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חק לישראל – פרשת וישב ליל שישי
תורה -

בראשית פרק לז'

ש ֵרנ ּו הוּא
אלים וְ י ֵָדנ ּו אַ ל ְּת ִהי בוֹ ִּכי אָ ִחינ ּו ְב ָ ׂ
)כז( ְלכ ּו וְ נִ ְמ ְּכ ֶרנּ ּו לַ ִּי ְׁש ְמ ֵע ִ
ש ֵרנ ּו הוּא
אלים וְ י ֵָדנ ּו אַ ל ְּת ִהי בוֹ ִּכי אָ ִחינ ּו ְב ָ ׂ
וַ ִּי ְׁש ְמע ּו אֶ חָ יו) :כז( ְלכ ּו וְ נִ ְמ ְּכ ֶרנּ ּו לַ ִּי ְׁש ְמ ֵע ִ
וַ ִּי ְׁש ְמע ּו אֶ חָ יו:

ֵיה
ֵיה לַ עֲ ָרבָ אֵ י וִ ָ
יה א ֲֵרי אֲח ּונָא ִב ְס ָרנָא הוּא וְ קַ ִּביל ּו ִמ ּנ ּ
ידנָא לָ א ְתהֵ י בֵ ּ
)כז( אֱת ּו וּנְ ַז ְּבנִ ּנ ּ

אֲחוֹ ִהי:

)כח( וַ יּ ַַע ְבר ּו ֲאנ ִָׁשים ִמ ְדיָנִ ים ֹסח ֲִרים וַ ִּי ְמ ְׁשכ ּו וַ יַּעֲ ל ּו אֶ ת יוֹ סֵ ף ִמן הַ בּ וֹ ר וַ ִּי ְמ ְּכר ּו
ָביא ּו אֶ ת יוֹ סֵ ף ִמצְ ָריְ ָמה) :כח( וַ ּי ַַע ְבר ּו
אלים ְ ּב ֶעשְׂ ִרים ָּכסֶ ף וַ יּ ִ
אֶ ת יוֹ סֵ ף לַ ִּי ְׁש ְמ ֵע ִ
אלים
ֲאנ ִָׁשים ִמ ְדיָנִ ים ֹסח ֲִרים וַ ִּי ְמ ְׁשכ ּו וַ ּיַעֲ ל ּו אֶ ת יוֹ סֵ ף ִמן הַ בּ וֹ ר וַ ִּי ְמ ְּכר ּו אֶ ת יוֹ סֵ ף לַ ִּי ְׁש ְמ ֵע ִ
ְּב ֶעשְׂ ִרים ָּכסֶ ף וַ ּי ִ
ָביא ּו אֶ ת יוֹ סֵ ף ִמצְ ָריְ ָמה) :כח( וַ עֲ בָ ר ּו גַ ְב ֵרי ִמ ְד ָינָאֵ י ּ ַת ּ ָג ֵרי וּנְ גִ יד ּו וְ אַ ִּסיק ּו יָת יוֹ סֵ ף ִמן
ּג ָֻּבא וְ ז ִַּבינ ּו יָת יוֹ סֵ ף לַ עֲ ָרבָ אֵ י ְּב ֶע ְס ִרין ְּכ ָסף וְ אַ יְ ִתי ּו יָת יוֹ סֵ ף ְל ִמצְ ָריִ ם:

ָשב
ָשב ְראוּבֵ ן אֶ ל הַ בּ וֹ ר וְ ִה ּנֵה אֵ ין יוֹ סֵ ף ַּבבּ וֹ ר וַ ִּי ְק ַרע אֶ ת ְ ּבגָ ָדיו) :כט( וַ ּי ׁ ָ
)כט( וַ יּ ׁ ָ
ְראוּבֵ ן אֶ ל הַ בּ וֹ ר וְ ִה ּנֵה אֵ ין יוֹ סֵ ף ַּבבּ וֹ ר וַ ִּי ְק ַרע אֶ ת ְ ּבגָ ָדיו) :כט( וְ ָתב ְראוּבֵ ן ְלג ָֻּבא וְ הָ א לֵ ית יוֹ סֵ ף
ְּבג ָֻּבא ו ְּבזַ ע יָת ְלבו ּׁשוֹ ִהי:

ֹאמר
ָשב אֶ ל אֶ חָ יו וַ ּי ַ
ֹאמר הַ יֶּלֶ ד אֵ ינֶנּ ּו וַ אֲנִ י אָ נָה אֲנִ י בָ א) :ל( וַ ּי ׁ ָ
ָשב אֶ ל אֶ חָ יו וַ יּ ַ
)ל( וַ יּ ׁ ָ
ימא לֵ יתוֹ ִהי וַ ֲאנָא ְלאָ ן ֲאנָא אָ ֵתי:
הַ ּיֶלֶ ד אֵ ינֶנּ ּו וַ אֲנִ י אָ נָה אֲ נִ י בָ א) :ל( וְ ָתב ְלוַ ת אֲחוֹ ִהי וַ א ֲָמר עוּלֵ ָ
)לא(

תנֶת ַּבדָּ ם:
וַ ִּי ְקח ּו אֶ ת ְּכתֹ נֶת יוֹ סֵ ף וַ ִּי ְׁשחֲט ּו שְׂ ִעיר ִע ִּזים וַ ִּי ְט ְ ּבל ּו אֶ ת הַ ּ ֻכ ּ ֹ

תנֶת ַּבדָּ ם:
וַ ִּי ְקח ּו אֶ ת ְּכתֹ נֶת יוֹ סֵ ף וַ ִּי ְׁשחֲט ּו שְׂ ִעיר ִע ִּזים וַ ִּי ְט ְּבל ּו אֶ ת הַ ּ ֻכ ּ ֹ

)לא(

)לא( וּנְ ִסיב ּו יָת ִּכ ּת ּונָא

ְדיוֹ סֵ ף וּנְ ִכיס ּו צְ ִפיר ַּבר ִעזֵּי ו ְּטבָ ל ּו יָת ִּכ ּת ּונָא ִּב ְד ָמא:

ֹאמר ּו זֹאת ָמצָ אנ ּו הַ ּ ֶכר נָא
)לב( וַ יְ ׁ ַש ְ ּלח ּו אֶ ת ְּכתֹ נֶת הַ ּ ַפ ִּסים וַ יּ ִָביא ּו אֶ ל א ֲִביהֶ ם וַ יּ ְ
ֹאמר ּו
הַ ְּכתֹ נֶת ִ ּבנְ ָך ִהוא ִאם לֹא) :לב( וַ יְ ׁ ַש ְ ּלח ּו אֶ ת ְּכתֹ נֶת הַ ּ ַפ ִּסים וַ ּי ִָביא ּו אֶ ל ֲא ִביהֶ ם וַ ּי ְ

זֹאת ָמצָ אנ ּו הַ ּ ֶכר נָא הַ ְּכתֹ נֶת ִ ּבנְ ָך ִהוא ִאם לֹא) :לב( וְ ׁ ַש ָּלח ּו יָת ִּכ ּת ּונָא ְדפַ ּ ֵסי וְ אַ יְ ִתי ּו ְלוַ ת אֲבוּהוֹ ן
וַ א ֲָמר ּו דָּ א אַ ְׁש ַּכ ְחנָא ִא ְׁש ְּתמוֹ ַדע ְּכ ַען הֲ ִכ ּת ּונָא ִד ְב ָר ְך ִהיא ִאם לָ א:

יר ּה
ֹאמר ְּכתֹ נֶת ְ ּבנִ י חַ יָּה ָר ָעה אֲכָ לָ ְתה ּו ָטרֹף ט ַֹרף יוֹ סֵ ף) :לג( וַ ּי ִַּכ ָ
יר ּה וַ יּ ֶ
)לג( וַ יּ ִַּכ ָ
ֹאמר ְּכתֹ נֶת ְ ּבנִ י חַ ּיָה ָר ָעה אֲכָ לָ ְתה ּו ָטרֹף ט ַֹרף יוֹ סֵ ף) :לג( וְ ִא ְׁש ְּתמוֹ ְד ַע ּה וַ א ֲַמר ִּכ ּת ּונָא ִד ְב ִרי חַ יְ ָתא
וַ ּי ֶ
יה ִמ ְק ַטל ְק ִטיל יוֹ סֵ ף:
ִב ְׁ
יש ָתא אֲכָ לַ ּ ֵת ּ
)לד(

שק ְ ּב ָמ ְתנָיו וַ ִּי ְתאַ ּ ֵבל ַעל ְ ּבנוֹ י ִָמים ַר ִ ּבים:
ָשם ַ ׂ
וַ ִּי ְק ַרע יַעֲ קֹב שִׂ ְמל ָֹתיו וַ יּ ֶ ׂ

שק ְּב ָמ ְתנָיו וַ ִּי ְתאַ ּ ֵבל ַעל ְּבנוֹ י ִָמים ַר ִּבים:
ָשם ַ ׂ
וַ ִּי ְק ַרע יַעֲ קֹב שִׂ ְמל ָֹתיו וַ ּי ֶ ׂ

)לד(

)לד( ו ְּבזַע יַעֲ קֹב ְלבו ּׁשוֹ ִהי

יה יוֹ ִמין סַ ִּגי ִאין:
וַ אֲסַ ר ַ ׂ
יה וְ ִא ְתאַ ַּבל ַעל ְּב ֵר ּ
ש ָּקא ְּבחַ ְרצֵ ּ

ֹאמר ִּכי אֵ ֵרד אֶ ל ְ ּבנִ י
)לה( וַ יָּקֻ מ ּו כָ ל ָּבנָיו וְ כָ ל ְ ּבנ ָֹתיו ְל ַנחֲמוֹ וַ יְ ָמאֵ ן ְל ִה ְתנַחֵ ם וַ יּ ֶ
אָ בֵ ל ְׁשאֹ לָ ה וַ יּ ְֵב ְּך אֹ תוֹ אָ ִביו) :לה( וַ ּיָקֻ מ ּו כָ ל ָּבנָיו וְ כָ ל ְּבנ ָֹתיו ְל ַנחֲמוֹ וַ יְ ָמאֵ ן ְל ִה ְתנַחֵ ם

יה
וַ ּי ֶ
יה ְל ַנחֲמו ֵּת ּ
ֹאמר ִּכי אֵ ֵרד אֶ ל ְ ּבנִ י אָ בֵ ל ְׁשאֹ לָ ה וַ ּי ְֵב ְּך אֹ תוֹ אָ ִביו) :לה( וְ קָ מ ּו כָ ל ְּבנוֹ ִהי וְ כָ ל ְּבנ ֵָת ּ
יה אֲבו ִּהי:
וְ סָ ֵריב ְלקַ ָּבלָ א ַתנְ חו ִּמין וַ א ֲַמר א ֲֵרי אֵ חוֹ ת ְלוַ ת ) ַעל( ְּב ִרי ַּכד אֲבֵ ילָ א ִל ְׁשאוֹ ל ו ְּבכָ א י ֵ
ָת ּ
)לו(

שר הַ ּ ַט ָּב ִחים:
וְ הַ ּ ְמ ָדנִ ים ָמ ְכר ּו אֹ תוֹ אֶ ל ִמצְ ָריִ ם ְלפוֹ ִטיפַ ר ְס ִריס ּ ַפ ְרעֹה ַ ׂ

)לו(

שר הַ ּ ַט ָּב ִחים) :לו( ו ִּמ ְד ָינָאֵ י ַז ִּבינ ּו
וְ הַ ּ ְמ ָדנִ ים ָמ ְכר ּו אֹ תוֹ אֶ ל ִמצְ ָריִ ם ְלפוֹ ִטיפַ ר ְס ִריס ּ ַפ ְרעֹה ַ ׂ
יה ְל ִמצְ ָריִ ם ְלפוֹ ִטיפַ ר ַר ָּבא ְדפַ ְרעֹה ַרב קָ טוֹ לַ ּיָא:
י ֵ
ָת ּ
) א(

ירה:
יש עֲ ֻד ָּל ִמי ו ְּׁשמוֹ ִח ָ
וַ יְ ִהי ָּב ֵעת הַ ִהוא וַ יּ ֵֶרד יְ הו ָּדה ֵמאֵ ת אֶ חָ יו וַ יֵּט ַעד ִא ׁ

ירה:
יש עֲ ֻד ָּל ִמי ו ְּׁשמוֹ ִח ָ
)א( וַ יְ ִהי ָּב ֵעת הַ ִהוא וַ ּי ֵֶרד יְ הו ָּדה ֵמאֵ ת אֶ חָ יו וַ ּיֵט ַעד ִא ׁ

)א( וַ הֲ וָ ה ְּב ִעדָּ נָא

ירה:
יה ִח ָ
הַ ִהיא וּנְ חַ ת יְ הו ָּדה ִמ ְ ּלוַ ת אֲחוֹ ִהי ו ְּס ָטא ַעד ּ ַג ְב ָרא עֲ ֻד ָּל ָמאָ ה ו ְּׁש ֵמ ּ
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ּשמוֹ ׁשו ַּע וַ ִּי ָּקחֶ הָ וַ ָיּבֹא אֵ לֶ יהָ ) :ב( וַ ּי ְַרא ׁ ָשם
יש ְּכנַעֲ נִ י ו ְׁ
)ב( וַ יּ ְַרא ׁ ָשם יְ הו ָּדה ַּבת ִא ׁ
יש ְּכנַעֲ נִ י ו ְׁ
יְ הו ָּדה ַּבת ִא ׁ
יה
ּשמוֹ ׁשו ַּע וַ ִּי ָּקחֶ הָ וַ ָ ּיבֹא אֵ לֶ יהָ ) :ב( וַ ֲח ָזא ַת ּ ָמן יְ הו ָּדה ַּבת ְּגבַ ר ּ ַת ּ ָג ָרא ו ְּׁש ֵמ ּ
ׁשו ַּע וְ נ ְָסבַ ּה וְ ַעל ְלוָ ַת ּה:

)ג( וַ ּ ַתהַ ר וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ ֵער) :ג( וַ ּ ַתהַ ר וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ ֵער:

)ג(

יה ֵער:
יל ַ
וְ ַעדִּ יאַ ת וִ ִ
ידת ָּבר ו ְּק ָרא יָת ְׁש ֵמ ּ

)ד( וַ ּ ַתהַ ר עוֹ ד וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן וַ ִּת ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ אוֹ נָן) :ד( וַ ּ ַתהַ ר עוֹ ד וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן וַ ִּת ְק ָרא אֶ ת
יה אוֹ נָן:
יל ַ
ְׁשמוֹ אוֹ נָן) :ד( וְ ַעדִּ יאַ ת עוֹ ד וִ ִ
ידת ָּבר ו ְּק ַרת יָת ְׁש ֵמ ּ
) ה(

וַ ּתֹסֶ ף עוֹ ד וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן וַ ִּת ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ ׁ ֵשלָ ה וְ הָ יָה ִב ְכזִ יב ְ ּב ִל ְד ּ ָת ּה אֹ תוֹ :

וַ ּתֹסֶ ף עוֹ ד וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן וַ ִּת ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ ׁ ֵשלָ ה וְ הָ יָה ִב ְכזִ יב ְּב ִל ְד ּ ָת ּה אֹ תוֹ :

)ה(

ידת
יל ַ
)ה( וְ אוֹ ִסיפַ ת עוֹ ד וִ ִ

יה:
ידת י ֵ
יה ׁ ֵשלָ ה וַ הֲ וָ ה ִב ְכזִ יב ַּכד יְ ִל ַ
ָת ּ
ָּבר ו ְּק ַרת יָת ְׁש ֵמ ּ

ּש ָמ ּה ּ ָת ָמר) :ו( וַ ִּי ַּקח יְ הו ָּדה ִא ּ ׁ ָשה ְל ֵער ְּבכוֹ רוֹ
)ו( וַ ִּי ַּקח יְ ה ּו ָדה ִא ּ ׁ ָשה ְל ֵער ְ ּבכוֹ רוֹ ו ְׁ
יה ו ְּׁש ַמ ּה ּ ָת ָמר:
ו ְׁ
ּש ָמ ּה ּ ָת ָמר) :ו( וּנְ ִסיב יְ הו ָּדה ִא ְּת ָתא ְל ֵער בּ ו ְּכ ֵר ּ
)ז( וַ יְ ִהי ֵער ְ ּבכוֹ ר יְ הו ָּדה ַרע ְ ּב ֵעינֵי יְ הֹוָ ה וַ יְ ִמ ֵתה ּו יְ הֹוָ ה) :ז( וַ יְ ִהי ֵער ְּבכוֹ ר יְ הו ָּדה
ַרע ְּב ֵעינֵי יְ הֹוָ ה וַ יְ ִמ ֵ
יה יְ ָי:
יש ק ֳָדם יְ ָי וַ א ֲִמ ֵ
תה ּו יְ הֹוָ ה) :ז( וַ הֲ וָ ה ֵער בּ ו ְּכ ָרא ִדיהו ָּדה ִּב ׁ
ית ּ
)ח(

יך וְ י ּ ֵַבם אֹ ָת ּה וְ הָ קֵ ם ז ֶַרע ְלאָ ִח ָ
ֹאמר יְ הו ָּדה ְלאוֹ נָן בּ ֹא אֶ ל אֵ ׁ ֶשת אָ ִח ָ
יך:
וַ יּ ֶ

ַבם אֹ ָת ּה וְ הָ קֵ ם ז ֶַרע ְלאָ ִח ָ
ֹאמר יְ הו ָּדה ְלאוֹ נָן בּ ֹא אֶ ל אֵ ׁ ֶשת אָ ִח ָ
יך:
יך וְ י ּ ֵ
וַ ּי ֶ

עוּל ְלוַ ת ִא ּ ַתת אָ חו ְּך וְ ַי ּ ֵבם י ַָת ּה וַ אֲקֵ ים ז ְַר ָעא ְלאָ חו ְּך:

)ח(

)ח( וַ א ֲַמר יְ הו ָּדה ְלאוֹ נָן

)ט( וַ יּ ֵַדע אוֹ נָן ִּכי לּ ֹא לוֹ יִ ְהיֶה הַ ָּז ַרע וְ הָ יָה ִאם ָּבא אֶ ל אֵ ׁ ֶשת אָ ִחיו וְ ִׁשחֵ ת אַ ְרצָ ה
ְל ִב ְל ִּתי נְ ָתן ז ֶַרע ְלאָ ִחיו) :ט( וַ ּי ֵַדע אוֹ נָן ִּכי לּ ֹא לוֹ יִ ְהיֶה הַ ז ַָּרע וְ הָ יָה ִאם ָּבא אֶ ל אֵ ׁ ֶשת
יה ִמ ְת ְק ֵרי ז ְַר ָעא וַ הֲ וָ ה ַּכד
אָ ִחיו וְ ִׁשחֵ ת אַ ְרצָ ה ְל ִב ְל ִּתי נְ ָתן ז ֶַרע ְלאָ ִחיו) :ט( וִ ַ
ידע אוֹ נָן א ֲֵרי לָ א ַעל ְׁש ֵמ ּ
יה ַעל אַ ְר ָעא ְּב ִדיל דְּ לָ א ְלקַ ּי ָָמא ז ְַר ָעא לַ אֲ חו ִּהי:
עֲ ִליל ְלוַ ת ִא ּ ַתת אֲחו ִּהי ו ְּמחַ ּ ֵבל אָ ְרחֵ ּ
) י(

וַ יּ ֵַרע ְ ּב ֵעינֵי יְ הֹוָ ה

ָמת ּ ַגם אֹ תוֹ :
וַ ּי ֶ

שה
ֲשר ָע ָ ׂ
ָמת ּ ַגם אֹ תוֹ ) :י( וַ ּי ֵַרע ְּב ֵעינֵי יְ הֹוָ ה א ׁ ֶ
שה וַ יּ ֶ
ֲשר ָע ָ ׂ
א ֶׁ

יה:
יש ק ֳָדם יְ ָי דִּ י עֲ בָ ד וַ א ֲִמית אַ ף י ֵ
)י( ו ְּבאֵ ׁ
ָת ּ

ֹאמר יְ הו ָּדה ְל ָת ָמר ּ ַכ ָּלתוֹ ְׁש ִבי אַ ְל ָמנָה בֵ ית אָ ִב ְ
יך ַעד יִ גְ דַּ ל ׁ ֵשלָ ה ְבנִ י ִּכי
)יא( וַ יּ ֶ
ְ
שב ּ ֵבית אָ ִביהָ ) :יא( וַ ּיֹא ֶמר יְ הו ָּדה
אָ ַמר ּ ֶפן יָמוּת ּ ַגם הוּא ְּכאֶ חָ יו וַ ּ ֵתלֶ ך ּ ָת ָמר וַ ּ ֵת ׁ ֶ

ְל ָת ָמר ַּכ ָּלתוֹ ְׁש ִבי אַ ְל ָמנָה בֵ ית אָ ִב ְ
יך ַעד יִ גְ דַּ ל ׁ ֵשלָ ה ְבנִ י ִּכי אָ ַמר ּ ֶפן יָמוּת ּ ַגם הוּא ְּכאֶ חָ יו
יבי אַ ְר ְמלָ א בֵ ית אָ ִבי ְך ַעד דִּ ְרבָ א ׁ ֵשלָ ה
יה ִּת ִ
וַ ּ ֵתלֶ ְך ּ ָת ָמר וַ ּ ֵת ׁ ֶ
שב ּ ֵבית אָ ִביהָ ) :יא( וַ א ֲַמר יְ הו ָּדה ְל ָת ָמר ַּכ ְ ּל ֵת ּ
יתיבַ ת ּ ֵבית אָ בוּהָ א:
ְב ִרי א ֲֵרי א ֲַמר דִּ ְל ָמא יְ מוּת אַ ף הוּא ְּכאָ ח ִֹהי וַ ֲאזָלַ ת ּ ָת ָמר וִ ִ

)יב( וַ ִּי ְרבּ ּו הַ ּי ִָמים וַ ּ ָת ָמת ַּבת ׁשו ַּע אֵ ׁ ֶשת יְ הו ָּדה וַ ִּי ּנָחֶ ם יְ הו ָּדה וַ יּ ַַעל ַעל גּ ֹ ֲזזֵי
ָתה) :יב( וַ ִּי ְרבּ ּו הַ ּי ִָמים וַ ּ ָת ָמת ַּבת ׁשו ַּע אֵ ׁ ֶשת
ירה ֵר ֵעה ּו הָ עֲ ֻד ָּל ִמי ִּת ְמנ ָ
צֹאנוֹ הוּא וְ ִח ָ
ָתה) :יב( ו ְּסגִ יא ּו יוֹ ַמ ָ ּיא
ירה ֵר ֵעה ּו הָ עֲ ֻד ָּל ִמי ִּת ְמנ ָ
יְ הו ָּדה וַ ִּי ּנָחֶ ם יְ הו ָּדה וַ ּי ַַעל ַעל גּ ֹ ֲזזֵי צֹאנוֹ הוּא וְ ִח ָ
יה עֲ ֻד ָּל ָמאָ ה ְל ִת ְמנָת:
ֵיה הוּא וְ ִח ָ
ירה ַרח ֲֵמ ּ
ו ִּמ ַתת ַּבת ׁשו ַּע ִא ּ ַתת יְ הו ָּדא וְ ִא ְת ַנחֵ ם יְ הו ָּדא ו ְּס ִליק ַעל גּ וֹ זְ זֵי ָענ ּ

)יג( וַ יּ ּ ַֻגד ְל ָת ָמר לֵ אמֹר ִה ּנֵה חָ ִמ ְ
ָתה לָ גֹז צֹאנוֹ ) :יג( וַ ּי ַֻּגד ְל ָת ָמר לֵ אמֹר
יך עֹלֶ ה ִת ְמנ ָ
ִה ּנֵה חָ ִמ ְ
ֵיה:
ָתה לָ גֹז צֹאנוֹ ) :יג( וְ ִא ְתחַ ָ ּוא ְל ָת ָמר ְל ֵמ ָ
יך עֹלֶ ה ִת ְמנ ָ
ימר הָ א חֲמוּיִ ְך סָ לֵ ק ְל ִת ְמנָת ְל ֵמיגַ ז ָענ ּ

)יד( וַ ּ ָתסַ ר ִ ּבגְ ֵדי אַ ְל ְמנו ָּת ּה ֵמ ָעלֶ יהָ וַ ְּתכַ ס ַּב ָ ּצ ִעיף וַ ִּת ְת ַע ָּלף וַ ּ ֵת ׁ ֶשב ְ ּבפֶ ַתח ֵעינַיִ ם
שה) :יד(
ֲשר ַעל דֶּ ֶר ְך ִּת ְמנ ָָתה ִּכי ָרא ֲָתה ִּכי גָ ַדל ׁ ֵשלָ ה וְ ִהוא לֹא נִ ְּת ָנה לוֹ ְל ִא ּ ׁ ָ
א ֶׁ

ֲשר ַעל דֶּ ֶר ְך
וַ ּ ָתסַ ר ִּבגְ ֵדי אַ ְל ְמנו ָּת ּה ֵמ ָעלֶ יהָ וַ ְּתכַ ס ַּב ָ ּצ ִעיף וַ ִּת ְת ַע ָּלף וַ ּ ֵת ׁ ֶשב ְּבפֶ ַתח ֵעינַיִ ם א ׁ ֶ
ּשי אַ ְר ְמלו ַּת ּה ִמ ּנ ַּה
שה) :יד( וְ אַ ְעדִּ יאַ ת ְלבו ׁ ֵ
ֲתה ִּכי גָ ַדל ׁ ֵשלָ ה וְ ִהוא לֹא נִ ְּתנָה לוֹ ְל ִא ּ ׁ ָ
ִּת ְמנ ָָתה ִּכי ָרא ָ
יתיבַ ת ְּבפָ ָר ׁשוּת ַעיְ נִ ין דִּ י ַעל אֹ ַרח ִּת ְמנָת א ֲֵרי חָ זַת א ֲֵרי ְרבָ א ׁ ֵשלָ ה וְ ִהיא לָ א
וְ ִא ְת ַּכ ִּסיאַ ת ְּב ֵעיפָ א וְ ִא ּ ַת ָּקנַת וִ ִ
יה ְל ִאנְ ּת ּו:
ִא ְתיְ ִהיבַ ת לֵ ּ
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)טו( וַ ִּי ְראֶ הָ יְ הו ָּדה וַ ּי ְַח ְׁשבֶ הָ ְלזוֹ נָה ִּכי ִכ ְּס ָתה ּ ָפ ֶניהָ ) :טו( וַ ִּי ְראֶ הָ יְ הו ָּדה וַ ּי ְַח ְׁשבֶ הָ ְלזוֹ נָה ִּכי
ִכ ְּס ָתה ּ ָפנֶיהָ ) :טו( וַ ֲח ָזאַ ּה יְ הו ָּדה וְ חַ ּ ְׁשבַ ּה ְּכנ ְָפקַ ת ָּב ָרא א ֲֵרי כַ ִּסיאַ ת אַ ּ ָפהָ א:

ֹאמר הָ בָ ה ּנָא אָ בוֹ א אֵ לַ יִ ְך ִּכי לֹא י ַָדע ִּכי כַ ָּלתוֹ ִהוא
)טז( וַ יֵּט אֵ לֶ יהָ אֶ ל הַ דֶּ ֶר ְך וַ יּ ֶ
ֹאמר הָ בָ ה ּנָא אָ בוֹ א
ֹאמר ַמה ִּת ּ ֶתן ִלי ִּכי ָתבוֹ א אֵ לָ י) :טז( וַ ּיֵט אֵ לֶ יהָ אֶ ל הַ דֶּ ֶר ְך וַ ּי ֶ
וַ ּת ֶ

תן ִלי ִּכי ָתבוֹ א אֵ לָ י) :טז( ו ְּס ָטא ְלוָ ַת ּה ְלאָ ְרחָ א
ֹאמר ַמה ִּת ּ ֶ
אֵ לַ יִ ְך ִּכי לֹא י ַָדע ִּכי כַ ָּלתוֹ ִהוא וַ ּת ֶ
וַ א ֲַמר הָ ִבי ְכ ַען אֵ יעוֹ ל ְלוָ ִת ְ
יה ִהיא וַ א ֲֶמ ֶרת ַמה ִּת ּ ֵתן ִלי א ֲֵרי ֵתיעוֹ ל ְלוָ ִתי:
יך אֲ ֵרי לָ א יְ ַדע א ֲֵרי כַ ְ ּל ֵת ּ

רש"י
)כז( וישמעו  -וקבילו מני' וכל שמיעה שהיא
קבלת דברים כגון זה וכגון וישמע יעקב אל
אביו נעשה ונשמע מתרגם נקבל וכל שהיא
שמיעת האוזן כגון וישמעו את קול ה' אלהים
מתהלך בגן ורבקה שומעת וישמע ישראל
שמעתי את תלונות כולן מתורגם ושמעו
ושמעת ושמע שמיע קדמי:
)כח( ויעברו אנשים מדינים  -זו היא שיירא
אחרת והודיעך הכתוב שנמכר פעמים הרבה:
וימשכו  -בני יעקב את יוסף מן הבור
וימכרוהו לישמעאלים והישמעאלים למדינים
והמדינים למצרים:
)כט( וישב ראובן  -ובמכירתו לא היה שם
שהגיע יומו לילך ולשמש את אביו ד"א עסוק
הי' בשקו ובתעניתו על שבלבל יצועי אביו:
)ל( אנה אני בא  -אנה אברח מצערו של
אבא:
)לא( שעיר עזים  -דמו דומה לשל אדם:
)לב( הכתנת  -זה שמה וכשהיא דבוקה
לתיבה אחרת כגון כתנת יוסף כתנת פסים
כתנת בד נקוד כתנת:
)לג( ויאמר כתנת בני  -היא זו :חיה רעה
אכלתהו  -נתנצה בו רוח הקדש )ב"ר( סופו
שתתגרה בו אשת פוטיפר ולמה לא גלה לו
הקב"ה לפי שהחרימו וקללו את כל מי שיגלה
ושתפו להקב"ה עמהם )תנחומא( אבל יצחק
היה יודע שהוא חי אמר היאך אגלה והקב"ה
אינו רוצה לגלות לו:
)לד( ימים רבים  -כ"ב שנה משפירש ממנו
עד שירד יעקב למצרים שנאמר יוסף בן שבע

עשרה שנה וגו' ובן שלשים שנה היה בעמדו
לפני פרעה ושבע שני השובע ושנתים הרעב
כשבא יעקב למצרים הרי כ"ב שנה כנגד כ"ב
שנה שלא קיים יעקב כבוד אב ואם )מגילה
טז( כ' שנה שהיה בבית לבן וב' שנה בדרך
בשובו מבית לבן שנה וחצי בסכות וששה
חדשים בבית אל וזהו שאמר ללבן זה לי
עשרים שנה בביתך לי הן עלי הן וסופי
ללקות כנגדן:
)לה( וכל בנתיו  -רבי יהודה אומר אחיות
תאומות נולדו עם כל שבט ושבט ונשאום.
רבי נחמיה אומר כנעניות היו אלא מהו וכל
בנותיו כלותיו שאין אדם נמנע מלקרוא
לחתנו בנו ולכלתו בתו :וימאן להתנחם -
)ב"ר( אין אדם מקבל תנחומין על החי וסבור
שמת שעל המת נגזרה גזירה שישתכח מן הלב
ולא על החי :ארד אל בני  -כמו על בני
והרבה אל משמשין בלשון על )ש"ב כא( אל
שאול ואל בית הדמים )ש"א ד( אל הלקח
ארון האלהים ואל )מות( חמיה ואישה :אבל
שאולה  -כפשוטו לשון קבר הוא באבלי
אקבר ולא אתנחם כל ימי ומדרשו גיהנם
סימן זה היה מסור בידי מפי הגבורה אם לא
ימות א' מבני בחיי מובטח אני שאיני רואה
גיהנם :ויבך אתו אביו  -יצחק היה בוכה
מפני צרתו של יעקב אבל לא היה מתאבל
שהיה יודע שהוא חי:
)לו( הטבחים  -שוחטי בהמות המלך:
)א( ויהי בעת ההיא  -למה נסמכה פרשה זו
לכאן והפסיק בפרשתו של יוסף ללמד
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שהורידוהו אחיו מגדולתו כשראו בצרת
אביהם אמרו אתה אמרת למכרו אלו אמרת
להשיבו היינו שומעים לך :ויט  -מאת אחיו:
עד איש עדלמי  -נשתתף עמו:
)ב( כנעני  -תגרא )ב"ר(:
)ה( והיה בכזיב ) -פסחים נ( )ב"ר( שם
המקום ואומר אני ע"ש שפסקה מלדת נקרא
כזיב לשון )ירמיה יח( היו תהיה לי כמו אכזב
)ישעיה נה( אשר לא יכזבו מימיו דאל"כ מה
בא להודיענו ובב"ר ראיתי ותקרא שמו שלה
וגו' פסקת:
)ז( רע בעיני ה'  -כרעתו של אונן משחית
זרעו שנאמר באונן וימת גם אותו כמיתתו של
ער מיתתו של אונן ולמה היה ער משחית
זרעו כדי שלא תתעבר ויכחיש יפיה:
)ח( והקם זרע  -הבן יקרא ע"ש המת:
)ט( ושחת ארצה  -דש מבפנים וזורה מבחוץ
)ב"ר(:
)יא( כי אמר וגו'  -כלומר דוחה היה אותה
בקש שלא היה בדעתו להשיאה לו :כי אמר
פן ימות  -מוחזקת היא זו שימותו אנשיה
)יבמות לד(:
)יב( ויעל על גוזזי צאנו  -ויעל תמנתה
לעמוד על גוזזי צאנו:
)יג( עולה תמנתה  -ובשמשון הוא אומר
)שופטים יד( וירד שמשון תמנתה בשפוע ההר
היתה יושבת עולין לה מכאן ויורדין לה
מכאן:
)יד( ותתעלף  -כסתה פניה שלא יכיר בה:
ותשב בפתח עינים  -בפתיחת עינים בפרשת
דרכים שעל דרך תמנתה )סוטה י( ורבותינו
דרשו בפתחו של אברהם אבינו שכל עינים
מצפות לראותו :כי ראתה כי גדל שלה וגו' -
לפיכך הפקירה עצמה אצל יהודה שהיתה
מתאוה להעמיד ממנו בנים:
)טו( ויחשבה לזונה  -לפי שיושבת בפרשת
דרכים:
כי כסתה פניה  -ולא יכול לראותה ולהכירה.
ומדרש רבותינו כי כסתה פניה כשהיתה בבית
חמיה היתה צנועה לפיכך לא חשדה:

)טז( ויט אליה אל הדרך  -מדרך שהיה בה
נטה אל הדרך אשר היא בה ובלשון לע"ז
דשטורני"ר )אבלענקען(:
הבה נא  -הכיני עצמך ודעתך לכך .כל לשון
הבה הזמנה הוא חוץ ממקום שיש לתרגמו
בלשון נתינה ואף אותן של הזמנה קרובים
ללשון נתינה הם:
)יז( ערבון  -משכון:
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