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 פרק מד
  ]כז, מו–יח ,מד [שלח לפניו אל יוסף ואת יהודה ...ויגש אליו יהודה

 

 ]ביאור הפרשה ושאלות ותשובות[

  ]לד-יח, מד [ ולא יכול יוסף...ויגש אליו יהודה
 ' השאלה הא

 והלא יהו דה היה מדבר  ? כי מה עניין זאת ההגשה, וגומרויגש אליו יהודה ,בפסוק הראשון

 כ י  ,באזני אדוני ומה עניין אמרו ,כןגש גם יגש ואנה ני ומאין נ. ולפניו היה עומד,עמו קודם זה

 . זניוובהי ותו מדבר עמו היה מדבר בא

  .זניךו יכנסו דברי באי"רשופירש 

 נאגם כי מלת .  דבר נא באזני העם,באזני בני חת. ולא מצינו זאת הכוונה בלשון אשר כזה

 .זני וובור לא לשמיעה והכנסת דבריו באימחוברת לד

 .ומה עניין ב י אדוני

 
 ' בהשאלה ה

 ?נתויחר אפו על בקשתו ותחי כי למה י. וגומרואל יחר אפך בעבדךבאומרו 

 ולזה אמ ר  . שהיה כל ז ה תחבולה ממנו,וחכמינו ז יכרו נם לברכה אמרו שדבר אליו קשות

 ' אדוני שאל וגו

 . ' וכי זו היא שימת עין וכו, וכן ואשימה עיני עליוי"רששפיכמו 

  . לעורר רחמי יוסף,ן"רמבאבל פשט הכתובים הוא כמו שכתב ה

 ורמז  , והנה קודם זה כבר דב ר עמו דברים אחרים, יאמר ואל יחר אפך בעבדך, אם כן,ולמה

 ולא אמר באחד מהם ויגש  ,לו על התחבולה באומרו מה נאמר לאדוני כמו שפירשתי למעלה

 . וכל שאר הדברים, ואל יחר אפך,אליו

 
 ' השאלה הג

  .ך במאמר הזה ו לא נאמר כן בשאר הפעמים שדבר אליו כי מה צור,כי כמוך כפרעהבאומרו 

 רפאה נפשי  ,ם קשה עורף הואע כמו כי אף על פי תשמש בלשון כישמלת והמפרשים כתבו 

 . כי חטאתי לך

 והראיות שהב יאו על זה המה  .א לתת טעםו תבכילת י כי תמיד מ,מ וש הז ה אינו אמיתייוהש

 .אמיתי  בהםש הו שכולם נתינת טעם כפי הפיר,עדים בדבר

 
 ג-תשובה לשאלות א



3 ויגשאברבנאל לפרשת  קיצור            tanach/il-he/il.ac.daat.www://http         אתר לימודי יהדות ורוח - דעת

 רצה יהודה להוכי ח במשפט את יוסף מהעלילות שהעליל ,כפי דרך חכמנו זיכרונם לברכה

 . נגדם

ק ח אותו לעבד י אחשוב אני שהייתה כוונת יהודה לעורר רחמי יוסף שי,ואמנם כפי הפשט

זקן מדאגה מדבר  כדי שלא ימות ה, מפני שיצא ערב להשיבו אל אביו, וישלח את בנימין,עולם

 . בנימין בנו

 ושלא היה , שלא יאמר יוסף שהי ה זה תחבולה מיהודה כד י להוציא את בנימין מתחת ידווכדי

 להוכיח מהם  , לכך זכר לפניו העניינים אשר קדמו,אמת צער אביו ואה בתו את בנימין

 ומעתה ידע שלא היה יהודה מחדש מלב ו  ,לה ידע יוסף אהבת הזקן את בנימיןישמתח

ו   וכמ ,ל מפורסםו לא יעשה עו, ומפני שהיה יוסף שליט על הארץ.הטענה הזאת מצער אביו

 , חשב יהודה  שאין ראוי לדבר אליו בפר סום בפני הכ ל. כי האלהים אני ירא, חלילה לי:שאמר

ל גלוי שיפטור את החוטא ויעניש תחתיו את ו כי הי ה זה עו,קח אותו לעבד תמורת בנימיןישי

 רצונו לומר הוא ולא ,איש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ה: אמר והוא כבר.הנקי

 . אחר

 

 שישמעהו הו א , בסתר ובלאט,לופיםי והחהומפני זה הוצ רך יהודה לדבר אליו בקשת התמור

 כי ה י ה זה כ מי ש נודר שוחד אל , ולא ידעו ולא ישמעו ממנו ה זרי ם שיושבים  בבית,לבדו

 .אט וחשאי שצריך שידור אותו בל,השופט

 

 והוא היה מדבר על  , ואנשים רבים שמה, יוסף ת כי הוא היה בבי, ויגש אליו יהודהוזה עניין

ידבר נא עבדך  וזהו .גש אליו לדבר עמו בלאטי נ,וכאשר רצה לדבר מעניין החליפ ין. נויעני
 עתה ידבר נא עבדך בסתר באזני אדוני ולא באזני כל העם  ,צונו לומר ר,דבר באזני אדוני

 .אשר בבית

 רצונו בי אדוני לכן אמר , שהי ה מיוחד אליו  מבין שאר אחיו,ולפי שהי ה לו  לדבר בעניין ערבותו

 שלא , ועל כן ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני לבדו,ון הזה בעצם ובי אדוני הצער והע: לומר

 .ישמע ממנו אדם אחר

  

 כאלו , פניו בפניו,ב לאזנוולפי שאין מדרך המוסר שיגש אדם הדיוט לדבר לאדון הארץ קרו

אל יחר אפך בהגשה :  רצונו לומר,אל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה לכן אמר ,פיו על פיו

 .  כי בעיני כמוך כפרעה, כי איני עושה זאת לבזותך,וגם בבקשה הזאת מהתמורה

 כי שופטי  . וכל מה שתרצה תעשה ומי יאמר לך מה תעשה,או יאמר שאתה חשוב כמלך

  .אבל המלך עצמו יעשה כרצונו ויצליח. ת לא יוכלו לשנות את דבר המשפטהמדינו

 .שאלות הראשונות' והותרו במה שפירשתי בזה הג
 

 ' השאלה הד
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 להם ר והיה לו לומר שאמ,תי י כי אין הסיפ ו ר הזה אמאדוני שאל את עבדיו לאמורבאומרו 

 כי הוא לא שאל . הקטן ושהם מעצמם להתנצלותם אמרו עניין אביהם ואחיהם,מרגלים אתם

 . והיאך העיז פניו יהודה  לפני אדוני הארץ לאמור מה שלא היה,מהם דבר מזה

 
 ' השאלה הה

יר את רחמי  ע והנה א ם היה דעתו לה?לאיזה תועלת הביא והאריך יהודה ב כל הסיפור הזה

א  היה די שיזכור של,ן"ר מב כמו שכתב ה, בהבאת בנימין לאבי ום ולומר שהם מוכרחי ,יוסף

 לא כל שאר הדברים שעברו שלא . וערבותו עליו, ועזב את בנו ומת,יוכל אביו לעזוב את בנו

 . היה ב הם צורך לעניין זה

 
 'ה-'תשובה לשאלות ד

אפשר לפרש שהיה דעתו לומר שמתוך תואנותיו  '  וגואדוני שאל את עבדיוואמנם אמרו 

 .  כאלו שאלם כן,ועלילותיו הוצ רכו לומר כן

 האם אדוני שאל את עבדיו לאמור היש לכם אב או , כלומ ר: שהוא בתמיהה,אצליוהי ותר נכון 

 .' ואנחנו מעצמנו מבלי שאלתו אמרנו יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן וגו, באמת לא שאל?אח

 דבר אמתי ת להיו , כי  הנה  אז מעצמנו אמרנו זה,וזה  יוכ יח שאין אנחנו מחדשים המאמר הזה

  .בומבלי כז 

לה מבלי הכרח מעצמנו  י כיון שמתח,ד אצל אביוושהיה הנער הזה אהוב מ אומזה יראה 

 ומה צורך  . עד שמפני מה שאמרנו אמרת אתה הורידוהו אלי ואשימה עיני עליו,דברנו זה

יפרד ממנו  י לא ,דו אלא בעבור מה שאמרנו שהיה אהוב אצל אביו מא?ואשימה עיני עליו

ני לא יוכל הנער לעזוב את אביו ועזב את אביו   ומיד באותו מעמד אמרנו אל אדו.שעה אחת

  לפי שיודע הו א כי אם יעזוב את אביו מי ד , שהנער עצמו לא יוכל לעזוב אביו, רצונו לומר.ומת

  .תת הדבר מהקשר נפש הזקן בזה  הנערילינו לך אמיוה נה באותה שעה ג. ימות אביו

 

בות את לבנו  יאתה הס הנה אדוני יודע ש, אם כן איפה למה הבאתם אותו,ם תאמרוא

 .  שאמרת אם לא ירד אחיכם הקטון אתכם לא תוסיפון לראות פני,אחורנית

 .  לא ישוב לדבר בה עוד, כדי שלא יפתח פיו לשטן,והנה לא זכרו לו תואנת המרגלים

 ושצדק יהודה במאמ ר ,הנה התבאר שהיה הסיפו ר הזה לעורר רחמי יוסף על אביהם הזקן

  .אדוני שאל כפי כוונתו

 . 'והה' והותרו השאלות הד
 

 ' השאלה הו
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 היה  ראוי שיאמר , כי אם היה מספ ר העניין כמ ו  שקרה.ואומר אך טרוף טורףבאומרו 

 לא שעתה היה , רצונו לומר שאז כשיצא יוסף מאתו אמר יעקב כן,ואמרתי אף טרוף טורף

 .אומר זה

 
 'ה ולשאל תשובה

 , באומ רו שובו שבר ו  לנו מעט אוכל,צער הרעב שב היותו  ב,עוד הביא יה ו דה ראיה מדברי אביו

 אלא אמר ,תו להוליך עמנוילא נתרצה לת' כשאמרו לו לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטון וגו

 . רוצה לומר אשתי המיוחד ת לי שנים בלבד ילדה לי,אתם ידעתם כי שנים ילדה לי אשתי

 . לגשיםיכאלו היו כל השאר מהבנים כבני פ

 . לומר ולא ידעתי מה היה לו כ,ויצא האחד מאתי

 ול פי  . אחשוב שתמיד היה יעק ב חו שש שמא הרגוהו אחיו,ואומר אך טרוף טורף וואמנם אמר

 לזה  , ושהיה יוסף נטרף מהחיות, והיו  אומרים שהיה בזה חושד כשרים,שהם מתרעמים מזה

בל אומר   א, בדבר הז החלהתווכ איני רוצה עתה ,רוצה לומר. אמר כאן ואומר אך טרוף טורף

  .ואומר וזה  טעם . והיה מ ה שהיה. כלל הדברים שלא ראיתיו עד הנה.כדבריכם שטרוף טורף

 

 כי היה חושש הזקן  . בריא לי בשבועה שיקראהו אסון,ואם תקחו גם את זה מעם פני

 כי אתם  , והורדתם את שיבתי ברעה שאולה, ושיאמרו  שקרהו אסון  בדרך,שימיתוה ו אחיו

 וגם זו הייתה  טענה חזקה להוכיח שימו ת הזקן אם לא ישוב הנער .סוןתהיו הממ יתי ם לא הא

  . ושיחשוב שאחיו המי תוהו בדרך,אליו

 . 'והותרה השאלה הו
 

 ' השאלה הז
 עתה  באומרו ו,כי  יראה שאין בפסוק  הזה גזרה'  וגו,ועתה כבואי אל עבדך אביבאומרו 

 והי ה כבואי אל עבדך אבי  : לומר והיה לו. ולא זכר מה יהיה אז,והיה כראותו' כבואי וגו

 . ומתוהנער איננו אתנו

 
 ' השאלה הח

 האם לנער שימות כשיעזוב את ,ומת כי למה תחזור מלת , והוא.ועזב את אביו ומתבאומרו 

 היה ראוי שיאמר לא יוכל אבינו  ,ואם חוזר לאביו. פרד הנער ממנוי או לאביו שימות כשי ,אביו

 כי בנימין הי ה  , הנה היו דבריו שקר מבואר,ואם חוזר לנער. ת ועזב את בנו ומ,לעזוב את בנו

לו ה וא  ו כל שכן שתכלית הסיפור כ,זב ו אביו  כיונק שדי אמוו ולמה ימות  בע,א שנה"בן ל

 . לא על הנער,להצטער על אביו

 

 'ח-' זלשאלות תשובה
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 אי כבו והסתכל שמלת .ועתה כבואיואחרי ההקדמות האלה הוציא יהודה התולדה באומרו 

 ועתה מה נאמר אם כבואי אל  :ינוי וענ,ל וחומרח קו והוא כ. ישמש לכל הזמנים,הוא מקור

 ועם כל  , עם היות שאז הנער איננו אתנו, לומר כאשר באתי אל עבדך אביהצו ר,עבדך אבי

 כל שכן וכל שכן שיהי ה . כאלו היו שני גופים בנשמה אחת,זה היה אז נפשו קשורה בנפשו

 .  ימות הזקן,אין הנער באמת כראותו כי ,עתה

 כאשר ירגיש בהי ותו נפרד ,כי אין ספק שלא ירגיש אדם אהבתו אל בנו בהיותו  עמו בי ן ידי ו

 רצונו  , כבואי אל עבדך אבי,ו הזה" ולכן עשה יהודה  הק. כי אז תתחזק עליו תשוקתו,ממנו

 נקשרת  הייתה כל כך, ולא היה אתנו,לומר אם כאשר באתי שמה שעדין היה הנער עמו

 ומה יעשה עתה כשנשוב שבראותו שאין הנער אתנ ו .לו נפשו קשורה בנפשויאהבתו אותו כא

 . ונהיה אנחנו הורגים אותו בידינו במה שלקחנו הנער מאתו,בלי ספק ימות הזקן באהבתו

 . וזה ו והור ידו עבדיך את שיבת עבדך אבי ביגון שאולה 

 . 'והח' והותרו בזה השאלות הז
 

 ' השאלה הט
והורידו  וזה  כי המאמר  הזה אינו נק שר היטב ע ם אמרו כי עבדך ערב את הנערמאמר ב

 כי הנה יתחיי ב מזה שילכו , ומה עניין כי  איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי.'וגועבדיך 

  ".ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני" והוא סותר ל,  יהודה ובנימ ין,שניהם יחד

 שהוא התנצלות על היותו מדבר יותר מזולתו  ,נא עבדך כתב שהוא נקשר עם ידבר י"רשו

  .מהאחים

 ויהודה . פעמים ידבר האחד ופעמים ידבר האחר, כי האחים המדברים לשר אחד,ואינו נכון

 . ' מעצמו ליוסף מבלי התנצלות מה נאמר לאדוני וגורעצמו אמ

 .'ת הזקן וגו כי אמר אנחנו הגורמים מי ת, כתב שהוא קשור עם והורידו עבדיךן"רמבוה

בתו שלח הנער וימות  י כי  בס,  הערבותןזיכרוולדבריו הי ה  ראוי שיזכור  ו הורידו עבדיך  אחרי 

 .בעדו

 
 ' השאלה הי

 אחרי דברו סיבה  ה כי הנה הוסיף  סיבה חלושה  לתמור,' וגוכי איך אעלה אל אביבאומרו 

 יראה ברע אשר  אבל פן. כי הוא סיבה חזקה מכרעת אותו על זה. והוא הערבות,חזקה מאד

 . הוא צער אבל אינו הכרח לתמורה,ימצא את אביו

 
 'י-' טלשאלות תשובה

 ראה עוד לעשות טענה  , בדברםשווי הוא ואחיו וולפי שבטענות האלה שעשה יהודה הי

 .בי אדוני שעליה אמר , מפאת הערבות שערב את בנימין,אחרת מיוחדת אליו



7 ויגשאברבנאל לפרשת  קיצור            tanach/il-he/il.ac.daat.www://http         אתר לימודי יהדות ורוח - דעת

 ,  בעבור שעבדך ערב את הנער מעם אבי,ומרכל'  וגוכי עבדך ערב את הנערועל זה אמר 

 , מתמיד ונצחי כל הימי םועונש שיהיה ,אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימיםלאמור 

 כי לכל דבר .ישב עבדך תחת הנער עבד לאדוני לכן עתה יהי נא חסדך ש,גם אחרי מותו

 . עבדות אני יותר הגון ומוכן  ממנו

 ,  כי טוב לי כי עו ניתי בעבדותי,שאר פה עבד עולםיהואל יתמה אדוני איך אבחר אני ל

 פן אראה ברע אשר ימצא את  ,משאעלה אל אבי והנער איננו אתי כאשר נתחייבתי בדבר

 ולכן  . מסובב – ועתה ישב נא עבדך . סיבה-  ויהי ה לפי זה מאמר כי עבדך ערב את הנער,אבי

  .זכר הסיבה ר אשונה והמסו בב אחרי כן

 . 'והי' שתי בזה השאלות הטוהותרו עם מה שפיר
 

ק אחי יוסף מידה  כ נגד מידה כל ילם הקדוש ברוך הוא  אל חיובז ה השלים  הכתוב לספר שש

 ולא נשאר . כמו שביארתי, ובמאסר שמעון ועבדות בנימין,ואם בתואנת המרגלים. מה שעשו

 עולם   ולכן הוכרח הוא לשעבד עצמו לעבד. שהי ה היועץ במכ ירתו לעבד,פרע רק מיהודהילה

 . לוורעון כי ובזה  נשלם הפ,תחת בנימין בן אמו

 

הכר נא  תחת מה שאמרו לאביהם 'הכר נא למי החותמת'וכבר ביארתי שנענש יהו דה ב

 כי הנה ליעקב אמרו הכר נא , כי אם הפך,הו אבל אין העונש הזה שו.הכתונת בנך היא

ה שיה יה  לו בן או בנים   וליהודה אמרו הכר נא למי בבשורה  טוב,בבשורה רעה על מות בנו

  . כי כל אחיו היו בז ה, לא היה יהודה לבדו האומר,גם שמאמר הכתונת בנך. מתמר

 ולכן הוא  . כי הוא  היה הי ועץ ב מכירת יוסף לעבד,אבל בעניין הזה הי ה העב דות עונש ליהודה

 .מכר עצמו לעבד למי שנמכר בעצתו

 

 פרק מה 
  ]ח-א,מה [ אל אביעד מהרו ועלו' ולא יכול יוסף להתאפק וגו

 

 א ”השאלה הי
  .צבים עליויולא יכול יוסף להתאפק לכל הנ

צבים עליו ורואים אח יו  י שלא יכול לסבול שיהיו  המצרי ם נ,י"רשכי אם היה  ענינו כדברי 

 . ולא יכול יוסף לא רצה היה ראוי שיאמר ולא ,עו להםימתביישים ב הוד

 שהיו מחלי ם פניו למחול ,צבים עליו ילכל הנ שלא יכול להתחזק ,ן"רמבינו כדברי היואם ענ

 וזה לא ,רבו בו המצריםי רק מפני שס, יוסף אל אחיועהתווד הנה ראוי שיאמר שלא ,לבנימין

 דעתו ה והי, כבר השלים להענישם מידה כנגד מידה, כי כמו שביארתי.יעלה על הדעת

 .דע אליהםולשיתו
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 א"ה ילשאל תשובה
 :להכפי מ ה שזכר הכתוב למע] 235[

 נכמרו רחמיו ויסו ב  ,אבל אשמים אנחנו על אחינו כששמע את אחיו אומרים ,בפעם הראשונה

 .  וישב אליהם,מעליהם ויבך 

 נאמר וימהר  יוסף כי נכמרו רחמיו אל אחיו ויבקש  , משהביאו את המנחה,ובפעם השנית

 .  ויאמר שימו לחם,בך שמה וירחץ פניו ויצא ויתאפקילבכות ויבא ה חדרה וי

 כבר היה צריך להס ב  , כשנתמלא עליהם רחמים מהראשונות,ם בפעם הזאת השלישיתאמנ

 ולפי שלא יכול יוסף  . ולהתאפק ולשוב אליהם,או להסתר בחדרו ולבכות שמה. מעליהם

צבים עליו אנשי יבת כל הני בס,כנס החדרה לבכותילהתאפק ולעצור הבכי לצאת משם לה

 באופן  ,א הוציאו כל איש מעליו הוצרך לקר,ים ואחור שהיו עוטרין אותו פנ,ביתו ומב ית פרעה

  . יוסף אל אחיועבהתווד ולא עמד איש אתו ,שיצאו כולם

 . א"והותרה השאלה הי
 

 ב "השאלה הי
, ש שהוא חיו וכבר ידע מן דבריהם פעמים שלהעוד אבי חי אם באומרו ,בדברי יוסף  לאחיו

  .ומה צורך בהגשה , והם היו מדברים עמו,ואם ממה שאמר גשו נא אלי

 ואם ממה שאמר שנית אני יוסף אחיכם . שהראה להם שהוא מהול,)'ה ד"שם מ( אמרו ל"חזו

 . ושנה לומר אני יוסף, הנה שהוסיף בו מלת אחיכם,אשר מכרתם אותי מצרימה

  

 ואל תבושו שהיה ראוי  שיאמר ועתה אל ,ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכםואם באומרו 

 לא אתם שלחתם : ועתה יאמר סותר לזה,לה אמר כי מכרתם אותי הנהיח גם כי מת.תכלמו

 .  היו כי הם מדעתם מכרוהו להרע לו, כל שכן שכל אלה תנחומים של הבל.אותי הנה

 

 ואין אדם נדון על  , הנה חטאם במקומו  עומד,ואם קרה מקרה שהגיע טוב מה מכי רה

 כי  מה שבמקרה לא יעלה ולא  .נה כי אם על המתחייב בעצם ובכוו,המתחייב ממ עשיו במקרה

 .יוריד

 
 ג ”השאלה הי

 ומה .כי למחיה שלחני אלהים לפניכם אחר שאמר ים לפניכםהוישלחני אללמה חזר לומר 

 ,  כי אין בז ה עניין השארית,עניין לשום לכם שארית בארץ להחיות לכם לפליטה גדולה

  . אחרי שאמר לשום לכם שארית בארץ,והפלטה הוא  מותר

 . כיון שנזכר כבר פעמים,ותר י כי הוא מ,לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלהיםמר ולמה א
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 ג"י-ב" ילשאלות תשובה
 להגיד שלא ,וישמעו  מצרים וישמע בית פרעה ואמר הכתוב ,והנה נתן יוסף את קולו בבכי

 כמ ו  שיבכה אדם בראותו את אחיו שנפרד מהם ימים ר ב י ם  ,בהיהיה  הבכ י הז ה בכי  אהבה  וח

 .  כשנשק אחיו, כי הבכי הז ה ה וא אשר עשה אותו אחר כן.ה יודע מהם דברולא הי

 

 כי לא היה ענינו עימהם כדרך ,אבל היה הב כי הז ה להראות למצריים כי לו מעלה ויקר באחיו

 וכמעט שהוא קלון לו לפי , שיתבייש כשיראה אחיו או קרוביו,האיש הפחות שיעלה במעלה

 עד שבראותם אותו בכה , כי אחיו נכב דים ומעולים, והוא לא היה כן.שאינם במדרגתו

  . כמתלונן על זמן הפרידה שנפרד מהם, להםוותאוותבאהבתו 

 וידעו בודאי , וישמע בבית פרעה, כדי שישמעו מצרים העומדים מחוץ,ולזה הרים קולו בבכי

 . עם היו תו מושל בארץ, ושהיה י ו סף מצטער על פרדתו מהם,כי אנשי מעלה ושלמות ה ם

  .ושהיה מתכב ד בהם

 להו דיע מעלת יוסף וחכמתו ב כל , והשמ יע ה ההיא,פרה הת ורה הסיפ ור הזהיולזאת הסיבה ס

 .  ולולי זה יה יה הסי פור מבלי צורך.מעשיו

 

 כי כבר אמרו לו ,ן בחי יםי לא שהיה שואל אם הוא עדי. העוד אבי חי,ולזה אמר להם אני יוסף

 כי ,כנס עמם בדבריםי אבל אמר להם זה כדי לה. השלום אביכם הז קןר וה ו א אמ,שהיה חי

 אב ל  ,ן המכירהי שלא לזכור להם עני,חשב ראשונה בלבו כדי שלא יתביישו ממה שעשו

  .שידבר אליהם בעניינים אחרים

 או  , העודנו חי, י כלומר אבי האוהב אות. ולא אבינו, ואמר אבי. העודנו חי,ולזה התחיל מאביו

  .לי האמת הגידו  .אם מת בצער בנימין

 אבל לפי שהם .ל נשיהם וילדיהם ו מקניהם וכל עניני הביתעכ "והי ה דעתו לשאול להם אח

 לכן , ואולי יה יו מפחדי ם בדבר ויח שבו שמפי א נשים שמע זה השם,נבהלו ולא ענו אותו

 אני יוסף  : והוא אמרו.וה הבו שה מעל פניהםולו ולהסיר מסוהוצרך לפרש להם העניין כ

כ רון  י ובזה נתן להם אות מספיק בשהו א יוסף בז.תם אותי מצרימה אשר מכר,אחיכם

 . לו סודם לאיש כללי כי ב ידוע שהם לא ג,המכירה

 כי היה  אני יוסף אחיכם לכן אמר ,ולפי שלא יחשבו שמפאת המכירה הה יא היה שונא אותם

  . כמו האח האוהב טהר לב,עימהם באהב תו אותם

 ומפני שהמצריים העומדים חוץ לבית שיצאו  ,וןלת אחיכם במאמר הראשימה שלא נאמר מ

 כי הוצרך . לכן אמר גשו נא אלי, כי הי ו מקשיבים לקו לו בבכי,משם לא ישמעו עניין המ כירה

 .  כי חרפה היא להם, כדי לומר להם מעשה המכירה בחשאי,אל ההגשה

 ,מלוהוולפי שבעבור מה שמכרו אותו היה ראוי שיחשבו שיהי ה להם לאויב על הרעה אשר ג

ואין הכוונה  . חר בעיניכם כי מכרתם אותי הנהיועתה אל תעצבו ואל יהוצרך לומר אליהם 

 ואמר אל . אבל היא טענה למה לא יעצבו,באומרו כי מכרתם אותי הנה שלא יעצבו על זה
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 כי למחיה שלחני אלהים לפני כם  ,חר בעיניכם כי מכרתם אותי הנהיתעצבו ואל תתחרטו ואל י

על כפי  תכליתו הוא ו וז ה הפ. לא מהטוב,אוי  לאדם שיתעצב אלא מהרע שיעשה ואין ר.'וגו

 .  אם כן אין ראוי שתתעצבו ויחר אפכם עליו,פועל טוב

 

 רצונו לומר כל זה  .ם הרעב בקרב הארץי באומרו כי זה שנתי,וביאר איך היה זה להם למחיה

שהיה בהם חרי ש   היה בשתי שנים הראשונים ,הצער והרעה אשר סבלתם עד עתה ברעב

 ומה תעשו  , אשר אין חריש וקציר כלל,א חמש שניםוהאמנם יש עוד לב. וקציר אבל מועט

 לשום לכם שארית בארץ ,םבב ה  כל זה לשלוח אותי לפניכי ולכן  ה השגחה האלהית ס?בהם

 . 'וגו

 

ומתי היא , אברבנאל מפתח דיון בתשובה לשאלה מתי פעולה היא תוצאה מהכוונת הבורא

הו א , למרות שהיה בלתי מכוון, על פי ניתוחו מסביר הוא מדוע מעשי האחים. מקרית

 .ולא פעולה מקרית, בהכו ונת הבורא

 

 :ראה בנספח לפרשה מאמר על הנושא

 ומתי בכוונת הבורא, מתי דברים נעשים במקרה

 

 כ י  . והיו כפי זה אחי יוסף ראויים לעונש גדול.ב"ח ח"מרק  פהרב המורהויראה שזהו דעת 

 איך לא הודיענו  ,פלא אם כןת ויש לה .ןו לא יצילם מעו,במקר ה שנמשך מהטוב מ מעשיהם מה

 .ל"חז כ פי דעת , אם היה מידעו,הכתוב שהאשימם אביהם על זה
 ושהוא ,וכפי הנראה  מהדעת שראוי הי ה שישאל יעקב את יוסף את כל התלאה אשר מצאתהו

 והם הי ו  .בכי על פשעם ועל חטאתםו פ היה להם לענות נפשם בצום" ועכ.לוויגיד לו האמת כ

 ואיך בא הסיפור הזה המגונה שעשו בתורה מבלי  ,אנשים רשומים ראשי שבטי ישראל

 ? ולא אביהם,י"שיזכור שהוכ י חם עליו הש

 שעל ,על אברם’  היה דבר ה,וכבר כתבו אנשים שרחוק שנאמין מה שביארתי בפרשה ההיא

מרו   ויותר רחוק מה שא.ון אבי הםו הבנים בעונשייע כי איך .ון ה הוא באו לגלות מצריםוהע

 . היה נקרב על זהראש חודשל ששעיר "זח

 . ג" הטעם הזה בפרק  ח חהרב המורהוהגדיל 

 

י בהשגחתו עלי ו  " שמכירת יוסף הייתה מסוב בת מהש,אמר בזה הואיולכן מה שראוי שי

עם רב לפליטה להחיות  כמו שאמר , ויו תר בהשגיחו על בני ישראל.שיעלה לגדולה הזאת

 כי עם היות האדם  , ולכן אחיו לא היו ראויים לעונש כלל. ואם לעניין הגלות והגאולה.גדולה
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 . לכל אשר יחפוץ יטנו כמו שכתוב , הנה לפעמים יטה האל יתברך בחירתו,בחיריי במע שיו

 ,  ב ו ם כי היו שונאים אותו ומקנאי,אמנם היה ראויים לעונש מה מצד מחשבתם בעצמם

 הגיע הקדוש ברוך הוא , אותום וכאשר נמצא בהם סכנה בשנאת. י חייב"ם חובה עומגלגלי

 ולזה לא הוכיחם עלי ו  .' כמו שכתוב להשלים עצה עמוקה וכו, עצתום להשלי,ימכרוהושרצונם 

 ולכן  .לות אלהיםו כי ראו שהכל היה מפע, ולא יוסף גם כן, ולא האשימם יעקב אביהם,'ית

  .לי תוכחה עליונזכר הפועל ההוא בתורה  מב

 

 כי הנה ביאר להם שלא היה המעשה אשר עש ו  .ועתה אל תעצבו , יוסף לאחיוה שאמרוזה ו מ

 כי בהיות שמצאנו בזה סיב ה  . ומפ את ההזדמןהמקרה ל צד דבר נמשך ע,ומה שנמשך ממנו

 . כי אם לאותה סיבה אלהית, אין ראוי ליחסו למקרה, והוא האל ששלחו לפניהם,עצמית

 כלומר כיון שמ כרתם ,כי  מ כרתם אותי הנה באומרו ,ה  שאין ראוי שי תעצבו עליווהב יא ראי

כי למחיה שלחני אלהים  , ואל תחשבו שהיה  זה במקרה, אין ראוי שתתעצבו,אותי הנה

 .  והוא היה הסיב ה ו לא המקרה,לפניכם

 וששלח הקדוש ברוך הוא את ,וכאלו הודיעם שבהכרח היה מפני הרעב שכולם ירדו למצרים

. לפניכם וזה טעם .בת ו הכנה לחיו ת בארץי כדי שימצאו בס,יוסף להיות  להם שם למחיה

 ומה יהיה  ,ים מהרעב שעברוי הלא ראיתם כמה העמל וצער הגיע לכם באלו שנת,כלומר

כ  " הנה א. שלא יהיה  עשב לבהמו ת לחוזק היו בש,בעוד חמש שנים אשר אין חריש וקצי ר

זק  הז ה  י יוסר הה, בהשגחת השם ששלחני לפניכם ואמנם.תשערו הנזק העתיד מן העבר

 : בחינותשתימכם ב

 

 . וישלחני אלהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ועל זה אמר ,םהקנייניבבחינת האחת 

נשאר שארית ממנו להעדר היה  ולא , היה מת כל מקניכם, כי אם לא הייתי כאן,רצונו לומר

 ישים לכם שארית מממונכם ומקניכם  ,ם אבל בשליחות אשר שלחני אלהים לפניכ.העשבים

 . שאר לכם כלוםי כי בזולת הארץ הזאת לא י. רצונו לומר בארץ הזאת,בארץ

 ולכך אמר , לפי שהם הוציאו בשני שנים ראשונים ממון ומקנה  רב,שארית בארץאו אמר 

 . ינים הארציים ההםישאר להם שארית מהקנישבחמלת השם י

 

 וזהו  . אם לא שלחני השם הנה,פק שתמותו אתם ברעב שאין ס,בבחינת עצמכםוהשנית 

 ולא , המ לך שלא יתנוהו לזריםהשיצוו כי בהתמעט השבר במ צרים אין ספק ,ולהחיות לכם

 . יוציאוה ו מן ה ארץ

 

 שהם עתה  , ומה תעשו לנשיכם וטפכם וכל אנשי ביתכם,ואם תאמרו שלא תחושו על חייכם

 אין ז ו  כך ולפי.יו מתים כולם אם לא הייתי הנה בלי ספק יה, ועוד מעט יהיו עם רב,רבים

 . ולהחי ות לכם לפלטה גדולה וזהו .הצלה קטנה כי אם גדולה
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 כי הפועל . היכול על כל דבר,י"הנה אם כן בהיותה פליטה  גדולה אין ראוי שתיוחס כי אם לש

  . וכמו שביארתי,הגדול מורה על הפועל השכלי

 אינו כפל לפליטה גדולה הנה אמרו ,חיות לכםולהוהתבאר מזה שעם היות שכבר אמר 

 , דו להיות כל ימי יעקב רבים מאם ועתידי,טפם ונשיהם שהיו עתהביחס ל כי הוא ,דברים

  .שלהיותם עם רב היה פליטה גדולה

 ויצא גם כן מזה שמאמר וישלחני אלהים לפניכם אינה  .והראשון היה  בערך אל עצמם בלבד

 ואין בזה אם כן מותר  .כי למחיה שלחני אלהים מה שאמר  כי אם ביאור,טענה בפני עצמה

 . ולא הכפל כלל

 . ג"ב הי"והותרה כפי מה שפירשתי השאלה הי
 

 ד ”השאלה הי
והיא כי למה הבדיל . והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר אליכםבאומרו 

  .הבשוו  םעיניי ולכולם היו , בנימין מ הם בזה המאמר

 .ד עניין זאת הראי הו כי לפי  פשוטו וגם כ פי תרגומו יק שה מא,כי  פי המדבר א ליכםומה עניי ן 

 .ר זה עם מאמר וכלכלתי אותךוואיך יקש

 
 ו "השאלה הט

 אמנם שאר האחים הוא בכה על  ?וצווארי וה וא בכה על , בנימיןיצווארלמה יוסף בכ ה על 

 . זה וראוי לשאול הסיבה ב .וצווארי אבל הם לא בכו על ,םצוואריה

 

 ו"ט-ד" ילשאלות תשובה
 אבל אין ספק  , והו א שלחך פה,ה חשבה  לטובה"ולפי שנשאר להם לומר הן אמת שהקב

 לזה לפייסם ולדבר על לבם שמא ביראתם ממנו ימנעו ביאת .שאנחנו פשענו ומרינו במכירתך

  עתה שראינו כל זה התכלית , רצונו לומר. ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה: אמר להם,אביו

 נגזור אומר שבאמת לא אתם , והי ה התכלית הגדול לא יגיע במקרה,הגדול שהגיע מביאתי

  . לא אתם, כי הוא היה הפ ועל באמת במעשה הזה. כי האלהים,שלחתם אותי הנה

 הנה הוא כפי , לסכלותם בסיבה עצמית שהיא מחייבתו מקרהואם הדבר ייו חס אליכם בדרך 

 וזהו אמר ו  .ם הייתם כמו כלים בדבר למלאת רצונו ואת,י"האמת היה בעצם ובכוונ ה מהש

 .ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלהים : עם היות שעד עתה דבר בדרך חיוב,בשלילה

 והיה תכלית השליחות כדי שאהיה לאב לפרעה  . לא אתם, הוא אשר שלחני,רוצה לומר

 .ולאדון לכל ביתו ולמושל בכל ארץ מצרים

  

 :לאב ולאדון ומושל , האלהשת התאריםווהנה אמר של
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 וכנגד זה שמהו השם לא , ליעקב אביהםלבן זקוניםלפי שהם כוונו במכירתו שלא יהיה עוד 

  . כן יוסף הי ה מנהיג את פרעה, כי כמו שהאב מנהיג את הבן. לפרעהלאבלבן אבל 

הו  וכנגד זה שמ, והם רועים בשדה כעבדיםכאדוןכי כוונו הם ב מכירתו שלא ישב בבית אביו 

 .  רצונו לומר הם הסירוהו מביתו והש ם שמו אדון על בית פרעה, על כל בית פרעהאדוןהשם 

 וכנגד זה שמהו הש ם  , כמו שכתוב אם משול תמשול בנו, עליהםימשולגם כיוונו הם שלא 

 . על כל ארץ מצריםמושל

  

  ]כד-ט,מה[ ויעלו ממצרים ויבואו ...מהרו ועלו אל אבי
 השתדל בהגעת התכלית אשר ,חו מים לאחיויותיו ודבריו  ה טובים ו הנאחרי שהשלים יוסף טענ

 אחרי אשר שולחתי לפניכ ם  ,מהרו ועלו אל אביוהוא אמרו . כיון השם בשליחותו למצרים

 ואמרתם אלי ו , אבל מהרו ועלו אל אבי. אין ראוי להתאחר עוד,והרעב כבד בארץ. למחיה

  .שמני אלהים לאדון לכל מצרים :בשמי

 

 שאני עושה חפצי בה כאלו אני אדון  , אלא לדמיון אדון מושל על כל הארץ,י אדוןלא שאנ

 על כן רדה אלי אל  , ומפני  זה איני יכ ול לזוז מכאן  וללכת לראות פניך כבן י כב ד אב.עליה

 , כי להיותי מושל בכל ארץ מצרים. כי הנה יגיעך תועלת בירידה לא יגיע לך מבלתה,תעמוד

 על כן רדה אלי אל .א אתה אצליו ויותר בנקל תב, וללכת אצלךלא אוכל לעזוב ממשלתי

 . תעמוד

 וגם כי מצרים בית מקדש , לפי שתועבת מצרים כל רועי צאן,ואם יקשה אצלך לשבת במצרים

 ימאס לשבת במקום  , והיות בניו ובנותיו במוסר ודרך ארץ,מי שיחפוץ במנוחה ו,מלך הוא

הנה לתקן זה אני אעשה   ,הגזל והז נות והסכלות מצד עבדיו שלא יחדל מהם ,מושב המלך

  . אין שטן ואין פגע רע,שתשב בארץ גושן בשובה  ונחת

 

 . והנה ימשכו ל ך מזה תועלות

 .  ואוכל אני ללכת לראות פניך פעם אחת בשבוע, שתהיה קרוב אלי,האחד

י  ואמר זה לפ. שתשב בארץ גושן אתה וכל אשר לך בניך ובנותיך ובקרך וצאנך,שניוה

 היו הולכים בניו לרעות את צא ן  , להיות ארץ כנען בלתי רחבת ידים,שבהיות יעקב בחברון

 אמנם . אשר התרחקם ממנו היה  סיבה לכל מה שקרה מעניין יוסף,אביהם בשכם רחוק משם

 כי ה יא ארץ גדולה  , יהיו  בניו ו כל מקנהו עמו  שם מתחבאים עמו,בהי ותו שם בארץ גושן

וישבת בארץ גושן והיית קרוב  אלי ) ה" מתבראשי( וזהו אמרו .ניהםורחבה לרעות בה את מק

 שאינו חוזר אתה ובניך להיו ת קרוב אלי כ י  .אתה ובניך ובני בניך וצאנך ובקרך וכל אשר לך

 שישב שם הוא ,וישבת בארץ גושן אבל הוא חוזר ל,מה טעם שיהיו קרובים אליו הצאן והבקר

 . כאשר הם בארץ כנען,מפ ה ומפה לא מפוזרים ,ובניו וכל אשר לו יחד
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 ולא אוכל עשוהו כן  , והוא וכלכלתי אותך שם,תתועלת שלישיוגם ימשך לך מביאתך פה 

 כי אולי לא יחפוץ המלך בהתחזק עוד הרעב שיוציאו  בר ולחם ומז ון  ,בהי ותך בארץ כנען

 . ממלכותו

.  ם לגזול בדרכיםסטיי כי לחוזק הרעב י צאו ל,וגם בשלחי אותו שמה ילך בסכנה בדרכים

 כי עוד חמש שני ם , וצריך אתה מאד לכלכלה הזאת,אמנם בהיותך בארץ גושן אכלכל אותך

 ענינו אצלי שאין ראוי ליעקב אביו שיחשוב  ,פן תורש אתה וביתך וכל  אשר לך ואמרו .רעב

  כי אם לא יעשה, וא ין ב ו קלון כל ל חלילה, כי לה כרח הרעב מביא לו זה,לקלון שיכלכלהו בנו

 . כן יורש הוא וביתו

 אחרי שהם בעיניהם  ראו הדבר כמ ו  , שכל דבריו הי ו ללא צורך,ואחר זה אמר יוסף אל אחיו

 .תת הדברי ולכן ראוי שהם מעצמם יעוררו לאביהם בהג יד אמ.שהוא

 

 כי עם היות שעד עתה לא נתנו לב להביט  . כיון שהם בעיניהם ראו פניו,אם שהוא עצמו יוסף

 וכל שכ ן . יכירו בפניו וידעו שהוא הוא, הנה עתה אחרי שהודיעם שהוא יוסף,בפניו ולהכירו 

 וגם אביו מהסיב ה  . תהיה תמונתו יותר חקוקה בדמיונו, שלהיותו אחיו בן אמו,ןיאחיו בנימ

 . ההיא יאמין י ו תר לדבריו

 

 בפי ו    ושהוא, את כל כבודי ואת עשרי, ועיני אחי בנימין,וגם כלל באומרו והנה עיניכם רואות

 ואמר שהוא לא רצה . כי לא יהי ו בדבר ה זה עדי שמיע ה אלא עדי ראיה,דבר אליהם כל זה

 ומשום יהללך  , ולפי שפיו ה מ דבר אליכם, אלא בדרך קצרה,לספר להם את כל כבודו וגדולתו

 .  בשבחיוב אין ראוי שירחי,זר ולא פיך

  

 גם זה לכם לאות שאנ י  , יאמר.ץדש בלא מליו בלשון הק,נקלוס תרגם כי פי המדבר אליכםווא

 שהיה בינו תינו עד עתה היה כדי שלא תכירו בפני  ץ כי המלי,יוסף בדברי עמכם בלשונכם

 כי  לא ידע ממנה , ולא לבנימין,  הייתה מ יוחד ת אליהםהכרון המ כירי  ולפי שראית ז.שאני יוסף

 ועיני אחי  ,ת והוא אמרו והנה עיניכם רואו.תף את כולםי לכן בראיה הזאת מהלשון ש,דבר

 לכן .ת אחרותכ לטענו" ואיני צריך א,י םולכם שוו כי באות זה כ. כי פי  המדבר אליכם,בנימין

 . באופן שתורידו ותביאו את אבי הנה,םתגידו לאבי את כל כבודי ואת אשר ראית

 

ב ה  י ולהודיעם שלבו שלם עימהם באהבה וח ,  התעורר לחבק ולנשק,ואחרי שסיים יוסף דבריו

 ויבך  ,וצווארי בראשונה נפל על , להיותו בן אמו,י שאהבתו הייתה חזקה לבנימין ולפ.רבה

 כי כן דרך האוהב י ם  .ב שנה שהיו נפרשים"צב ון שסבלו ז ה  על זה כל אותם הכילזכור הע

ראותם  ב ראות זה את זה הנה יתעו רר צער ההעלמה וההפרד ה עם ,בהי ותם נפרדים זה מז ה
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 שבכ ה הבי ובכה עליהם מהס, ואחרי כן נשק לכל אחיו.פכו יוכר בה, לפי שכל הפך.זה את זה

 . על בנימין

 ולא יבכה על ה רע שעשה הוא , לפי שהאדם יבכה מה רעה שהגיע לו מזולתו,והם לא בכו עליו

 בלבו תם וונתיישב , ואחרי שעבר כל העניין הזה. לא בוכים, ולכן היו אז הם נכלמים.עצמו

 ולא נבהלו מפניו כמ ו שעשו קודם , דברו אחיו אתו,זאתהי יתה ’  וראו כי מאת ה,דברי יוסף

 אלא , שהיה  ראוי שיאמר ואחרי כן דב רו אתו.וז ה טעם אמרו ואחרי כן דברו אחי ו אתו. זה

 אלא , להגיד שלא דברו עמו כב ושים ו לא כנכלמים מהעניין,שכינה כאן ה כתוב בשם  אחיו

 .כאחיו הנאהבים

 . ו"ד והט"ועם מה שפירשתי בזה יותרו השאלות הי
 

 ז "טהשאלה ה
 למה הוצרך .'ואתה צוית את עשו קחו לכם וגו' אמור אל אחיך זאת עשו וגובדברי פרעה  

. על פי פרעה וכמו שאמר ויתן להם יוסף עגלות .פי פרעה לעניין העגלות ולא לדבר אחר

  .ואמרו וירא את העגלות אשר שלח יוסף

 

 ז"ה טלשאל תשובה
וגם זה  . טב  בעיניו ובעיני  עבדיוהו ו,ית פרעה איך באו אחי יוסףפר הכתוב שהקול נשמע ביס

 . שלא אמר אדם הלא אלה יאכלו את כל טוב הארץ ויירשו את עושר המלך,י"מהשגחת הש

 וידעו ממעלת בית ,א אחיוו שמחו בב, שהיה אהוב למלך ולשריו,אבל מאשר יקר בעיניו יוס ף

 . אביו ומשפח תו

 

ב  "  ושהיה אביו ואחיו חושבים כ,ה ולשריו כי גונב מארץ העבריםואין ספק שיגיד יוסף לפרע

 ולכן ה יה  . פ ן  ישנאו אותם עליה,ה אבל לא יגיד לשום אדם דבר מהמכיר.שנה שהיה  מת

אמור אל  ולכן אמר לו , ורצה שירגישו אחיו ואביו באהבתו את יוסף,ששמח פרעה בבואם

 ,  אתה מעצמך ומהכוח המסור לך ממני, רצונו לומר.' גו טענו את בעירכם,אחיך זאת עשו

ישאו  את אביך ואת  י ו, אותם שיטענו את בעירם וילכו ארצה  כנעןה מצוואמור לאחיך שאתה 

 . והוד ע להם שאני אתן להם את טוב ארץ מצרים.בתיהם

  

 י ולעניינ לפי שבזמן ה הוא  היו העגלות מיוחדות למלך ,והנה ציוה ו על העגלות בפרט

וכבר יורה אל זה מאמר המשורר  .  רשאי להשתמש מהם בלי רשותו ולא היה אדם,המלחמה

 עגלות ישרוף , וקצץ חנית, קשת ישבר,משבית מלחמות עד קצה הארץ) ד"ו יו"תהלים מ(

  .כלי המלחמהבהעגלות את מנה . באש
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 ואמר ויתן להם יו סף . קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם, זא ת עשותצוויולכן אמר ואתה 

 ולא יצאו מן המלכות רק בדבר המלך , לפי שהיו העגלות מטכסיסי המ לך,י פרעהעגלות על פ

ָהֲעָגלֹות -ֶאת וַ ּיַ ְרא כמו שכתוב , עד שזה לקח יעקב  לאות ולמופת על מעלת יוסף במצרים.עצמו

 . ָׁשַלח יֹוֵסף ָלֵׂשאת אֹתֹו וַ ְּת ִחי רּוַח ַיֲעקֹב  ֲאִביֶהם-ֲאֶׁשר

 

 אחרי שכבר אמר וקחו את אביכם ואת בתיכם ובו או  ,אתםואמר פרעה ו נשאתם את אביכם וב

 כי הוא יתן  , כלומר לא אל יוסף כי אם אל פרעה עצמו, לפי שבראשונה אמר שיבואו כולם,אלי

 ,  עצמם אמרת אמנם לעניין העגלו. ויאכלו את חלב הארץ ודשנה,להם את טוב ארץ מצרים

 הנשים  ,א בהם הוא ומזונותיווצטרך לב כי להיותו זקן  י,שהיה שולח אותם לכבוד אביו בפרט

 כיון שיצא , כי הוא העיקר אשר אני חפץ לראות, ולכן אמר ונשאתם את אביכם ובאתם.והטף

 . ממנו חוטר נכבד כיוסף

 כי יש  , אמר ועיניכם אל תחוס על כליכם,אם מפני ממונםוולפי שלא יחשבו שהיה חפץ בב

 .  כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא, שנית והוא אמרו.לאל ידי להעשיר אתכם עושר גדול

 .ו"והותרה עם מה שפירשתי בזה השאלה הי
  

 ושלא , להגיד שבמהירות הלכו להביא אביה ם ואת בתיהם שמה,ואמר ויעשו כן בני ישראל

 מלב ד , שטענו את בעירם בר ולחם ומזון,ויעשו כן ובכלל .חסו על כליהם כמו שציוה  פרעה

 . גלותהצידה אשר נתן להם עם הע

 

 ולכ ן  . מלבושיהם לטוב כדי שכל רואיהם יכירום  שהם אנשים נכבדיםושיישאוהנה רצה יוסף 

 נתן , שנשאר שם עמו,ולבנימין.  גם כדי שישמח אביהם בראותו כן,נתן לאיש חליפות שמלות

 וחמש חליפות  , כדי שיהיה מעות בידו לקנות הדברים שירצה לאשתו ולבניו,שלש מאות כסף

 .די שבכל יום יחליף לבושו בהיותו עומד לפניו לכבודו ו לתפארת כ,שמלות

  

 אלא מה שזכר כבר שנתן  , אינו מה שיזכור אחר זה, אצליכזאת רוש פי,ולאביו שלח כזאת

 ומלבד זה שלח לו עשרה חמורים , שגם כן שלח לאביו כסף וחמש חליפות שמלות,לבנימין

 ,ות נושאות צידה לדרך לצורך ביאתו שמה ועשר אתונ,נושאים מנות יפות מכל טוב מצרים

 . כדי שלא יתעכב בעד דבר

 

 שלא , להגיד שהיו אחי יוסף מצטערים כל כך על פרידתם ממנו,ואמרו וישלח את אחיו וילכו

 וזהו ו ישלח את  . ואמר להם אל תעמדו פה עוד, ללכת לדרכם עד שהוא שלחםםהיו יכ ולי

 וזכר . הולך עמם לשלחםל דרך ע,מחוץ לעירוה אותם ויצא עימהם יואו ירצה של. אחיו

 .  היה מלוה א ת אחיו, שעם היותו השליט על הארץ, של יוסףוענוותנותהכתוב להודי ע 
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 כדרך שלוחי  ,ינו אצלי ברכה שברכם שלא יקבלו רוגז ולא נזקי ענ,ואמרו אל תרגזו בדרך

 . םניזוקי אינם המצוו

 

  ]כח, מו–כה ,מה [ ואת יהודה שלח לפניו...ויעלו ממצרים
 :ַיֲעקֹב ֲאִבי הֶ ם-ִמִּמצְ ָרִים ַוָּיבֹאּו ֶאֶרץ ְּכַנַען  ֶאל  ַוַּיֲעלּו כה 
 . ֶאֶרץ ִמ ְצָרִים-הּוא מׁשֵ ל ְּבָכל -לֹו ֵלאמֹר  עֹוד יֹוֵסף ַחי ְוִכי ַוַּיִּגדּו כו

  : ֶהֱאִמין ָלֶהם-ַוָּיָפג ִלּבֹו ִּכי לֹא

 כי עם היות קשה עליהם לעלות ממצרים  ,ןפר הכתוב שעלו בני יעקב ובאו אליו לארץ כנעיס

 ללכת םמתאוות לא , הנה בעל כרחם עלו משם ובאו ארץ כנען,פרד מיוס ף אחיהםילה

צבו רוחו ירו וע טובה חלף שָמה ולשמחו בשמוע, כי אם ללכת אל יעקב אביהם,לבתיהם

 .אביהם וזה  טעם . זה ימים' טרוף טורף יוסף'בבשורת 

  

 . י לא האמין להם ויפג לבו כ:ואמנם אמרו

 ואיך  יהי ה נתינת טעם לזה כי  לא . לא הי ה פונה אל דבריהם. נחלף לבו מלהאמיןי"רשכתב 

 לא נחלף ולא נשתנה , כל שכן שאם לא האמין. כי הוא עצמו ויפג לבו כפי פירושו,האמין להם

  .ממה שהיה ב דעתו עד עתה

א ו בב,בעי לחלושי הטבע כי זה דבר ט. כתב שמת לבו מרוב השמחה הפתאומיתן"רמבוה

 .  שיצא לחוץ הרוח החיוני ויתקרר הלב,אליהם דבר פתאומי

 לא התעורר הרוח , ואם לא האמין? כי איך יהיה סיבה לזה  כי לא האמין להם,והפלא מהרב

  .להתנועע לצד חוץ

 כי בזכרם עני י ן   ,וזה.  שנחלש רוחו לפי שלא האמין להם: הוא כפשוטופירוש הכתובאבל 

 , והוא לא האמין,מרם עתה שהיה חיו וא,ב שנה"נו חמודו שכבר נואש ממנו זה כיוסף ב

 ויפג ונחלש לבו על העדרו , כי  נתחדש לו צער מיתתו, נהפך לבו בקרבו,נתעוררה אנחתו

 הגידו  , ובראותם שלא היה מאמין ל דבריהם. כי לא האמין להם שהיה חי, כאלו אז מת,ומותו

  .ל"רזמרו אפי ש כ, אשר אמר אליהם בפיולו את כל דברי יוסף וסימנ יו
 ִּדְבֵרי יֹוֵסף ֲאֶׁשר ִּדּבֶ ר ֲאלֵ הֶ ם -ֵאָליו אֵ ת ָּכל ַוְיַדְּברּו כז

  :ָׁשַלח יֹוסֵ ף ָלׂשֵ א ת אֹתֹו ַוְּתִחי רּוַח ַיֲעקֹב ֲאִבי ֶהם-ָהֲעָגלֹות ֲאׁשֶ ר -ַוַּיְרא ֶאת 

 שלא יצאו כי אם בדבר   לפי שידע, שהיה אות חזק על מעלתו,ועם זה ראה את העגלות

 כי  . רוחו תחת היותו מעולףהשחיית , וזהו ותחי רוח יעקב אביהם. ואז האמין שהוא חי,המלך

 קרה ו  , ושהוא חי בחשבו שלא היה כן,כרו ן יו סףימצד הצער והדאגה שנתחדשו בו בשמעו ז

עור ר  חיה רוחו והת, בהאמי נו אותה, ועתה מפני שמחת השמועה.כנס הרוח לפניםי לוף בהיע

 . על הש מחה שתוציא הדם והרוח לחוץו זהו פ.לצאת לחוץ

 

 כי היה זה להגיד  . ולא אמר ויפג לב יעקב אביהם,והסתכל אמרו ותחי רוח יעקב אביהם

 . ולא להפיג לבו, להיותו אביה ם שהם חייבים בכבודו, להחיות את רוחו,שזאת הייתה כוונתם
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 ו השני שהוא מושל בכל ארץ ,יה יוסף חי האחד שה,ולפי שהם אמרו אל אביהם שני דברים

  .מצרים

 

 כמו שאמר להם יוסף והגדתם לאבי את כל , ב סיפור ממשלתו וענייניוםואין ספק שהי ו מאריכי

מה לי שיהיה אדון  ומושל או שלא  , מר כלו. רב עוד יו סף בני חי: אמר יעקב,כבודי ב מצרי ם

 לא אלך שמה לראות את כבודו ואת ,ר רצונו לומ. אלכה ואראנו, רב לי לדעת שהוא חי,יהי ה

 כי זה ו  , אבל אלכה ואראנו בלבד, ולא כדי שיכלכל אותי בשני הרעב כאשר אמרתם,דלווג

  . אלא לראותו בלבד, ולא דבר אחר, לא הכלכלה.חשקי וחפצי

 

 שה י ה   , אעברה נא ואראהל דרך שהוא ע, וזהו אלכה ואראנו,והי ה דעתו לשוב מיד לארץ כנען

 אלך לראותו ואשוב  , כן אלכה ואראנו.ה לראות את הארץ ולמות מיד"עבנו רשה דעתו של מ

 . מיד

א ו שכולם רצו לב, רצונו לומר הבנים והבנות, נסע במהירות הוא וכל אשר לו,ומאהבתו אותו

 וגם מפני שיצא  , והנה בא אל באר שבע להיו תו מקום תפלת אבותיו.עמו לראות את יוסף

 . מראה הסולם והובטח ממנ ו יתברך על השמירה כשראה ,משם ללכת לחרן

 

  ? ולמה לא זכר גם כן אברהם.ויזבח זבח ים לאלהי אביו יצחקואמנם אמרו 

 . שחייב אדם בכבוד אביו יותר  מכבוד זקנוי"רשכתב 

  . כי היה ראוי שיז כור אביו וזקנ ו ויאמר לאלהי אבותיוואינו נכון

דת הרחמים י כי מ. והוא אלהי  יצחק, הדיןדתי שרמז כאן שהזבחים ה יו למ, כתבן"רמבוה

 . וזה טעם ופחד יצחק היה לי.דת הדין ליצחקי ומ,היה לאברהם

 .  למה שידע שמעתה יתחיל הגלות,יןהדידת והנה עשה הזבחים למ

 ולא מהיות ,דת הדיןי לא מהיות הזבחים מיוחד ים למ, כי אין לו רמז בכתוב,וגם זה אינו נכון

 .דת הדיןי לא מהיות יצחק ממ וגם,עתה התחלת הגלות

 

 ,דת הרחמיםייחד למי ונת,והנה מעת שנעקד על גבי המזבח נדבקה בו ההשגחה האלהית

 כבר פירשתיו במקומו  על ,ופחד יצחק היה ליואמרו . יראה אשר יאמר היום’ כמו שכתוב ה

 . זולת זאת הכוונה

 
 ז ”השאלה הי

 כי הנה הוא לא הי ה  ,א מרדה מצריםלמה הוצרך הקדוש ברוך  הוא לדבר עם יעקב אל תיר

 כמו שכתב  , וכבר נסע לדרכו,בור אמר אלכה ואראנו בטרם אמותי וקודם זה הד.ירא מזה

 .סע ישראל וכל אשר לויוי
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 ז"ה ילשאל תשובה
 אבל מצד אחר היה ירא . שיעקב חפץ מאד לרדת לראות את יוסף,אבל כוונת הכתוב היא

 הנה אחר העקדה  , שעם היות שאברהם ירד למצרים וידע.מלצאת מארץ הקדושה המושגחת

שופים ודמיונות  י כי הנה הייתה  ארץ מצרים מלאה כ,י ליצחק אל תרד מצרים"אמר הש

ין ל א נדבקה בו  י למה שעד, והנה  אברהם לא נזהר מזה.גדים לשלמות השכליוכוזב ים מנ

עליונה להיו ת   נתאחדה בזרעו ההשגחה ה,מול ונעקד יצחקי אבל אחרי שנ.ההשגחה אלהית

 ולז ה  .בה’  ולעבדו על הארץ הנבחרת אשר תמיד עיני ה, והם יהיו לו לעם,השם להם לאלהים

  .נאסרה ליצחק הירידה למצרים

והנ ה להבטיחו '  עד שהוצרך ית,ומפני זה היה  ירא יעקב מצאת מהארץ הקדושה ללכת חרנה

ל על עצמו בשוב ו לעבוד  והנה קב.אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה

 . את השם הנכבד שמה

 

 בא לבאר שבע שמשם יצא כשהיה  ירא לצאת מן  ,ולכך עתה שהביאו  ההכר ח לרדת מצרים

 האומר אליו , ובא להתפלל שמה ולזבו ח זבחים לאלהי אביו יצחק,הארץ כשהובטח בשמירה

 . רץ אחרת שנראה שלא יהיה עמו בא,גור בארץ הזאת ואהיה עמך' אל תרד מצרים וגו

 . עם היות שמנעו מיצחק אביו ,לירד מצרימה' והי יתה כוונתו  לשאול רשות ממנו ית

 לו אל תרד ישצווית , עם היות שאנכי אלהי אביך, כלו מר. אנכי אלהי אביך, השםמר לואז א

וויים ההפכ יים הם י כי הנה שני הצ. אני אומר לך עתה אל תירא מרדה מצרימה,מצרימה

 . מאתי

 

 : יע קב ירא בירידה זאתולפי שהיה

  .שמא המצריים ימיתו בנ יו ובני בני ו וי מעיטום. א

 לא תדבק שמה השגחת השם ונבואתו ,לוליםיוגם כן היה ירא שמא להיות מצרים מלאה ג. ב

  ,כאשר הייתה נדבק עמו בארץ כנען

  . ויקבר במצרים ולא במערת המכפלה כאבותיו,על כן היה ירא אולי שימות שם. ג

  .הפך ליגון שמחתוי ות, וישבע ברעות נפשו, יה גם כן ירא שמא ימות יוסף בחייווה. ד

 

 :י להבטיחו  מארבעת דברים האלה"לכן הוצרך הש

לה לו שלא ישוב ו  י ובזה ג, אמר אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שםכנגד הפחד

והתבונן שלא ציוה  . מאד אבל ששם יתעכבו ויפרו ו י רבו ,מיד אחרי ראותו את יוסף כמו שחשב

 . אותו שירד שמה אבל הבטיחו שלא יירא ברדתו שמה

 שלא אפריד דבקותי והשגחתי , רצונו לומר. אנכי ארד עמך מצרימה,אמר השגחהוכנגד ה

 לפי שהירידה הי א  , כמו שכתוב ו אנכי אעלך גם עלה,ולא אמר אנכי אורידך מצרימה. ממך
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 כי תרד ותשפל השגחתו בהי ותו  ,ר שירד שם עמו אבל אמ.' לא מהאל ית,מיעקב שבח ר בה

 .  אנכי ארד עמך שמה, וכאלו אמר אנכי שאמרתי לאביך אל תרד מצרים.במצרים

 שיעלה אותו משם להיותו . אמר ואנכי אעלך גם עלה, מעניין קבורתווכנגד היראה השלישית

 . נקבר במקום אבותיו המקו דשים

 הוא יסתום עיניך , כלומר. ויוסף ישית ידו על עיניך: אמר,מחיי יוסף ,רביעיתוכנגד היראה ה

 .  כי לא יהיה כן, בהפך מה שאמרת כי ארד אל בני אבל שאולה,בשעת המיתה

 ויה יה זה מלשון , שהוא יכלכלהו ולא יצטרך לזולתו,ואפשר לפרש ויוסף ישית ידו על עיניך

 .  וזה ו פירוש ה פסוקים האלה כפי פשוטם .םעינייכסות 

 

 כי אם , שלא היו כל ההבטחות ה אלה לעניין יעקב בפרטיו תו בלבד,רש עוד בהםואפשר לפ

 ואתה אל תירא עבדי יעק ב  כמו , האומה פעמים רבות יבואו בשם אביהםיייעוד כי .לזרעו

  . כי העם נכלל בכוח האב הראשוןף וזה דבר ראוי.וזולתם הרבה 

 ולא תחשוב  ,אשימך שםאל תירא מרדה מצרים כי לגוי גדול  ,ולכך אמר עתה ליעקב

 ,  כי אנכי ארד עמך מצרימה, לא יהיה כן. בניך וזרעך ולא ישובו עוד אל הארץ הזאתושיישאר

  . והוא על דרך עמו אנכי בצרה,'רומז לזרעו ששם יהיו מו שגחים ונשמרים ממנו ית

 . גלו למצרים שכינה עימהם, )ג"ויקרא רבה ל( ל"רזמרו וכן א

 . ז"והותרה השאלה הי
 

 ק מו פר
 ]כז, מז–כח ,מו [סוף הסדרעד  ...ואת יהודה שלח לפניו

 ]ביאור הפרשהושאלות ותשובות [
 

 ' השאלה הא
ין לא היו י כי הנה הם עד.ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנהבאומרו 

 ואיך יבקש ו  , כי היו  צריכים לשאול זה מן המ לך כמו שעשו,יודעים דבר מישיבתם ב ארץ

 . סף שיורה  לפניו גושנהמיו

 

 כי אם יעקב היה שול ח את יהודה לפניו אל יוסף שיורהו אר ץ  ,ומה עניין  ויב ואו ארצה גושן

 . איך קודם שהשיבהו י וסף דבר באו שמה מעצמם,גושן

 
 '  אלשאלה תשובה
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 לכן , והיית קרוב אלי,בעבור שאמר יוסף לאחיו שיאמרו אל אביו בשמו וי שבת בארץ גושן

 . ולראות את יוסף במקום ההוא ,א בארץ גושן ולחנות שםו כוונו לב, יעקב מצריםכאשר בא

 . וזה ו אמרו כאן ויב ואו ארצה גושן

 

 ולהורות , להודיע לו אנה הוא, שלח לפניו את יהודה בנו,ולפי שיוסף לא ילך לבקשו מזן אל זן

ניו אל יוסף  לפ יעקב יהודה שלח הפסוק ואת רושוזה פי. לו את המקום אשר חונה אביו
 . כי הוא כבר  היה בארץ גו שן,א אליו לראותוו שהיה י ושב ש ם אביו לב,גושנה ליוסף להורות

 לא שיורה אליו גוש נה  , ובא יהודה אל יוסף,כ בא שמה מפני ששלח לו לומר ליוסף"הנה א

 כי כ בר בא ארצה  , אלא להורות יהודה את יוס ף את המקום שהיה  בו אב יו בגוש ן,חנה שםישי

  .ןגוש

 . 'והותרה השאלה הא
 

 כי לחריצותו לראות את . אסר יוסף מרכב תו,כאשר הודיעו יהודה כי כ בר היה אביו  בגושן

 ויע ל לקראת אבי ו  , אבל הוא בעצמו אסר את המרכבה, לא ציוה את עבדיו שיאסרוהו לו,אביו

 . גושנה

 . לאביו וגם לאחיו  לא היה ניכר, וע ל פניו המצנפת כדרך מלכי מצרים,ולפי שבא על המרכבה

 רצונו  .וצוואריפ ול על י אז וי, רצונו לומר שנתגלה אל אביו, וירא אליו,וכאשר הסיר המצנפת

 שבכה עליו עוד ממה שבכ ה  , רצונו לומר.עוד וצווארי יוסף ויבך על יצוואר יעקב נפל על ,לומר

 .  וזה טעם עוד.קודם לזה בימי אבלו

 עתה  , רצונו לומר.חרי ראותי את פניך כי עודך חי אמותה הפעם א,ואז אמר ישראל ליוסף

 כי , כי אם להיותך חי, לא בעבור הממשלה אשר לך, כיון  שראיתי פניך,אמות שמח וטוב לב

 . זהו ראש שמחתי לא דבר אחר

 

 איני רוצה  , רצונו לומר. אעלה ואגידה לפרעה: אמר אליהם,ואחרי שיוסף ראה אביו וכל ביתו

 משידענו  , כי מוטב שאודיענו אני, שצריך אני להודיע לפרעה ביאתכם לפי,להתעכב עמכם פה

 . מפי אדם אחר

 כי לא רצה שיחשוש אביו שהי ה   , אלא לאחיו ולכל בית אביו,והנה לא אמר זה יוסף לאביו

 והבטיח ם שהוא ידבר אל פרעה באופן שפרעה , אבל הודיעו לאחיו.מושבו בארץ  גושן בספק

 וישנאו את , לרשותויתוודע כי רצה יוסף שלא . שםבלהתייש  להם ארץ גושןןייתמעצמו 

 היה ממנה את אחיו שרי אלפים ושרי מאות על ארץ , שאין ספק שאם היה יוסף חפץ.הרבנות

 וה ם  , ולכן יאמר הוא. שהיא מלאכה קדושה,זו מאומנות אבותיהםו אבל רצה שלא יז.מצרים

 . הם ו אבותיהם בארץ גושן כדי שישבו , שהיו רועי צאן הם ואבותיהם,גם כן
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 הנה הו א בחכמתו ראה ,ועם היות שאמר יוסף לאחיו כדי להב טיחם שידבר כל זה לפרעה

 מב לי , להם את ארץ גושןן ייתשיהיה  יותר  טוב שיתגלגלו הדברים באופן שפרע ה עצמו 

 רצונו , ואמר מה מעשיכם, והיה כי יקרא אליכם פרעה: ולכן ציוה אותם.שיבקש הוא ממנו

 כאשר . אני אעשה שיקרא אתכם, ואם לא ישיב על דברי כרצוני.מר אני אדבר עליכםלו

 רצונו  .' ואמרתם אנשי מקנה וגו-  כי זה דרכו לשאול לאנשים הזרים- ישאלכם מה מעשיכם

 כדי שיחזיק אתכם , אלא אנשי מקנה, לא אמר רועים. אנשים שהיה להם מקנה,לומר

 כיון שמנערותיכם אתם ואבותיכם לא תתעסק ו  ,נות אחר להם אומןיית ולא ,כאנשים נכבדים

 . בדבר אחר

 כי להיותם אנשי מקנה ירחיקום מלשבת . בעבור שישבו בארץ גושן,ואמר שהיה בוחר בזה

  .משך שישבו בגושןי  ומזה י, כי תועבת מצרים כל רועי צאן,במצרים

 תועבת בני עמו ן   וכן, מלשון הן נזבח את תועבת מצרים,ואולי אמר כי תועבת מצרים

 וכאלו . שהתורה קראה לאלוהיהם תועבה. כמו אלוה מצרים, וי הי ה תועבת מצרים.ודומיהם

 . ולכן יחלקו להם כבוד ויושיבום ב מיטב ארצם,תאלוהואמר שכל רועי צאן למצרים בחזקת 

 
 ' השאלה הב

הה ם  למה הוצרך שאחיו יאמרו גם כן הדברים ,' וגואעלה ואגידה לפרעהאם יוסף אמר 

  . אם יוסף עצמו כבר אמר לפרעה כל זה,' וגואנשי מקנה היו עבדיך ,מעצמם

 ?  האם בעבור זה יתנו לו מיטב הארץ,ומה עניין כי  תועבת מצרים כל רועה צאן

 
 ' השאלה הג

אעלה ואגידה   כי הוא אמר .רצו נו לומר לובמה הי ה שיו סף לא אמר לפרעה מה שהיה 
 והוא לא ,והאנשים רועי צאן .י אשר בארץ כנען באו אלילפרעה ואומרה אליו אחי ובית אב

 ולא אבי ואחי וצאנם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ כנען והנם בארץ גושןאמר אלא 

 .'אמר והאנשים רועי צאן וגו

 

 'ג-' בלשאלות תשובה
 והנם  , אבי ואחי וצאנם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ כנען:הנה יוסף אמר לפרעה דרך כלל

 כי ,והסתכל.  ואמר זה לראות אם יאמר פרעה מקום נאות הוא להם וישבו שמה.ץ גושןבאר

 הנ ה  , יוסף לאחיו שיעלה ויגי ד לפרעה אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אלירעם היות שאמ

 יוסף מאוצרות ם פן יעלה חשש בלב פרעה שהיו באים כדי שיכלכל,אליכשדבר לא אמר מלת 

 להגיד שהם הי ו   ,ואמר וצאנם ובקרם וכל אשר להם. ץ כנען אבל אמר באו מאר.המלך

נה יוסף הדברים כפי הצורך ממ ה  י הנה אם כן ש.רים ובלתי צריכים אליו לפרנסתםיעש

  . למה שאמר בפועל בשעת המעשה,שאמר לאחיו שהיה רצונו לומר לפרעה

 . 'והג' והותרו בזה השאלות הב
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 ַּמעֲ ֵׂשיֶכם -ֶאָחיו מַ ה -ַּפְרעֹה אֶ ל ַוּיֹאֶמר  .ג

  :ֲאבֹוֵתינּו-ֲאנַ ְח נּו ַּגם-ַּפְרעֹה רֵֹעה צֹא ן ֲעָבֶדיָך ַּגם-ַוּיֹאְמרּו ֶאל 
 ֵאין ִמרְ ֶעה ַלּצֹאן אֲ ֶׁשר  ַלֲעָבֶדיָך  -ַּפרְ עֹה ָלגּור ָּבָארֶ ץ ָּבאנּו ִּכי -ֶאל  ַוּיֹאְמרּו  .ד
  :יָך ְּבֶאֶרץ ּג ֶׁשןָנא ֲעָבֶד-ָכֵבד ָהָרעָ ב ְּבאֶ ֶרץ ְּכָנַען ְוַעָּתה ֵיְׁשבּו -ִּכי

 
 ' השאלה הד

 ויאמרו והם , שזכר הכתוב שתי פעמים בהם ויאמרו ויאמרו,בדברי אחי יוסף שאמרו לפרעה
כי  ' וגו אל פרעה לגור בארץ באנו ויאמרואל פרעה רועי צאן עבדיך גם אנחנו גם אבותינו 

 .הנה אמרו שנית ויאמרו הו א כפל ומותר

 
 ' השאלה הה

 כי הוא לא ציוה אותם שישאלו מפרעה שיושיבם בא רץ .וה יוסף אליהםילא צלמה אמרו מה ש

 שהוא בעבור תשבו  , ונתן הסיבה למה יאמ רו כן, אבל שיאמרו אנשי מקנה היו עבד יך,גושן

 לא , עליהם מעצמו אותו מושב משובחןייתכ מת יוסף שפרעה ו שהיה מח.בארץ גושן

 .שישאלוהו ממנו בפירוש

 
 'ה-' דלשאלות תשובה

 לקח מקצה אח יו  ,וכאשר ראה יוסף שפרעה לא התעורר לדבריו לתת להם מושב בארץ גושן

 וכאשר שאלם .א להשתחוות לוו והציגם לפני פרעה לב, מהקצינים שבה,חמשה אנשים

 כי כאשר ראו עצת יוסף  . גם אנחנו גם אבותינו, השיבו רועי צאן עבדיך,פרעה מה מעשיכם

 לא לבד אמרו שהם אנשי  , ו הכ רחיותם לשבת בארץ גושן,יוא את חצר המלכות ו בלבולולשנ

 ושתקו  . כי גם אבותיהם היו כ ן, ושאין להם האומנות ההו א מחדש,רועי צאן אלא שהם ,מקנה

 להיות ארץ הגונ ה  ,שבם שפרעה ישיבם שישבו ב ארץ גושןו בח,ולא אמרו עוד באותו מאמר

 . למרעה הצאן והבקר

 

 ולשאול הדבר ,בור שניי אז הוצרכו לד בר ד, ע ל רמיזתםוכאשר ראו שפרעה לא השיב דבר

 לא באנו לשבת , רצונו לומר,ויאמרו אל פרעה לגור בארץ באנו , וה וא אמרו שנית.רבביאו

 לפי שאין מרעה  לצאן אשר לעבדיך בארץ  , כי אם להיות גרים שנה או שנתיים,פה זמ ן רב

 , רצונו לומר בזה הזמן המ ועט,יך ולכן יהי נא חסדך שישבו עבד. כי כבד הרעב שם,כנען

 . בארץ גושן

 

 ,  שהוא לפי שלא השיב פרעה אל רמיזתם,ו ת יוסףונו דבריהם ממציהנה התבאר למה ש

למה באו על זה שתי אמירות ויאמרו אל פרעה ויאמרו אל נתבאר  ו.והוצרכו לשאול בביאור

  .פרעה

 . 'והה' והותרו בזה השאלות הד
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  : ָאִביָך ְוַאֶחיָך ּבָ א ּו ֵאֶליָך:יֹוֵסף ֵלא מֹר-ַּפְרעֹה אֶ ל ַוּיֹאֶמר  ה
 .  ֵיְׁשבּו ּבְ ֶארֶ ץ ּגֶׁשן.ַאֶחיָך-ָאִביָך ְוֶאת -ִמְצַרִים ְלפָ ֶניָך ִהוא ְּבֵמיטַ ב  ָהָארֶ ץ הֹוׁשֵ ב אֶ ת ֶארֶ ץ  ו

  :ִלי-ֲאׁשֶ ר -ַחִיל ְוַׂשְמ ָּתם ָׂשֵרי ִמְקֶנה  ַעל -ָּבם ַאְנֵׁשי -ָיַדְעָּת ְוֶיׁש-ְוִאם

 ' הו השאלה
ויוסף עצמ ו  ,  זה לא היה חידוש אצלוכי  ואחיך באו אליךאביך יוסף אל עניין מאמר פרעה מה

 .ומה ה וא הצורך באותו מאמר. ואיך יחזור פרעה להודיעו ליוסף. אליוהגיד זה 

 

 ' ולשאלה תשובה
 אם בבי אה שלא באו מפני מרעה הצאן כי אם ,והנה פרעה הבי ן כוונת יוסף וכוונת אחיו

 ולכן לא .ישב בארץ גושןי ואם בישיבה שהיו רוצים להת,ופף בבית יוסף ולהתלונן בצלולהסת

 אל תאמר , רוצה לומר.אליך אביך ואחיך באו : כי אם אליו אמר,נתן התשובה לאחי יוסף

 ולכן איני רוצה . שתסייעם ותעזרם ברעב, כי לא באו כי אם אליך,שבאו בעבור מרעה הצאן

 כי אתה תראה להם את  ,תן אותו אליהםי אבל שאתה ת,שואליםלתת להם אותו המושב ש

 .  ובמיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך, כי ארץ מצרים לפניך היא,דלך ואת ידך החזקהוג

 

 הוצרך פרעה לומר בביאור ישב ו  ,ולפי שיוסף לא היה רוצה לעשות זה כי אם בדבר המלך

 ושמתם שרי מקנה על אשר ,ם אנשי חיל ואם ידעת ויש ב. כי אותה הם מבקשים,בארץ גושן

 שאם לא , אבל היו מנשאים אותם,וזה מוכיח  כי לא היה דבר נתעב למצרים כל רועי צאן. לי

 . כן איך היה מ קנה לפרעה

 . 'והותרה בזה השאלה הו
 

 ' השאלה הז
 אולי שיחיה הוא יותר 'ולא השיגו וגו' ימי שני מגורי מעט ורעים וגו ,במאמר יעקב לפרעה

 .  ומי הגיד לו שלא ישיגו ימי ו לימ יהם,מאבותיו

 .כי מה טעם לימים עם הגרות ימי שני חיי  והיה לו לומר,לת מגוריי למה אמר מ,ועוד

 

 ' זלשאלה תשובה
 הביא יוסף את אביו ויעמ ידהו לפני פרעה  ,ואחרי שפרעה היטיב לעשות עם אחי יוסף כל זה

 . להשתחוות לו ולברכו

 

 אבל הוא כמתמ יה  , אינו אצלי שאלת כמה היה זמן מספרם,מי שני חייךכמה יואמנם אמרו 

 והוא מלשו ן  , ו זהו כמ ה ימי  שני חייך כלומר כמה הם רבים ועצומי םוישישותומהפלגת זקנתו 

 כלומר אין הוראת הזקנה לוב ן   ,ימי שני מגורי ,ולזה השי בו יע קב. 'כמה לא תשעה ממני'

 כי ימי מגורי וצרו תי .המאורעות והצרות שעברו עלי אבל הוא כפי ,השיער כפי  רוב השנים



25 ויגשאברבנאל לפרשת  קיצור            tanach/il-he/il.ac.daat.www://http         אתר לימודי יהדות ורוח - דעת

 ועם . אבל היו מעט ורעים. שנהמאה ושלושים אינם אלא ,והי ותי נע ונד בארץ מזן אל זן

  . לא הגיעו בטוב ה  ממה שהגיעו  שנותיהםישנותי הנה ,שאבותי היו גרים גם כן

 . 'והותרה בזה השאלה הז
 

 .  ולבסוף כאשר נפטר ממנו,פניולה בבו או ליוהנה ברך יעקב את פרעה בתח

 , כשהושיבם במיטב הארץ, השלים כוונתו,ויוסף כאשר שמע דברי פרעה בעניין אביו ואחיו

 עם היות שלחם אין  , וארוחתם ארוחת תמיד היה להם,ובה יותו מכלכ ל אותם לחם לפי הטף

 .  ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב,דו כי כבד הרעב מא,בכל הארץ

 

 שנאמר , כמו שעשה דניאל לחבריו, לא הבי א יוסף את אחיו במלאכת המלך ואומנותווהנה

ודניאל בא מן מלכא ומני דניאל על עבידת מדינת בבל לשדרך משך ועבד נגו  ) ט"מ' דניאל ב(

 . ודניאל בתרע מלכא

 

 , וראויה  לשבטי ישראל ומנהיגיה ם, שהייתה מלאכ ת מרעה הצאן יקרה בעי ניהםאם מפני

 .  וראה שאין לזוז ממנה,י יתה ב ידיהם נחלת אבותיהםוהיא ה

 . שמא אחיו בהיותם במלאכת המלך יקנאו בו וישתררו גם השתרר יותר מהראויואם שחשש

 כל שכן שיקנאו מהכבוד  ,רגווואם על כתונת הפסים שעשה לו אביו בנערותו קמו עליו לה

 . רעב ההם והסתפק בכלכלו אותם בשני ה, ולזה הרחיקם מהמלכות.והמעלה

 
 ' השאלה הח

 לא נכחד מאדוני כי אם תם הכסף ומקנה ,במה שאמרו המצריים ליוסף בשנה השנית

 איך יכחדו צרכם  , כי אם לא נשאר להם כלום,יפול בזה חשד כחשיכי באמת לא . 'הבהמ ה וגו

 . ורעבון בתי ה ם

ה השנית  עד שבשנ, ובשנה אחת נשכח כל השבע,ומה הי ה עניי ן מצרים שהיו לשמה כרגע

  . ולא נשאר להם כלום,כבר תם הכסף והמקנה

 ק וחו והעברת העם בערים ,  החומשקוחו ,ולמה נזכר ב תורה כל הסיפור הזה  המי וחד למצרים

 .  כי ז ה יאות בספרי דברי הימים  למצרים לא בתורת האל,הניםוהכ

 

 ' חלשאלה תשובה
כסף הנמצא בארץ מצרים  שאמרו וילקט יוסף את כל ה,ישב בסיפור הזה הואיוהי ותר מת

וכאשר תם  .  ואז היה עניין  יוסף עם אחיו, הוא בשני השנים הראשונים מהרעב,ובארץ כנען

 ובאו אל יוסף  , ותרעב כל ארץ מצרים,ת כלו השיירו,הכסף מהארצות הסביבו ת למצרים

 כי אפס , לאמור הבה לנו לחם ולמה נמות לנגדך,לת חמשה שנים אשר אין חריש וקציריבתח
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 שהיא , וינהלם בלחם בכל מקניהם בשנה הה יא,ואז אמר להם יוסף הבו  מקניכם. סףכ

  . מהחמש שנים שלא היה בהם חריש וקצירההראשונ

 

 ,  אמרו המצריים ליוסף לא נכחד מאדוני, לשבע שני הרעבת שהיא הרביעי,הובשנה השני

ר אתנו לפרוע ין נשאי הנה לא נכחד מאדוני שעד, עם היות שתם הכסף והמקנ ה,ופירושו

 ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים  , והוא כשתקנה אותנו ואת אדמתנו,תן לנוי אשר תםהלח

 , ונחיה ולא נמות, מוטב שיהיה הכל  לפרעה, ולמה נמות גם אנחנו גם אדמתנו.לפרעה

 .  אבל תעבדםתישוהאדמה לא 

 

לים חזק ה   ולפי שלא נשאר לבע.והנה י וסף ב תחנתם ובקשתם קנה כל אדמת מצרים לפרעה

 באופן שלא נשאר איש על , העביר את העם בערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו,בשדותיהם

 רוצה לומר אחרי שקניתי אתכם ואת אדמתכם , הן קניתי אתכם: ואז אמר להם.שדהו

 הלחם אשר אתם אוכלים י אם אין ספק שכפי שור ת הדין אין לכם במלאכת אדוניכם כ,לפרעה

 , הא לכם זרע וזרעתם את האדמה,אעשה זאת לכם לפנים מן השורה אבל אני .כעבדים לו

 וארבע  , רצונו לומר החלק החמישי מכל ה תבואה,שית לפרעהיוהי ה בתבואו ת ונתתם חמ

 םולאוכלכ , יהיו לכם לזרע השדה שנה בשנה, רצונו לומר ארבע חמישיות הנשארות,הידות

 וכאלו , וכן לאכול לטפכם, האדמה רצונו לומר מהנערים העוזרים בעבודת.ולאשר בבתיכם

 שנותן כל ר ולא תתנו רק כפל המעש,ני השדותואמר ועם זה כמעט שתהיו כבעלי בתים אד

  .עובד אדמה לאוצר אלהיהם

מש את ארץ  י וח,וידמה שלקח יוסף עניין החומש הזה ממה שהוא עצמו המציא בשני השבע

  .מצרים

 . יתפרנסו מאוצר המלך,יהי ה חריש וקציר שכל עוד שלא ,ואין ספק שנכלל בפרשה הזאת

 החייתנו , רצונו לומר. והיינו עבדים לפרעה, נמצא חן בעיני אדוני. החייתנו,ולזה השיבו ה ו

 אבל אנחנו .פשיםו ואתה עושה אותנו בזה אנשים ח,דו כי היא טוב ה לנו מא, בפשרה הזו

 .נהיה עבדים לפרעה על החסד והרחמים אשר אתה עושה עמנו

 היא השנה הרביעי ת ,לת השנה השנית אל חמש השניםימרו התנאים האלו בתחהנה נג

 כי עלה נילוס והשקה את  ,את הארץ לברכת יעקב’ תכן שפקד  היומשם והלאה י. לרעב בכלל

  .האדמה באופן שהוציאו כדי  מחייתם

 

  :סיבותכמה  להוהנה נכתב כל הסיפור הזה בתור
 כי הנה בהיות בכל הארץ . לחסדו לחיותם ברעבםלילמייחעל יראיו ’  להודיעו שעיני ההאחת

 ובהי ות ה מצרים מוכרי ם כספם ומקניהם גופותיה ם . יעקב וביתו ל שוד ולכפן צחקו,רעב מופלג

 .  היה לחם במושבותם בלא כסף ובלא מחיר מקנה,ושדותיהם לכל בני ישראל
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 לא , בית אביו ויוסף מכלכל את כל, שבהי ות רעב בכל הארץ, השם היהתשמהשגח ,והשנית

 .  ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו,הלשינו עליו אנשי דמים ומרמה

 בהעברתם  ,רוש המצריים ועלבונםי להודיע שבני יעקב הי ו רו אים בעיניהם גוהשלישית

 .רותםי שהיה ז ה להם נחמה על ג,בערים מקצה הארץ ועד קצהו

חמישית ממה שיוציאו  ה  שממה שראו את המצרים מקבלים על עצמם עולרביעיתהו

פשים מעול מלכות ואוכלים מנת המלך דבר יום ו והם ח,ק הכ הנים שמורו ושהיה ח,מאדמתם

 והיות כהני  , ומעשר שני לעניים,יםיוה השם לתת המעשר ללוי לא הרע בעיניהם כשצ,ביומ ו

  .אוכלים את פת בגו ומתנותיו תמיד’ ה

 . וזה טעם כל הסיפור הז ה

  .'והותרה בזה השאלה הח
 .תם סדר ויגש אליו
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 :נספח

 ]ומתי בכוונת הבורא, מתי דברים נעשים במקרה[

עוסק אברבנאל  ',  לא אתם שלחתם אותי כ י האלהים'כאשר י וס ף אומר , בביאור השיחה של י וסף עם אחי ו

 .מאמר זה מסביר את ההבחנה. ומת י  ת וצאה של רצו ן  האל, בשאלה מתי א י רוע ה וא ת וצאה  של מקרה

 

  .טענת יוסף וחכמתו כפי אלה המאמרים ראוי לבארוואמנם כוח 

 ם והם הדברים הקורי, וההזדמןהקרמיחסו אל היקצת דברים נתוהוא שאין ספק שיש הנה 

 , שהלך בשוק לבקש אוהבואדם  כמו , ונמשכו לפעולותיו במקר ה,לאדם אשר לא כיון אליהם

 .  שהמציאה ההיא תיוחס אל ההליכה במקרה.ומצא מציאה בדרך

 כי הדברים , וההזדמןהקרמ אין ראוי שייוחס אל ה,מה שאפשר שייוחס אל סיבה מהל אב

 כמו ,פול בהם הידיעה קודם היותםי ולזה לא ת,בותי הםיהמקריים הם  בלתי מוגבלים כפי ס

 . בות מוגבלותישתיפול בדברים שיש להם ס

 .  הטבעי לאריסטוהשמעספר ב מאמר במוכבר התבארו שתי הקדמות האלה 

 

 .בצבע כחול, ע זה מוסבר בעברית מודרנית בהמשך הפרקקט
 או גדול , אם גדול באיכותו וענינו, שבהגעת תכלית גדול בדבר מהדברים,אמנם מהידוע גם כן

 יתחייב אצל הפילוסופי ם היות הדב ר ההוא נפעל  ,כפי העם וכל לות בני אדם המקבלים או תו

 ולזה הניחו פועל . הכרחי גדול במקרה כי אי אפשר שיגיע תועלת.  לא בקרי והזדמן,בהשכל

 אל שתהיה האצטומכא על זה האופן  , ופועל מכווןה בהווי  כי בהכרח ימצא ,תבהווי ושכלי 

 כדי  , פעולותיהםת וכן  שאר אברים שהם אברים נעשים כן לתכלי,והעין על זה  האופן

  . יפעל לאותו תכלית, וזה יגזור שהפוע ל בו הוא בעל שכל.שתהיינה באו פן נאות

 

 אין ראוי שייוחס אל הקרי  , בהחיות עם רב,וימשך מזה  שאם ימצא הנה תועלת גדול הכרחי

לוסוף  מהדברים המיוחסים א ל  יכי מה שז כר הפ.  אלא להשגחת הפועל השכלי,והה זדמן

 כמציאת הדינר בחוץ בצירוף אל הליכת האיש , הוא בצירוף אל הצורות החלקיות,הקרי

 כי הם תמיד מפועל ההשגחה לא  ,ם הגדולים הכוללים לעם רב זה בדברילייפו ולא .מביתו

  .מהמקרה

 

 לסכלותו בסיב ה האמיתית  אשר חייבו ב עצם לא ימנע ,כי תמיד יחש וב האדם שה ם במקרה

 לפי שכבר יהיה דבר אחד מקרה והזדמן בערך  .ד האמת בהשגחה לא במקרה"מהיותו ע

  .הסיבה אשר חייבה אותו ויהי ה דבר מושגח ומסודר בערך ,האיש אשר יקרה לו

 

 תרגום הקטע לעברית בת ימינו[
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 ה  באיכותה גדול,הגדולכאשר מגיעה דבר גורם לתוצאה משמעותית  ש,אמנם מהידוע גם כן

 יתחייב אצל הפילוסו פי ם  ,הכלל בני אדם המקבלים אותלעם ווחשובה ל ה או גדול,היניוענ

 ה  גדולתגיע תועלת הכרחיתש כי אי אפשר .הקרמבקרה לא ו ,בשכלעשה הדבר ההוא נש

  .במקרה

בהתה וות  העולם מצויו ת   כי ,ה פילוסופים שי ש כוח שכלי הפועל בהתה וות היצור יםולזה הניחו  

 אופן בנויה ב והעין  , המתאים לעיכול המזו ןאופןב קיב ה בנויה  שתהיה ה:פעולות מכוונות

ימו למטרת  יתא כדי ש, פעולותיהםתתכלילפי  ואברים נעשה וכן שאר ,שיאשר ראייה

  . מכוונתתכליתמען על לופה ,הוא בעל שכלשהיוצר אותם  מחייב לומר וזה .בריאתם

 

 צי לההפעולה ש: לדוגמה ,ת הכרחיה תועלת גדולפעולה תביא שאם ,המסקנה מדברים אלה

הפועל , העושה אותם אלא להשגחת ,זדמן מ הקרמל את הפעולה ייחסל ראוי לא ,עם רב

 . שכליבאופן 

מתייחס למקרה המצ טרף  הוא ,הקרמלוסוף  דברים המיו חסים אל הי הפר יז כהמה שו

: של שני דבריםצירוף גלל  בהדבר קרה, רחובמצא דינר באדם : לדוגמה .יםחלקיתהליכים ל

בדברים הגדולים צרוף מקרים כזה לא יקרה  .מביתויצא האיש ו, דינר התגולל ברחוב

  .מקרהב לא , ההשגחהולת כי הם תמיד מפע,עם רבמשפיעים על ה

 

ה את סי בה האמיתית  שחייבמשום שאינו מבין את ה , במקרהשהמאורעות קרו  חושבהאדם

דבר ייתכן ש .לא במקרהובהשגח ה יהיה , שהדבר הנראה מקרהלא ימנע לכן  .היות הדבר

עצמו נעשה בהשגחה ובסדר  דבר אבל אותו , יקרה לוהדבראיש שיחס למ קרה ביהיה באחד 

 ] .אשר חייבה אותוהסיבה שכלי על ידי 

 

וה  להשליך לפניו  י וצ,והוא כאלו תאמר שישלח אדם את בנו לרחוב העיר לקנות משם פירות

 ביח סה זדמן ב ובמקרהה יתאתו הייבת מצי אין ספק שס, והלך הבן ומצאו.דינר אחד של זהב

 . ך את הדינר ברחובאב אשר השליביחס ל והיה ב כוונה ,אל הבן אשר מצאו

 

 כי  בצרוף אליה ם כבר יי וחסו על המקרה , רבות עניי ן האנשים ב מקריהםוכן ה וא פעמ ים

 ואמ נם בצירוף אל  . כי זה ו עניין  ההזדמן. ובאו אליהם מזולת דעתם,כאשר לא כוונו אליהם

 וזה שאמר  . השכר והעונ של צד והם להם או לזולתם ע, הם מו שגחים ומכוונ ים בעצם,י"הש

 שיסבב השם שילך האיש בחפצו בדרך , רצונו לומר.ץו פמ צעדי גבר כוננו ודרכו יח' מההכתוב 

פלגי מים לב מלך ביד  ואמר גם כן .  אם לטוב ואם לרע,י" כדי שישלם שם מה שגזר הש,כך

 כבר לפעמים יטנו ה שם להטיב או  ,כ י עם היות ה מלך בעל בחירה. לכל אשר יחפוץ יטנו’ ה

 . כפי רצונו,להרע
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 :הנה אם כן

 .  והם פרטיים,קרה גמוריש לנו דברים מקריים מ

 .  והם גם כן בפרטיים,ויש גם כן דברים בחיריים

 . ויש דברים אחרים שהם מושגחים בפרטים ובכוללים  כפי בחינותי הם

 

 שכבר חשבו אנשים שמעלת יוסף במצרים תיוחס אל  ,ואחרי ההקדמות האלה כולם אומר
 .מכירת אחיו אותו במקרה והזדמן טוב

 


