
 יוסף ואחיו– בית יעקב
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ל ָהְיָתה  ָאה ַרּכֹות ְוָרחֵּ ינֵּי לֵּ ל. ְועֵּ ם ַהְקַטָנה ָרחֵּ ָאה ְושֵּ ם ַהְגֹדָלה לֵּ י ָבנֹות שֵּ ּוְלָלָבן ְשתֵּ

ל ִבְתָך  ל ַויֹאֶמר ֶאֱעָבְדָך ֶשַבע ָשִנים ְבָרחֵּ ְיַפת ֹתַאר ִויַפת ַמְרֶאה. ַוֶיֱאַהב ַיֲעֹקב ֶאת ָרחֵּ

ָאה ַוַיֲעֹבד ִעּמֹו עֹוד .ַהְקַטָנה. ל ִמלֵּ ָאה...  ַוֶיֱאַהב ַגם ֶאת ָרחֵּ . ַוְיִהי ַבֹבֶקר ְוִהנֵּה ִהוא לֵּ

ל ֲעָקָרה. ַוַתַהר  ָאה ַוִיְפַתח ֶאת ַרְחָמּה ְוָרחֵּ רֹות. ַוַיְרא ה' ִּכי ְשנּוָאה לֵּ ֶשַבע ָשִנים ֲאחֵּ

ן ַוִתְקָרא שְ  ֶלד בֵּ ָאה ַותֵּ ן ִּכי ָאְמָרה ִּכי ָרָאה ה' ְבָעְנִיי ִּכי ַעָתה ֶיֱאָהַבִני ִאיִשי. לֵּ מֹו ְראּובֵּ

ן ַותֹאֶמר ִּכי ָשַמע ה' ִּכי ְשנּוָאה ָאֹנִכי ַוִיֶתן ִלי ַגם ֶאת ֶזה ַוִתְקָרא ְשמֹו  ֶלד בֵּ ַוַתַהר עֹוד ַותֵּ

ן ַותֹאֶמר עַ  ֶלד בֵּ ַלי ִּכי ָיַלְדִתי לֹו ְשֹלָשה ִשְמעֹון. ַוַתַהר עֹוד ַותֵּ ָתה ַהַפַעם ִיָלֶוה ִאיִשי אֵּ

ן ָבִני ִוי ָקָרא ְשמֹום ַעל ּכֵּ ה ֶאת־. לֵּ ַעםֹּ֙ אֹוֶדֵּ֣ אֶמרֹּ֙ ַהַפֹּ֙ ֹֹּ֙ ן ַות ֶלד בֵֵּּ֗ ֵּ֣ ַהר ֜עֹוד ַותֵּ ן  ה'ַוַתַּ֨ ֵּ֛ ַעל־ּכֵּ

ֶדת: ד ִמֶלַֽ ַתֲעֹמ֖ ה ַוַֽ ה ְש֖מֹו ְיהּוָדָ֑  ָקְרָאָ֥

 ֹ ל ִּכי ל ֶרא ָרחֵּ ל ַבֲאֹחָתּה ַותֹאֶמר ֶאל ַיֲעֹקב ָהָבה ִלי ָבנִ ַותֵּ ים א ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב ַוְתַקנֵּא ָרחֵּ

ָתה ָאֹנִכי אֶמר . ְוִאם ַאִין מֵּ ֵֹּ֗ ל ַוי ָ֑ ב ְבָרחֵּ ף ַיֲעֹק֖ ַחר־ַאָ֥ ִכיַוִיַֽ ַחת ֱאֹלִהי֙ם ָאנ ֹ֔ ֲאֶשר־ָמַנָ֥ע  ֲהַתַ֤

ֶטן: ְך ְפִרי־ָבַֽ ֖  ִמּמֵּ

י  ן ִבימֵּ ָאה ִאּמֹו ַותֹאֶמר ַויֵֶּלְך ְראּובֵּ א ֹאָתם ֶאל לֵּ ְקִציר ִחִטים ַוִיְמָצא דּוָדִאים ַבָשֶדה ַוָיבֵּ

י ְבנְֵּך.  ָאה ְתִני ָנא ִלי ִמּדּוָדאֵּ ל ֶאל לֵּ ְך ֶאת ִאיִשי ְוָלַקַחת ַגם ָרחֵּ ַותֹאֶמר ָלּה ַהְמַעט ַקְחתֵּ

י ְבִני ן ִיְשַּכב עִ  ֶאת ּדּוָדאֵּ ל ָלכֵּ י ְבנְֵּך.ַותֹאֶמר ָרחֵּ  ..ָּמְך ַהַלְיָלה ַתַחת ּדּוָדאֵּ

ים יָהֹּ֙ ֱאֹלִהִ֔ ֶלַּ֨ ע אֵּ ל ַוִיְשַמַ֤ ָ֑ ים ֶאת־ָרחֵּ ר ֱאֹלִה֖ ה: ַוִיְזֹּכָ֥ ּה ִּדיָנַֽ א ֶאת־ְשָמ֖ ת ַוִתְקָרָ֥ ר ָיְֵּ֣לָדה ַבָ֑  ְוַאַח֖

ן ָ֑ ֶלד בֵּ ֵּ֣ ַהר ַותֵּ ּה: ַוַת֖ ח ֶאת־ַרְחָמַֽ  ...ַוִיְפַת֖

 רש"י:

סבורה לעלות בגורלו  שהיתה - "רכות"

של עשו ובכתה שהיו הכל אומרים שני 

בנים לרבקה ושתי בנות ללבן הגדולה 

 .לגדול והקטנה לקטן
 

 ממך מנע ולא ממני: - אשר מנע ממך
 

פירשו רבותינו שדנה לאה דין  - דינה

בעצמה אם זה זכר לא תהא רחל אחותי 

כאחת השפחות, והתפללה עליו ונהפך 

 לנקבה:

 

 זכר לה שמסרה -ם את רחל ויזכר אלהי

סימניה לאחותה, ושהיתה מצירה שלא 

תעלה בגורלו של עשו שמא יגרשנה 

יעקב לפי שאין לה בנים, הוא שייסד 

האדמון כבט שלא חלה, צבה " - הפייט

 :"לקחתה לו ונתבהלה

ָאה ַויָ  ֹאֶהל לֵּ א מֵּ י ָהֲאָמֹהת ְולֹא ָמָצא ַויֵּצֵּ ָאה ּוְבֹאֶהל ְשתֵּ לַוָיבֹא ָלָבן ְבֹאֶהל ַיֲעֹקב ּוְבֹאֶהל לֵּ  בֹא ְבֹאֶהל ָרחֵּ

 הוא אוהל רחל שהיה יעקב תדיר אצלה וכה"א בני רחל אשת יעקב ובכולן לא נאמר אשת יעקב -באהל יעקב" : "רש"י

ן ַוִיְשַּכב ֶאת ִבְלָהה ִפיֶלֶגש ָאִביו ַוִיְשַמע ִישְ  ל ָבָאֶרץ ַהִהוא ַויֵֶּלְך ְראּובֵּ לַוְיִהי ִבְשֹּכן ִיְשָראֵּ  ָראֵּ

שכשמתה רחל נטל יעקב מטתו שהיתה  ?מתוך שבלבל משכבו מעלה עליו הכתוב כאלו שכבה ולמה בלבל וחלל יצועיו רש"י:

בא ראובן ותבע עלבון אמו אמר אם אחות אמי היתה צרה לאמי  .ה תדיר באהל רחל ולא בשאר אהלים ונתנה באהל בלההנתונ

 .שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי לכן בלבל

ף ֲהלֹוא ַאֶחיָך ֹרִעים ִבְשֶכם ְלָכה ל ֶאל יֹוסֵּ ִני.   ַויְֵּלכּו ֶאָחיו ִלְרעֹות ֶאת צֹאן ֲאִביֶהם ִבְשֶכם. ַויֹאֶמר ִיְשָראֵּ יֶהם ַויֹאֶמר לֹו ִהנֵּ ְוֶאְשָלֲחָך ֲאלֵּ

נִ  ה ֶאת ְשלֹום ַאֶחיָך ְוֶאת ְשלֹום ַהצֹאן ַוֲהִשבֵּ ֶמק ֶחְברֹון ַויֹאֶמר לֹו ֶלְך ָנא ְראֵּ עֵּ הּו מֵּ יֶהם  ...י ָּדָבר ַוִיְשָלחֵּ ָרֹחק ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאלֵּ ַוִיְראּו ֹאתֹו מֵּ

הּו ִמָיָדם ַויֹאֶמר לֹא ַנֶּכנּו ָנֶפש. ַאל ִתְשְפכּו ָדם ַהְשִליכּו ֹאתֹו ֶאל ַהב..ַוִיְתַנְּכלּו ֹאתֹו ַלֲהִמיתֹו.  ן ַוַיִצלֵּ ֹור ַהֶזה ֲאֶשר ַבִּמְדָבר ְוָיד ַוִיְשַמע ְראּובֵּ

אִלים ְבֶעְשִרים ָּכֶסף ... ַאל ִתְשְלחּו בֹו ְלַמַען ַהִציל ֹאתֹו ִמָיָדם ַלֲהִשיבֹו ֶאל ָאִביו ף ַלִיְשְמעֵּ ף ִמן ַהבֹור ַוִיְמְּכרּו ֶאת יֹוסֵּ ַוִיְמְשכּו ַוַיֲעלּו ֶאת יֹוסֵּ

ף ִמְצָריְ  ף ַבבֹור ַוִיְקַרע ֶאת ְבָגָדיו. ַוָיָשב ֶאל ֶאָחיו ַויֹאַמר הַ ַוָיִביאּו ֶאת יֹוסֵּ ין יֹוסֵּ ן ֶאל ַהבֹור ְוִהנֵּה אֵּ יֶננּו ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ָמה. ַוָיָשב ְראּובֵּ ֶיֶלד אֵּ

 ָבא

 בל יצועי אביובשקו ובתעניתו על שבל הד"א עסוק הי .ובמכירתו לא היה שם שהגיע יומו לילך ולשמש את אביו :רש"י



 

 
י ָקְברֹו ֶאת ָאִביו. ַוִיְראּו אֲ  ף ִמְצַרְיָמה הּוא ְוֶאָחיו ְוָכל ָהֹעִלים ִאתֹו ִלְקֹבר ֶאת ָאִביו ַאֲחרֵּ ת ֲאִביֶהם ַויֹאְמרּו לּו ַוָיָשב יֹוסֵּ ף ִּכי מֵּ י יֹוסֵּ חֵּ

ת ָּכל ָהָרָעה ֲאֶשר ָגַמְלנּו ֹאתֹו.  ב ָיִשיב ָלנּו אֵּ ף ְוָהשֵּ נּו יֹוסֵּ אֹמר ִיְשְטמֵּ ף לֵּ אֹמר.ַוְיַצּוּו ֶאל יֹוסֵּ ף ָאָנא  ָאִביָך ִצָּוה ִלְפנֵּי מֹותֹו לֵּ ֹּכה תֹאְמרּו ְליֹוסֵּ

י ָאִביָך י ֱאֹלהֵּ ָליו. ַויְֵּלכּו גַ  ַויְֵּבךְ  ָשא ָנא ֶפַשע ַאֶחיָך ְוַחָטאָתם ִּכי ָרָעה ְגָמלּוָך ְוַעָתה ָשא ָנא ְלֶפַשע ַעְבדֵּ ף ְבַדְבָרם אֵּ ם ֶאָחיו ַוִיְפלּו ְלָפָניו יֹוסֵּ

ף ַאל ִתיָראּו ִּכי  . ַויֹאֶמרִהֶננּו ְלָך ַלֲעָבִדיםרּו ַויֹאמְ  ֶהם יֹוסֵּ ֲחַשְבֶתם ָעַלי ָרָעה ֱאֹלִהים ֲחָשָבּה ְלֹטָבה ְלַמַען  ְוַאֶתם ֲהַתַחת ֱאֹלִהים ָאִני.ֲאלֵּ

ר ַעל ִלָבם. ֲעֹשה ַּכיֹום ַהֶזה ְלַהֲחֹית ם אֹוָתם ַוְיַדבֵּ ל ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטְפֶכם ַוְיַנחֵּ  ַעם ָרב. ְוַעָתה ַאל ִתיָראּו ָאֹנִכי ֲאַכְלּכֵּ

הכירו במיתתו אצל יוסף שהיו רגילים לסעוד על שולחנו  '?ויראו'מהו  -"ויראו אחי יוסף כי מת אביהם"  רש"י:

 של יוסף והיה מקרבן בשביל כבוד אביו ומשמת יעקב לא קרבן

במדרש:  הוא לא נתכוון אלא לשם שמיים, אמר לשעבר אבא מושיב לי למעלה מיהודה שהוא : שפתי חכמים

וכו' ולמטה גם כן לא היה רוצה לישב מלך ולמעלה מראובן שהוא בכור , עכשיו אינו בדין שאשב למעלה מהם 

 מפני כבוד המלכות.

 

כשחזרו מלקבור את אביהם עבר יוסף על הבור שהשליכוהו בו ובירך ואמר 'ברוך שעשה לי נס  בעל הטורים:

 במקום הזה'. אמרו: עדיין הוא זוכר מה שעשינו לו


