. כך אם גנבו את הכסף 

הרי מן הדין לקחת את החמורים בשביל היזק הכסף, שהרי לא ידע שהביאו את הכסף. אבל 

כאשר באמת לא גנבו ורק הם הניחו את הכסף הרי זה דומה למתנפל על חברו וצועק שנפל 

הגניבה מן המושל שדינו להיות עבד כמבואר במעשה הגביע.  עליו ופרשו עוד שבשביל

ובשביל היזק מחיר התבואה שיתנפלו עלינו יקחו את  ולקחת אתנו לעבדים.יתגולל עלינו 

 חמרינו. 

 

 פרק מג, כ 

ל:-ִלְשָבר ַוֹיאְמרּו ִבי ֲאֹדִני ָיֹרד ָיַרְדנּו ַבְתִחָּלה כ  ֹאכֶׁ

ינים שיש כאן ערמה ושהם הניחו הכסף דברו בזה הלשון רצו להבינו שמבירד ירדנו בתחלה. 

כי הוא פעם ראשונה שירדו לשבור אכל, ולא ידעו כי יש להזהר היטב ולהראות כמה פעמים 

 הרי הכסף הרי הכסף. 

 

 פרק מג, כא 

ל-ַוְיִהי ִכי כא ת ַהָמלֹון ַוִנְפְתָחה-ָבאנּו אֶׁ ף-אֶׁ סֶׁ ינּו ְוִהנֵּה כֶׁ נּוִאיש בְ -ַאְמְתֹחתֵּ  ִפי ַאְמַתְחתֹו ַכְספֵּ

נּו: ב ֹאתֹו ְבָידֵּ  ְבִמְשָקלֹו ַוָנשֶׁ

שנו מעט בשביל להשכיל על זה כי יודיעם מהערמה, וסיפרו כי כולם  כי באנו אל המלון.

מצאו בפי אמתחת וכולם ראו כי כספנו במשקלו. ואם שלא היה המעשה כן מכל מקום אינו 

 מו שהיה עם האחד כך הוא עם כולם.דבר שקר באשר ברור היה אצלם שכ

 אחזו בידם הרי הכסף.  ונשב אתו בידנו.

 

 פרק מג, כב 

נּו ִלְשָבר כב ר הֹוַרְדנּו ְבָידֵּ ף ַאחֵּ סֶׁ ל ֹלא-ְוכֶׁ ינּו:-ָיַדְענּו ִמי ֹאכֶׁ נּו ְבַאְמְתֹחתֵּ   ָשם ַכְספֵּ

 היינו שברשותנו בשעת לקיחת התבואה יתנו המחיר.  הורדנו בידנו.

 

 מג, כג  פרק

ר ָשלֹום ָלכֶׁם ַאל כג ם-ַוֹיאמֶׁ יכֶׁ ם  ִתיָראּו ֱאֹלהֵּ יכֶׁ ם ָנַתן ָלכֶׁם ַמְטמֹון ְבַאְמְתֹחתֵּ י ֲאִביכֶׁ אֹלהֵּ וֵּ

ָלי ם ָבא אֵּ ת ַכְסְפכֶׁ ם אֶׁ א ֲאלֵּהֶׁ  ִשְמעֹון:-ַויֹוצֵּ

 כאומר ידענו השגחת אלהיכם מפליא לעשות.  אלהיכם וגו'.
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 פרק מג, כה 

ף-ַהִמְנָחה ַעד-תַוָיִכינּו אֶׁ  כה ָרִים ִכי ָשְמעּו ִכי בֹוא יֹוסֵּ ם:-ַבָצהֳּ  ָשם ֹיאְכלּו ָלחֶׁ

זה הטעם הוא על שמיהרו להכין המנחה עד הצהרים,  עד בוא יוסף בצהרים כי שמעו וגו'.

והרי יודיעם שדרכו שליוסף לבא בשלש שעות אחר חצות אבל האיש הודיע להם מדבר יוסף 

 הרים. על כן הכינו עד צ

 

 פרק מג, כו 

ף ַהַבְיָתה ַוָיִביאּו לוֹ  כו ת ַוָיֹבא יֹוסֵּ ר-אֶׁ   לֹו ָאְרָצה:-ְבָיָדם ַהָבְיָתה ַוִיְשַתֲחוּו-ַהִמְנָחה ֲאשֶׁ

הביתה. לא בחדר שהם יושבים אלא לפנים ממנו על כן ויביאו לו וגו' הייתה לאותו בית שהוא 

ר והרי בפסוק הקודם לא כתיב כן. וגם ויביאו הא' יושב תמיד. והנה לשון אשר בידם מיות

בדגש. ללמדנו על חוזק הבאה וכל זה מראה שכל אחד השתדל להושיט בידו. ולא אחד או 

שנים יביאו בשליחות כולם אלא כל אחד בידו ממש להראות חביבות הדבר וכי כל אחד נהנה 

 כתבתי במקומו. מזה וכאן נתקיים פתרון החלום והנה תסבינה אלמתיכם. וכמו ש

 

 פרק מג, כז 

ר ֲהָשלֹום כז ם ְלָשלֹום ַוֹיאמֶׁ נּו ָחי: ַוִיְשַאל ָלהֶׁ ם ַהעֹודֶׁ ר ֲאַמְרתֶׁ ן ֲאשֶׁ ם ַהָזקֵּ   ֲאִביכֶׁ

פירוש המפרשים תמוה. חדא דאם כן היה ראוי לומר השלום השלום אביכם וגו' העודנו חי. 

נכון. וגם מה זו שאלה העודנו חי אחר לאביכם וכבר עמד על זה באבן עזרא ולא יישב אל 

ששואל אם שלום לו. הרי יודע כי חי הוא. אלא פירוש השלום אביכם הוא כמו השלום זמרי. 

השלום יהוא מלכים ב' ט' דמשמעו אם אתה שלום עמדי או הנך ברוגז. כך שאלם השלום 

 שלום לעבדךמה אביכם. אם אינו בכעס עלי על לקיחת בן זקונים שלו. ועל זה השיבוהו בחכ

הרי הוא עבדך ואיך יכעוס או ירגיז על האדון ואין לשאול בשלום אלא אם שלם הוא בגופו. כן 

 הוא שלום לעבדך. 

אין הפירוש אם חי ולא מת שהרי זה יודע כמובן משאלה ראשונה אלא  העודנו חי.עוד שאלם 

הבינו מה כונה שאלה זו.  אם הוא עודנו בריא וחזק בגופו. ועל זה השיבוהו עודנו חי. והם לא

אמנם היה ליוסף בזה כונה עיקרית לדבר התועדותו אליהם דבאמת יש לתמוה מה ראה יוסף 

לצער גם עתה את אחיו במעשה הגביע, הרי נתקיים החלום השני באחד עשר כוכבים. וברור 

 שהבין שעדיין חסר השתחואה של השמש הוא אביו וכסבור שע"י הגביע ישאר בנימין עמו.

וידע שאביהם לא ינוח ולא ישקוט עד שיבוא בעצמו וישתחוה ליוסף שיניח אותו ואז יתודע. 

ולא היה מניח יוסף מזה הרעיון עד שאמר לו יהודה והיה כראותו כי אין הנער ומת. מיד הבין 

כי אי אפשר שיתקיים החלום בזה האופן על כן התודע והחלום נתקיים במנחה ששלח לו כמו 

י"א או כמו שיבואר בסמוך. ועוד עיין מה שכתבתי להלן מ"ו כ"ט. אך עתה היה  שכתבתי לעיל

נצרך ליוסף לדעת אם אביו חזק בבריאות ולא יזיק לו מה שיעכב את בנימין והמה לא הבינו 

 וכסבורים ששואל לשם חיבה ואהבה. 
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 פרק מג, כח 

נּו כח  ַוִיְקדּו )ַוִיְשַתֲחֻו( ]ַוִיְשַתֲחּוּו[: ָחי ַוֹיאְמרּו ָשלֹום ְלַעְבְדָך ְלָאִבינּו עֹודֶׁ

על סבר פנים יפות. ושחושש לחיות אביהם. או שהשתחוו בשם אביהם  וקדו וישתחוו.

 ונתקיים כאן החלום של השתחואת השמש. 

 

 פרק מג, כט 

ת כט יָניו ַוַיְרא אֶׁ ן ִבְנָיִמין ָאִחיו-ַוִיָשא עֵּ ר ֲהזֶׁה -בֶׁ ָלי ִאמֹו ַוֹיאמֶׁ ם אֵּ ר ֲאַמְרתֶׁ ם ַהָקֹטן ֲאשֶׁ ֲאִחיכֶׁ

 ֱאֹלִהים ָיְחְנָך ְבִני: ַוֹיאַמר

 הוא הקדמה למה שכתיב ויבקש לבכות. בן אמו.

הן אמרתם כי ע"י אח הקטן נוכל לברר האמת. וכי זה אח  הזה אחיכם הקטן אשר אמרתם.

המה עשו מה  קטן. הלא הוא גדול ושלם בדעת. ומכל מקום אין לו עליהם כלום שהרי

 שעליהם אבל בדרך שחוק והלצה אמר וכי זה הוא אח קטן.

אחר שאמר כי הוא אינו קטן. היה נראה כנותן עין רעה על גידולו על  ויאמר אלהים יחנך בני.

 כן סיים בברכה. חלילה אינו נותן רע עין. אלהים יחנך להיות גדול יותר ויותר. 

 

 פרק מג, ל 

ף ִכי ל ר יֹוסֵּ ל-ַוְיַמהֵּ ש ִלְבכֹות ַוָיֹבא ַהַחְדָרה ַויְֵּבְך ָשָמה: ָאִחיו-ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו אֶׁ   ַוְיַבקֵּ

במה שלא יכול להתודע לו. וגם ידע כי מחויב הוא עוד לצערו בדבר  כי נכמרו רחמיו אל אחיו.

 הגביע.

 באותו בית פנימי היה חדר קטן שאין איש בא לשם זולתו.  ויבא החדרה.

 

 

 לב  פרק מג,

ם ְלַבָדם לב ֱאֹכל ַוָיִשימּו לֹו ְלַבדֹו ְוָלהֶׁ  ְוַלִמְצִרים ָהֹאְכִלים ִאתֹו ְלַבָדם ִכי ֹלא יּוְכלּון ַהִמְצִרים לֶׁ

ת ם ִכי-אֶׁ חֶׁ ָבה ִהוא ְלִמְצָרִים:-ָהִעְבִרים לֶׁ  תֹועֵּ

ובמורא  לא משום כי תועבה היא למצרים לא אכל עם המצרים שהרי נהגו בו בכבוד לו לבדו.

מלך ואיך יתעבו לאכול עמו ח"ו. אלא כך דרך המלך שלא לאכול עם עבדיו משני טעמים. 

שלא יתננה בעיניהם. ושלא יהיו צריכים לשום סכים בלועיהם כי ילחמו עמו. אבל מה שלא 

 הסבו האחים אם המצרים הוא משום כי לא יוכלון וגו'. 

 

 פרק מג, לג 

ָפָניו ַהבְׁ  לג בּו לְׁ ירוַיֵּשְׁ כָֹרתֹו וְַׁהָצעִּ יש ֶאל כֹר כִּבְׁ ים אִּ הּו ָהֲאָנשִּ מְׁ ָרתֹו וַיִּתְׁ עִּ צְׁ הּו:-כִּ עֵּ  רֵּ
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אריכות לשון הוא, ובקיצור היה לומר כתולדותם. אלא באשר היו שלשה  הבכור כבכורתו.

בכורים ראובן דן גד. הושיבם יחד. אבל לפי ערך הבכורה כן הושיבם כסדר. או ידע להתבונן 

בכור בשלימות שהרי עיקר הנהגת האחים תלוי ביהודה וא"כ יהודה קודם וכן  שראובן אינו

הוא במדרש והיינו הבכור כבכורתו ולא כתולדותם אלא לפי ערך בכורתו. והצעיר כצעירתו 

לפי ערך צעירתו, וא"כ בנימין אף שהוא צעיר מכולם מכל מקום ידע להחשיבו באשר לפי 

 ערכו חשוב הוא. 

 

 פרק מג, לד 

ב לד רֶׁ ם וַתֵּ הֶׁ נָּיו ֲאלֵּ ת פָּ אֵּ א ַמְשאֹת מֵּ ש יָּדֹות וַיְִשתּו וַיִשָּ מֵּ ם חָּ וַיְִשְכרּו  ַמְשַאת ִבנְיִָּמן ִמַמְשאֹת כֻּלָּ

  ִעמֹו:

י מנות וכ"ה בגמרא בכמה מקומות. ולא שזהו עיקר משמעות של ”פירש רש וישא משאת.

שאת כיד המלך וכך כתב בתוי"ט קידושין פ"ב משאת דודאי עיקר משמעו דורונות כמו ויתן מ

מ"ו. והכי מוכח גם כאן שנתן לבנימן חמש ידות. וכי בשביל כבודו ואהבתו יאכל חמש פעמים 

אלא עיקר הכונה הוא דורונות שנתן בשביל פיוס ואות בקשת אהבה. מכל מקום פירוש 

ואי דורונות  הגמרא מוכרח גם כן מדכתיב בתוך מעשה המשתה וגם מדכתיב מאת פניו

 פשיטא. אלא מנות ומודיע שהוא בעצמו נתן המנות.

 יותר ממה שאמר יוסף כי אתי יאכלו וגו' ללמד שהיה בצוותא בשמחה עמהם  וישכרו עמו.

 

וישתו וגו'. נראה לומר באשר היו חייבים להודות לה' שמלטם מן החשד של )הרחב דבר: 

ופייסם הרבה על החשד. וכמו שהיה בבהמ"ק  מרגלים. והרי השלטון ידע והכיר כי כנים המה.

נהוג להביא תודה ובשעת אכילת התודה לפרסם את הנס ולספרו כדכתיב לך אזבח זבח 

תודה ובשם ה' אקרא. וכמה שכתבתי בספר ויקרא ז' י"ג. כך היה הנהוג בעוד שלא היה זה 

ועות אשא ובשם הקרבן או במקום שאי אפשר להביא קרבן. לברך על כוס יין כדכתיב כוס יש

ה' אקרא. והנה באשר האחים כולם הוי באותה צרה ובאותה גאולה, לא היה לפני מי לספר 

הנס כי אם לפני אחרים ולכל הפחות שנים. כמו כיוצא בזה איתא בפרק הרואה )ברכות נד,ב( 

דבעינן עשרה ותרי מינייהו רבנן, היינו עשרה לברכה, דשכינתא שריא, ותרי רבנן שמבינים 

פור אל נכון. על כן כשהצטרפו עם בנימין שלא היה בצרה. והשלטון התחבר גם כן עמם, הס

שתו כוס ישועות ושכרו עמו בחדוה ובשחה של מצוה כדין תודה לה'. ובאשר כתיב שתי 

פעמים ובשם ה' אקרא אשר שניהם קאי על כוס ישועות לקרוא בשם ה' על כוס ישועות. 

ם ועיין ב"ר פ' פ"ח,ה והיינו ד' כוסות כמו של פסח. ויש בהם וסתם כוס ישועות הוא גם כן שתי

 רביעית יין חי שיעור שכרות משום הכי כתיב וישכרו.( ועיין מה שכתבתי לעיל כ"ד נ"ד(.
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 פרק מד
 

 פרק מד, א 

ת א ר ַעל-ַוְיַצו אֶׁ יתֹו לֵּאֹמר ַמּלֵּא-ֲאשֶׁ ת בֵּ ר יּוְכלּון-אֶׁ ל ַכֲאשֶׁ ת ְוִשים  ַאְמְתֹחת ָהֲאָנִשים ֹאכֶׁ ְשאֵּ

ף סֶׁ  ְבִפי ַאְמַתְחתֹו: ִאיש-כֶׁ

כאן צוה מהחל עד כלה לאשר על ביתו. באשר גם את האוכל צוה לתת  את אשר על ביתו.

 כאשר יוכלו שאת ולא בחשבון.

 כבר ידע כי לא בשקים הם מביאם אוכל כי אם באמתחת. את אמתחת.

יעתם שהרי גם האוכל נתן שלא כפירוש המפרשים שזה היה ביד ושים כסף איש וגו'.

 בחשבון הכסף.

 

 פרק מד, ב

ת ב ף ָתִשים ְבִפי-ְואֶׁ סֶׁ ר ְגִביִעי ְגִביַע ַהכֶׁ ף ֲאשֶׁ ף ִשְברֹו ַוַיַעש ִכְדַבר יֹוסֵּ סֶׁ ת כֶׁ  ַאְמַתַחת ַהָקֹטן ְואֵּ

ר:  ִדבֵּ

למד שקשה לא כתיב בקיצור ויעש כן כדכתיב לעיל מ"ב כ"ה. ל ויעש כדבר יוסף אשר דבר.

היה עליו הדבר למלאות ואולי לא גלה יוסף סודו וטעמו מה שחפץ בזה שיבוא אביו 

  להשתחוות לו. על כן הוצרך יוסף לצוות בגזירה שלא יעבור על דבריו ולא יתקשה לו.

 

 פרק מד, ג 

ָמה ג ר אֹור ְוָהֲאָנִשים ֻשְּלחּו הֵּ ם: ַהֹבקֶׁ יהֶׁ  ַוֲחֹמרֵּ

 שלוו אותם לכבוד. שלחו.

 שסייעו את חמוריהם באיזה עצה להקל המשא שהעמיסו יותר מההרגל.  מה וחמריהם.ה

 

 פרק מד, ד 

ת ד ם ָיְצאּו אֶׁ ף ָאַמר-הֵּ ר ַעל ָהִעיר ֹלא ִהְרִחיקּו ְויֹוסֵּ י ָהֲאָנִשים -ַלֲאשֶׁ יתֹו קּום ְרֹדף ַאֲחרֵּ בֵּ

ם ָרָעה ַתחַ  ְוִהַשְגָתם ְוָאַמְרתָ  ם ָלָמה ִשַּלְמתֶׁ הֶׁ  ת טֹוָבה:ֲאלֵּ

 א' לגנוב מבית מטיבם. שנית:  למה שלמתם רעה תחת טובה.

 

 פרק מד, ה

ש ה ה ֲאֹדִני בֹו ְוהּוא ַנחֵּ ר ִיְשתֶׁ ם: ֲהלֹוא זֶׁה ֲאשֶׁ ר ֲעִשיתֶׁ ם ֲאשֶׁ ֹעתֶׁ ש בֹו ֲהרֵּ  ְיַנחֵּ

 וא"כ הוא נוגע גם בכבוד האדון וכך כתב הרמב"ן. הלא זה אשר ישתה אדוני בו.

בשבילו ועבורו ואם כך שטות הוא מכם שהרי יודע האמת תיכף ןמיד על  ש בו.והוא נחש ינח

 פי ניחושים שמצויים ורגילים היו במצרים. ודבר זה חשוב וכדאי לנחש בהם. 
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 פרק מד, ז 

ר ֲאֹדִני ַכְדָבִרים ז ָליו ָלָמה ְיַדבֵּ ֲעשֹות ַכָדָבר ַוֹיאְמרּו אֵּ יָך מֵּ ּלֶׁה ָחִליָלה ַלֲעָבדֶׁ  ַהזֶׁה: ָהאֵּ

דברים ברורים כאלה שאם באת בחשד שהגניבה אתנו לא היה קשה עלינו.  כדברים האלה.

אבל אתה אומר דברים כאלו. כאלו ידעת בברור שאנו יודיעים, ולפי דבריך שאנו כלנו יודעים 

 מהגניבה ומה שנגנב וא"כ אם ימצא ביד אחד הרי כולנו חייבים שהרי כלנו יודעים.

 ולנו בודאי אין ראוי לחשוד ולחשוב כזה. על כן. כ חלילה לעבדיך.

 

 פרק מד, ט 

ר ֲאֹדִני ַכְדָבִרים ז ָליו ָלָמה ְיַדבֵּ ֲעשֹות ַכָדָבר ַהזֶׁה: ַוֹיאְמרּו אֵּ יָך מֵּ ּלֶׁה ָחִליָלה ַלֲעָבדֶׁ   ָהאֵּ

 אפילו ימצא אתו ודאי הוא ראוי למות כגונב מבית המלך. אשר ימצא אתו וגו'.

בתורת קנס וכמתחבר עם הגנב. אבל לא שנהיה חשודים  היה לאדני לעבדים.וגם אנחנו נ

 בזה שגם אנחנו כלנו גנבים ושיודעים אנו מזה ח"ו. 

 

 פרק מד, י 

ר ַגם י ן-ַוֹיאמֶׁ ם כֶׁ יכֶׁ ר-ַעָתה ְכִדְברֵּ א ִאתֹו ִיְהיֶׁה הּוא ֲאשֶׁ ם ִתְהיּו ְנִקִים:-ִיָמצֵּ ד ְוַאתֶׁ  ִּלי ָעבֶׁ

כמו שבפעם הראשונה חשדנו אתכם למרגלים והראיתם שלא כן גם עתה כדבריכם כן הוא. 

הוא וכי כנים אתם כן גם עתה כדבריכם כן הוא, שאפילו ימצא ביד אחד אין החיוב והחשד על 

כולכם חלילה. על כן אשר ימצא אתו יהי לי עבד. ולא כגונב מבית המלך אלא כגנב בעלמה 

 ועיין י"ח.

כי אין לנו לקנוס רק כדין גנב. והנה אמר האיש משפטם לומר כי כן שמע  נקים. ואתם תהיו

מפי המושל וכמשמעות הלשון יהיה לי עבד. ויוסף הודיע כן למען נסות אותם אולי ישובו 

 לביתם בשמחה רבה. כי אינם נתפשים גם המה לעבדים. 

 

 פרק מד, יג 

 ַוָיֻשבּו ָהִעיָרה: ֲחֹמרוֹ -ַעלַוִיְקְרעּו ִשְמֹלָתם ַוַיֲעֹמס ִאיש  יג

ולא בגדיהם באשר לא היה כדין קריעה אלא לצערא בעלמא על כן לא קרעו  ויקרעו שמלתם.

 כל הבגדים כדין. 

 

 פרק מד, טו 

ף ָמה טו ם יֹוסֵּ ר ָלהֶׁ ר-ַוֹיאמֶׁ ה ַהזֶׁה ֲאשֶׁ ם ִכי ַהַמֲעשֶׁ ם ֲהלֹוא ְיַדְעתֶׁ ש ִאיש ֲאשֶׁ -ֲעִשיתֶׁ ש ְיַנחֵּ ר ַנחֵּ

 ָכֹמִני:

לא אמר העוולה של שילום רעה תחת טובה, כי אין כבודו להגיד שעשה  הלוא ידעתם וגו'.

להם טובה. באשר מחויב היה לפייסם עבור החשד, כדאיתא בברכות )לא,ב( שהחושד בדבר 
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כי נגעו בכבודו, באשר באמת אינו מלך  שאין בו שצריך לפייסו וגם לא הזכיר עוולה השניה

 מחול על כבודו. אבל הקשה על השטות שעשו הלוא ידעתם וגו'.ויכול ל

ולא אמר כי אנחש בו כמאמר האיש באשר לא רצה להוציא מפיו שהוא ח"ו  איש אשר כמוני.

ינחש וחז"ל אמרו על מה שאמר יהוא אחאב עבד את הבעל מעט יהוא יעבדנו הרבה 

עם. אבל יוסף נזהר מזה. שבשביל שהוציא מפיו כזה בא למכשול על זה אח"כ בעגלי ירב

 ואמר איש אשר כמוני ראוי לנחשים. ומסתמא גם אני מנחש ואדע שבידכם הוא. 

 

 פרק מד, טז 

ר ְיהּוָדה ַמה טז ר-ֹנאַמר ַלאֹדִני ַמה-ַוֹיאמֶׁ ת-ּוַמה ְנַדבֵּ יָך ִהנֶׁנּו -ִנְצַטָדק ָהֱאֹלִהים ָמָצא אֶׁ ֲעֹון ֲעָבדֶׁ

רֲאַנחְ -ַלאֹדִני ַגם ֲעָבִדים  ִנְמָצא ַהָגִביַע ְבָידֹו:-נּו ַגם ֲאשֶׁ

כבר ביארנו לעיל )כד,ב( שלהוציא דבר למענהו נעשה על פי שלושה  מה נאמר לאדוני

אופנים, פעם ע"י לשון רכה השוברת גרם ומענה רך משיב חימה, פעם ע"י לשון עז ומפחיד 

 את שכנגדו, ופעם ע"י שכל וחריצות שחברו יסכים ויודה לו.

יהודה מה נאמר בלשון רכה ומה נדבר בלשון עז. ומה נצטדק בחריצות, להוכיח דכל  ואמר

עיקר המעשה אינו אלא עלילה. וגם בנימין עצמו לא ידע מזה אבל מה יועיל כל זה אחר אשר 

 אנו חושבים כי האלהים מצא וגו' ואם כן לא תועיל שום עיצה ותחבולה לנגד רצון האלהים.

בר ידוע הא דתנן באבות פ"ד )משנה ט( המבטל את התורה מעושר דכ מצא את עון עבדיך.

ביטול תורה דהוא הדין כל דבר עבירה שאדם עושה  סופו מבטלה מעוני. ולאו דווקא עון

לרצונו סופו שיבוא לידי אותה עבירה נגד רצונו. על כן חשב יהודה כי במה שעשו עון במה 

עון כזה להביא לידם ברב צער ויגון הן שהרחיקו את יוסף מאביהם ברצונם, מצא האלהים 

אמת שאם כן אם הם חטאו בנימין מה חטא, אבל ידוע מאמרם ז"ל בפרק החובל )ב"ק צב, 

 א( בהדי הוצא לקי כרבא, וא"כ עיקר החטא והעונש הוא עליהם ובנימין לוקה עמהם.

מצא הגביע נגד דיני המושל אמר, לא מבעי בנימין שנ על כן הננו עבדים לאדוני גם אנחנו

 בידו, אלא אפילו אנחנו שנתחברנו עמו וכדברנו לאיש.

נגד דיני שמים אמר, א מבעי אנחנו שהעוינו אלא אפילו בנימין  גם אשר נמצא הגביע בידו.

שנקי הוא מכל עוון, מכל מקום גם הוא ילקה. והנה לא מצא יהודה למסור נפשו על קיו 

כי אחרי שרצון האלהים הוא, אין עצה ואין  שבועתו להחזיר את בנימין ליעקב, באשר חשב

 גבורה. 

 

 פרק מד, יז 

ר יז ֲעשֹות ֹזאת ָהִאיש ֲאשֶׁ ר ָחִליָלה ִּלי מֵּ ם ֲעלּו -ִנְמָצא ַהָגִביַע ְבָידֹו הּוא ִיְהיֶׁה ַוֹיאמֶׁ ד ְוַאתֶׁ ִּלי ָעבֶׁ

ל ְלָשלֹום ם:-אֶׁ  ֲאִביכֶׁ

אנשים שאיני רואה בהם עול, ואשר כבר אין זה כבודי ורצוני להעניש  חלילה לי מעשות זאת.

התכבדתי עמהם בחזקה כי כנים המה. על כן האיש אשר נמצא הגביע בידו וגו'. והנה עתה 
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נתודע הדבר ליהודה שאין זה עונש מן האלהים, שהרי א"כ היה ראוי שיהיו המה עבדים, 

ד את הערבות אלא רצון המושל בכך או איזה חטא של בנימין בעצמו הוא, מעתה החל להעמי

 ולעשות כל מה שבכחו.




