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גֶ  ֶגל ַהְמָלאָכה ֲאֶשר־ְלָפַני ּוְלֶרֵ֣ י ְלֶרֶ֨ ה ְלִאִטִּ֗ ְתָנֲהָלֵ֣ י ֶאֶֽ ֹו ַוֲאִנִ֞ ֵ֣י ַעְבדּ֑ י ִלְפנ  ד )יד( ַיֲעָבר־ָנא ֲאֹדִנִ֖ ים ַע  י ל ַהְיָלִד  ֲאֶשר־ָאבֹא ֶאל־ֲאֹדִנִ֖
יָרה: ִעֶֽ  ש 
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ל: ֶֽ י ִיְשָרא  ֶלְך ִלְבנ  י ְמָלְך־ֶמִ֖ ֹום ִלְפנ  ֶרץ ֱאדּ֑ ּו ְבֶאֵ֣ ים ֲאֶשר ָמְלכִ֖ ֶלה ַהְמָלִכ   )לא( ְוא 

ָבה: ֹו ִדְנָהֶֽ ם ִעירִ֖ ֹור ְוש  ַלע ֶבן־ְבעּ֑ ֹום ֶבִ֖ ְך ֶבֱאד   )לב( ַוִיְמלֵ֣

ה: ֶַ֖רח ִמָבְצָרֶֽ יו יֹוָבב ֶבן־ֶזִ֖ ְך ַתְחָת  ַלע ַוִיְמלֵ֣  )לג( ַוָיִָ֖מת ָבּ֑
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ְמִתי: ה ֲאֶשר ָחָלֶֽ א ַהֲחלֹום ַהֶזִ֖ ם ִשְמעּו־ָנָ֕ יֶהּ֑ אֶמר ֲאל  ִֹ֖  )ו( ַוי

ה ְוִהנ  ה ֹוְך ַהָשֶד  ְחנּו ְמַאְלִמים ֲאֺלִמים ְבתֵ֣ ה ֲאַנַ֜ ִהנ  יןָ  )ז( ְוְ֠ ְשַתֲחֶוִ֖ ם ַוִתֶֽ יֶכ  ת  ה ְתֺסֶביָנה ֲאֺלֹמֵ֣ ָבה ְוִהנ  י ְוַגם־ִנָצּ֑ ָקָמה ֲאֺלָמִתִ֖
י:  ַלֲאֺלָמִתֶֽ

ֹו א ֹאת  ֵֹ֣ נּו ַויֹוִספּו עֹוד ְשנ ל ָבּ֑ ינּו ִאם־ָמשֹול ִתְמֹשִ֖ יו ֲהָמלְך ִתְמלְך ָעל   יו וְ )ח( ַויֹאְמרּו לֹו ֶאָח  יו: ַעל־ֲחלֹמָתִ֖  ַעל־ְדָבָרֶֽ

ֵּ֧ה ַהֶשֵ֣  ֹוד ְוִהנ  י ֲחלֹום ע  ה ָחַלְמִתֶֽ אֶמר ִהנ ֶ֨ ִֹּ֗ יו ַוי ֹו ְלֶאָחּ֑ ר ֹאתִ֖ ר ַוְיַספ  ֹום ַאח   ים )ט( ַוַיֲחלם עֹוד ֲחלֵ֣ ֹוָכִב  ֶֹֽ ַח ְוַאַחד ָעָשר  ִּ֗ ֶמש ְוַהָיר 
י: ים ִלֶֽ ְשַתֲחִוִ֖  ִמֶֽ

ר ֶאל־ָאִביו ְוֶאל־ֶאָחי ֵ֣ ֹוא ֲאִני ְוִאְמךֵ֣ ְוַאֶח  )י( ַוְיַספ  ֹוא ָנבִּ֗ ְמָת ֲהבֵ֣ ר ָחָלּ֑ ה ֲאֶשֵ֣ ה ַהֲחלֹום ַהֶזִ֖ ֹו ָמ  אֶמר ל  ֵֹ֣ יו ַוי ֹו ָאִב  יך ֒ו ַוִיְגַער־בֵ֣
ְרָצה:  ְלִהְשַתֲחֹות ְלךִ֖ ָאֶֽ

ר: יו ָשַמר ֶאת־ַהָדָבֶֽ יו ְוָאִבִ֖ ֹו ֶאָחּ֑  )יא( ַוְיַקְנאּו־בִ֖
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ויהי בעת ההיא, רבי שמואל בר נחמן פתח )ירמיה כט( כי אנכי ידעתי את המחשבות, שבטים היו עסוקין במכירתו 
של יוסף, ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו, ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו, 

 ...ורא אורו של מלך המשיח,ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה, והקב"ה היה עוסק ב
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ופירוש זה, כי אומה ישראלית הם דומים לאדם אחד, שיש בו שנים עשר אברים, והם מנויים וידועים, והם כנגד י"ב 
מזלות, וכנגד י"ב חדשי השנה. ויש באדם שני אברים, והם מלכים על כל האברים, והם הראש והלב. כי מלכות 

 . ויוסף תמיד הוא באמצע, כנגד הלב.יהודה נגד הראש, וכדכתיב )ר' שופטים א, ב( "יהודה יעלה בראש"
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כמו )שמות ו יג( ויצום אל בני ישראל, צוה למשה ולאהרן להיות שלוחים אל בני ישראל, אף זה  -)טז( ויצוו אל יוסף 
)לעיל לז  ויצוו אל שלוחם להיות שליח אל יוסף לומר לו כן. ואת מי צוו, את בני בלההמ שהיו רגילין אצלו, שנאמר

 ב( והוא נער את בני בלהה:
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יבא יוסף את דבתם רעה, שלפי שבני יעקב מן האמהות היו חושבים את בני השפחות כעבדים מצד אמותם, ודברו 
שני  עליהם דבה לקראם עבדים, ובני השפחות גם הם נדברו רע על בני האמהות, וכמ"ש חז"ל הביא יוסף דבת

 הצדדים מה שדברו רעה זע"ז אל אביהם, כדי שיוכיחם אביהם ויעשה שלום ביניהם ויזהירם מזה. 

 

 

 


