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 . רחל מתה :רש"י

 מנחות מילים ג: עמוד                     יוסףמכירת  פרק לז פרשת וישב    

ב א י ָאִביוַיֲעֹקב ַויֵּשֶׁ גּורֵּ ץ מְּ רֶׁ אֶׁ ָנַען.-, בְּ ץ, כְּ רֶׁ אֶׁ לֶׁה ב בְּ דוֹּת  אֵּ לְּ ף, ַיֲעֹקבתֹּ ן יוֹּסֵּ ַבע-בֶׁ -שְּ

ה ָשָנה  רֵּ שְּ ת ָהָיהעֶׁ ה אֶׁ ָחיו-רֹּעֶׁ ת אֶׁ הּוא ַנַער אֶׁ ת-ַבצֹּאן, וְּ אֶׁ ָהה וְּ י ִבלְּ נֵּ נֵּי -בְּ ָפהבְּ י ִזלְּ שֵּ , נְּ

א  ףָאִביו; ַוָיבֵּ ת יוֹּסֵּ ל-אֶׁ ם.-ִדָבָתם ָרָעה, אֶׁ ָרֵאל  ו ג ֲאִביהֶׁ תִיש  ף-, ָאַהב אֶׁ -ָבָניו-ִמָכל יוֹּסֵּ

ן-ִכי נֶׁת ַפִסים. -בֶׁ תֹּ , כְּ ָעָשה לוֹּ ; וְּ ֻקִנים הּוא, לוֹּ אּו דזְּ ם -, ִכיָחיואֶׁ  ַוִירְּ תוֹּ ָאַהב ֲאִביהֶׁ אֹּ

ָחיו-ִמָכל ָשֹלם.-אֶׁ רוֹּ לְּ לּו, ַדבְּ ֹלא ָיכְּ ; וְּ תוֹּ אּו, אֹּ נְּ ף ַוַיֲחֹלם ה ַוִישְּ סֵּ ד לְּ  יוֹּ ָחיוֲחלוֹּם, ַוַיגֵּ ; אֶׁ

ִספּו  דַויוֹּ .עוֹּ נֹּא אֹּתוֹּ ר ו  , שְּ ם:ַויֹּאמֶׁ יהֶׁ עּו  , ֲאלֵּ ִתי. ַהֲחלוֹּםָנא, -ִשמְּ ר ָחָלמְּ ה ֲאשֶׁ  ז               ַהזֶׁ

ִהנֵּה נּו  וְּ ִמיםֲאַנחְּ ַאלְּ ִהנֵּה ָקָמה ֲאלָֻמִתי,  מְּ ה, וְּ ְך ַהָשדֶׁ תוֹּ ַגםֲאלִֻמים, בְּ ִהנֵּה -וְּ ִנָצָבה; וְּ

יןָ  ַתֲחוֶׁ ם, ַוִתשְּ יכֶׁ יָנה ֲאלֻמֹּתֵּ ֻסבֶׁ רּו ח  .ַלֲאלָֻמִתיתְּ ,  ַויֹּאמְּ ָחיולוֹּ ֹלְך, ֲהָמֹלְך אֶׁ ינּו,  ִתמְּ ָעלֵּ

, ָמש-ִאם נֹּא אֹּתוֹּ ד שְּ ִספּו עוֹּ שֹּל ָבנּו; ַויוֹּ ל ִתמְּ ַעל-ַעלוֹּ ָתיו וְּ ָבָריו.-ֲחֹלמֹּ עוֹּד  ַוַיֲחֹלם ט  דְּ

רֲחלוֹּם  ר אֹּתוֹּ לְּ ַאחֵּ ַספֵּ ָחיו, ַויְּ ד, אֶׁ ִתי ֲחלוֹּם עוֹּ ר, ִהנֵּה ָחַלמְּ ִהנֵּה; ַויֹּאמֶׁ ַח  וְּ ַהָירֵּ ש וְּ מֶׁ ַהשֶׁ

ַאַחד ַתחֲ  וְּ ָכִבים, ִמשְּ ר י  ִוים ִלי.ָעָשר כוֹּ ַספֵּ ל ַויְּ ל-אֶׁ אֶׁ ָחיו-ָאִביו, וְּ ַעראֶׁ , ָאִביובוֹּ -, ַוִיגְּ

ה ֲאשֶׁ  ר לוֹּ ָמה ַהֲחלוֹּם ַהזֶׁ ָת:ַויֹּאמֶׁ ָך וְּ  ֲאִניבוֹּא ָנבוֹּא, הֲ   ר ָחָלמ  ִאמְּ יָךוְּ ַתֲחוַאחֶׁ ִהשְּ ֹּת , לְּ

ָך ָצה.לְּ אּו יא , ָארְּ ַקנְּ , -ַויְּ ָחיובוֹּ תאֶׁ ָאִביו, ָשַמר אֶׁ כּו יב  ר.ַהָדבָ -; וְּ לְּ ָחיו, ַויֵּ תאֶׁ עוֹּת אֶׁ -, ִלרְּ

ם,  אן ֲאִביהֶׁ םצֹּ כֶׁ ר יג  .ִבשְּ ָרֵאל ַויֹּאמֶׁ ל ִיש  ף-אֶׁ יָך, ֲהלוֹּא יוֹּסֵּ ם ַאחֶׁ כֶׁ ָכה-רִֹּעים ִבשְּ , ל 

ָלֲחָך ֶאש  ,  ו  ר לוֹּ ם; ַויֹּאמֶׁ יהֶׁ ִניֲאלֵּ ר יד  .ִהנֵּ ,  ַויֹּאמֶׁ ת ָנא-ֶלְךלוֹּ ה אֶׁ אֵּ לוֹּם -רְּ יָךשְּ      ַאחֶׁ

ת אֶׁ ק -וְּ מֶׁ עֵּ הּו מֵּ ָלחֵּ ִני, ָדָבר; ַוִישְּ אן, ַוֲהִשבֵּ ם ַהצֹּ לוֹּ ןשְּ רוֹּ בְּ ָמה.חֶׁ כֶׁ  טו                          , ַוָיבֹּא שְּ

הּו ָצאֵּ ִהנֵּהִאיש,  ַוִימְּ ר, ַמה וְּ ָאלֵּהּו ָהִאיש לֵּאמֹּ ה; ַוִישְּ ה ַבָשדֶׁ עֶׁ ש.-תֹּ ַבקֵּ  טז                      תְּ

ר תַויֹּאמֶׁ ש; ַהִגיָדה ַאַחי-, אֶׁ ַבקֵּ ִכי מְּ ם רִֹּעים.ִליָנא -ָאנֹּ ה הֵּ יפֹּ ריז , אֵּ עּוָהִאיש ַויֹּאמֶׁ  , ָנסְּ

ה ִתיִכי -ִמזֶׁ לְֶׁך  ָשַמעְּ ָנה; ַויֵּ ָכה דָֹּתיְּ ִרים, נֵּלְּ מְּ ףאֹּ ָחיור ַאחַ  יוֹּסֵּ דָֹּתן.אֶׁ ם בְּ ָצאֵּ                                                                , ַוִימְּ

אּו יח ,  ַוִירְּ ָרחֹּקאֹּתוֹּ לּו אֹּתוֹּ ַלֲהִמיתו.מֵּ ַנכְּ ם, ַוִיתְּ יהֶׁ ַרב ֲאלֵּ ם ִיקְּ רֶׁ טֶׁ רּו יט ; ּובְּ , ִאיש ַויֹּאמְּ

ל הִהנֵּה, ַבַעל ַהֲחֹלמוֹּת   :ָאִחיו-אֶׁ ַעָתה כ  ָבא.-ַהָלזֶׁ ֵגהו וְּ ַנַהר  כּו ו  הּו, ל  ִלכֵּ ַנשְּ ַאַחד וְּ  בְּ

נּו,  ָאַמרְּ הּו; ַהבֹּרוֹּת, וְּ הַחָיה ָרָעה ֲאָכָלתְּ אֶׁ ִנרְּ ָתיו.-, ַמהוְּ יּו ֲחֹלמֹּ ַמע כא  ִיהְּ ן ַוִישְּ אּובֵּ , רְּ

ש.  נּו ָנפֶׁ ר, ֹלא ַנכֶׁ ר כבַוַיִצלֵּהּו ִמָיָדם; ַויֹּאמֶׁ ן,  ַויֹּאמֶׁ אּובֵּ ם רְּ כּו-ַאלֲאלֵּהֶׁ פְּ ִליכּו -ָדם-ִתשְּ ַהשְּ

ל תוֹּ אֶׁ ָבר, -אֹּ ר ַבִמדְּ ה ֲאשֶׁ חּו-ַאל ָידוְּ ַהבוֹּר ַהזֶׁ לְּ ַמַען, ַהִציל אֹּתוֹּ ִמָיָדם,   בוֹּ:-ִתשְּ לְּ

 , לַלֲהִשיבוֹּ ִהי כגָאִביו.  -אֶׁ רַויְּ ףָבא -, ַכֲאשֶׁ ל יוֹּסֵּ ָחיו-אֶׁ ִשיטּו; אֶׁ ת ַוַיפְּ ף-אֶׁ ת יוֹּסֵּ , -אֶׁ תוֹּ ֻכָתנְּ

ת ר  -אֶׁ נֶׁת ַהַפִסים ֲאשֶׁ תֹּ , הַ -ַוִיָקֻחהּו כד  .ָעָליוכְּ ִלכּו אֹּתוֹּ ַהבוֹּרבָֹּרה; ַוַישְּ ין בוֹּ  וְּ ק, אֵּ רֵּ

בּו כה  ָמִים. ֱאָכל, ַויֵּשְּ אִלים -לֶׁ עֵּ מְּ ַחת ִישְּ רְּ ִהנֵּה אֹּ אּו, וְּ ם ַוִירְּ ינֵּיהֶׁ אּו עֵּ ם, ַוִישְּ חֶׁ  ָבָאהלֶׁ

ִרי ָוֹלט כֹּאת ּוצְּ ִאים, נְּ ם נֹּשְּ יהֶׁ ַמלֵּ ָעד; ּוגְּ ִכים, -ִמִגלְּ לְּ ִרידהוֹּ הוֹּ ָמה.  לְּ ָריְּ ר כוִמצְּ  ַויֹּאמֶׁ

הּו לָדה, יְּ ָחיו-אֶׁ ת-ַמה  :אֶׁ ַצע, ִכי ַנֲהרֹּג אֶׁ תָאִחינו-בֶׁ ִכִסינּו, אֶׁ .-, וְּ כּו כז ָדמוֹּ ֶרּנּו ל  כ  ִנמ   ו 

אִלים עֵּ מְּ נּו ַלִישְּ ָידֵּ ִהי-ַאל, וְּ , ִכי-תְּ עּו,  ָאִחינו-בוֹּ מְּ נּו, הּוא; ַוִישְּ ָשרֵּ ָחיובְּ רּו כח  .אֶׁ  ַוַיַעבְּ

ָיִנים סֲֹּחִריםֲאָנִשים  כּו , ַויִ ִמדְּ שְּ ת ַוַיֲעלּומְּ ף-אֶׁ ת-ִמן יוֹּסֵּ רּו אֶׁ כְּ ר, ַוִימְּ ף-ַהבוֹּ סֵּ  יוֹּ

אִלים עֵּ מְּ ִרים, ַלִישְּ שְּ עֶׁ ת בְּ ף; ַוָיִביאּו אֶׁ ף-ָכסֶׁ ָמה.יוֹּסֵּ ָריְּ ל ַוָיָשב כט  , ִמצְּ ן אֶׁ אּובֵּ ר, -רְּ ַהבוֹּ

ין ִהנֵּה אֵּ ף-וְּ סֵּ ר יוֹּ תַבבוֹּ ַרע, אֶׁ ָגָדיו.-; ַוִיקְּ ָחיו-לאֶׁ  ַוָיָשב ל  בְּ ינֶׁנּו, ַוֲאִני   , ַויֹּאַמר:אֶׁ ד אֵּ ַהיֶׁלֶׁ

חּו לא ָבא.-ָאָנה ֲאִני תַוִיקְּ נֶׁת -, אֶׁ תֹּ ףכְּ ֲחטּו ;יוֹּסֵּ ִעיר  ַוִישְּ תִעִזיםשְּ לּו אֶׁ בְּ נֶׁת -, ַוִיטְּ ַהֻכתֹּ

חּו לב  ַבָדם. ַשלְּ ת ַויְּ ל-אֶׁ נֶׁת ַהַפִסים, ַוָיִביאּו אֶׁ תֹּ רּו, -כְּ ם, ַויֹּאמְּ ר  ָמָצאנּו: זֹּאתֲאִביהֶׁ -ַהכֶׁ

ָך ִהוא נֶׁת ִבנְּ תֹּ ִני, ַחָיה ָרָעה  ַוַיִכיָרּה לג  ֹלא.-ִאם-ָנא, ַהכְּ נֶׁת בְּ תֹּ ר כְּ הּוַויֹּאמֶׁ ַרף, ֲאָכָלתְּ ; ָטרֹּף טֹּ

ף ַרע לד  .יוֹּסֵּ ֹלָתיו ַיֲעֹקב ַוִיקְּ ל ַעלִשמְּ ַאבֵּ ָניו; ַוִיתְּ ָמתְּ ם ַשק בְּ נוֹּ -, ַוָישֶׁ  ַוָיֻקמּו לה .םַרִביָיִמים  ,בְּ

ָכל-ָכל ָתיו -ָבָניו וְּ נֹּ ַנֲחמוֹּ בְּ ר, ִכילְּ ם, ַויֹּאמֶׁ ַנחֵּ ִהתְּ ן לְּ ָמאֵּ ל-, ַויְּ ד אֶׁ רֵּ ל -אֵּ ִני ָאבֵּ ָלהבְּ אֹּ ךְּ שְּ בְּ ; ַויֵּ

, ָאִביו. תוֹּ ָדִנים לו  אֹּ ַהמְּ ל-וְּ , אֶׁ תוֹּ רּו אֹּ ָרִים:-ָמכְּ עֹּה, ַשר   ִמצְּ ִריס ַפרְּ ִטיַפר סְּ פוֹּ  .ַהַטָבִחיםלְּ
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