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ֲחנֹוְך -ּוְבֵני, ְראּוֵבן ט  , ְראּוֵבן.ַיֲעֹקבְבֹכר   ּוָבָניו: ַיֲעֹקבִמְצַרְיָמה,  ַהָבִאים ִיְשָרֵאל-ְוֵאלֶּה ְשמֹות ְבֵני ח

ְצֹרן ְוַכְרִמי. ן-ְבֵני ִשְמעֹון, ְימּוֵאל ְוָיִמין ְוֹאַהדּו י  ּוַפלּוא, ְוחֶּ -ּוְבֵני, ֵלִוי יא  ַהְכַנֲעִנית.-ְוָיִכין ְוֹצַחר; ְוָשאּול, בֶּ

ץ ָוָזַרח; ַוָיָמת ֵער ְואֹוָנן -ּוְבֵני ְיהּוָדה, ֵער ְואֹוָנן ְוֵשָלה יב  ֵגְרשֹון, ְקָהת ּוְמָרִרי. רֶּ ץָופֶּ רֶּ -יְבנֵ ַוִיְהיּו ְכַנַען,  ְבאֶּ

ְצֹרן ְוָחמּול. ץ חֶּ רֶּ ד ְוֵאלֹון, ְוַיְחְלֵאל.-ּוְבֵני, ְזֻבלּון יד  ּתֹוָלע ּוֻפָוה, ְויֹוב ְוִשְמֹרן.-ּוְבֵני, ִיָששָכר יג  פֶּ רֶּ  טו    סֶּ

ר ָיְלָדה לְ  ה ְבֵני ֵלָאה, ֲאשֶּ ש ָבָניו ּוְבנ-ָכל  ְבַפַדן ֲאָרם, ְוֵאת, ִדיָנה ִבּתֹו: ַיֲעֹקבֵאלֶּ  טז  ֹוָתיו, ְשֹלִשים ְוָשֹלש.נֶּפֶּ

ְצֹבן, ֵעִרי ַוֲארֹוִדי, ְוַאְרֵאִלי. ַרח -ּוְבֵני ָאֵשר, ִיְמָנה ְוִיְשָוה ְוִיְשִוי ּוְבִריָעה יז  ּוְבֵני ָגד, ִצְפיֹון ְוַחִגי שּוִני ְואֶּ ְושֶּ

ר ּוַמְלִכיֵאל. בֶּ ה ְבֵני ִזלְ  יח  ֲאֹחָתם; ּוְבֵני ְבִריָעה, חֶּ רֵאלֶּ ת-ָפה, ֲאשֶּ ֵאלֶּה -ָנַתן ָלָבן ְלֵלָאה ִבּתֹו; ַוֵּתלֶּד אֶּ

ש.ַיֲעֹקבלְ  ְשֵרה ָנפֶּ ת  יט  , ֵשש עֶּ ץ, יוֵֹסףַוִיָּוֵלד לְ  כ  ּוִבְנָיִמן. יוֵֹסף, ַיֲעֹקבְבֵני ָרֵחל ֵאשֶּ רֶּ ר  ְבאֶּ ִמְצַרִים, ֲאשֶּ

ַרע ֹכֵהן ֹאן-לֹו ָאְסַנת, ַבת-ָיְלָדה ת-פֹוִטי פֶּ ת-אֶּ ה, ְואֶּ ְפָרִים.-ְמַנשֶּ ר ְוַאְשֵבל, ֵגָרא  כא  אֶּ כֶּ ַלע ָובֶּ ּוְבֵני ִבְנָיִמן, בֶּ

ר יַֻלד לְ  כב  ְוַנֲעָמן, ֵאִחי ָוֹראש; ֻמִפים ְוֻחִפים, ָוָאְרְד. ה ְבֵני ָרֵחל, ֲאשֶּ ש, ַאְרָבָעה ָעָשר.-ָכל-ַיֲעֹקבֵאלֶּ          נֶּפֶּ

ר ְוִשֵלם.-ּוְבֵני, ַנְפָּתִלי כד  ָדן, ֻחִשים.-ּוְבֵני כג ר כה  ַיְחְצֵאל ְוגּוִני, ְוֵיצֶּ ה ְבֵני ִבְלָהה, ֲאשֶּ ָנַתן ָלָבן ְלָרֵחל -ֵאלֶּ

ת ד אֶּ ש ִשְבָעה.-, ָכלַיֲעֹקבֵאלֶּה לְ -ִבּתֹו; ַוֵּתלֶּ ש -ָכל כו נֶּפֶּ ִמְצַרְיָמה, ֹיְצֵאי ְיֵרכֹו, ִמְלַבד,  ַיֲעֹקבלְ  ַהָבָאהַהנֶּפֶּ

ש, ִשִשים ָוֵשש.-ָכל-ַיֲעֹקב-ְנֵשי ְבֵני ר יוֵֹסףּוְבֵני  כז  נֶּפֶּ ש ְשָנִים:-יַֻלד-ֲאשֶּ ש ְלֵבית-ָכל  לֹו ְבִמְצַרִים, נֶּפֶּ -ַהנֶּפֶּ

ת כח                           ִמְצַרְיָמה, ִשְבִעים. ַהָבָאה ַיֲעֹקב ל-ְואֶּ ְלהֹוֹרת  ,יוֵֹסף-ְיהּוָדה ָשַלח ְלָפָניו, אֶּ

ן, ַאְרָצה ַוָיֹבאּוְלָפָניו, ֹגְשָנה;  ְאֹסר  כט  .ֹגשֶּ ְרַכְבּתֹו, ַוַיַעל ִלְקַראת יוֵֹסףַויֶּ ָאִביו ֹגְשָנה; ַוֵיָרא  ִיְשָרֵאל-מֶּ

ר  ל  ַצָּואָריו, עֹוד.-ַצָּואָריו, ַוֵיְבְך ַעל-ֵאָליו, ַוִיֹפל ַעל ל ִיְשָרֵאלַוֹיאמֶּ ָאמּוָתה ַהָפַעם, ַאֲחֵרי ְראֹוִתי , יוֵֹסף-אֶּ

ת ר  לא  ָפנֶּיָך, ִכי עֹוְדָך ָחי.-אֶּ ל יוֵֹסףַוֹיאמֶּ ל-אֶּ ָחיו ְואֶּ ה ְוַאִגיָדה ְלַפְרֹעה; ְוֹאְמָרה ֵאָליו, ֵבית ָאִביו-אֶּ ֱעלֶּ , אֶּ

ר -ַאַחי ּוֵבית ץָאִבי ֲאשֶּ רֶּ ָהיּו; ְוֹצאָנם ּוְבָקָרם  ִמְקנֶּה ַאְנֵשי-ִכי ,ֹצאן ֹרֵעיְוָהֲאָנִשים  לב  .ֵאָלי ָבאּוְכַנַען -ְבאֶּ

ם ֵהִביאּו-ְוָכל ר ָלהֶּ ם ַפְרֹעה; ְוָאַמר ַמה-ְוָהָיה ִכי לג .ֲאשֶּ ם-ִיְקָרא ָלכֶּ ם  לד .ַמֲעֵשיכֶּ ָהיּו  ִמְקנֶּה ַאְנֵשיַוֲאַמְרּתֶּ

יָך ִמְנעּוֵרינּו ְוַעד ן ְבֶאֶרץ ֵתְשבּו ֲעבּורב   :ֲאֹבֵתינּו-ֲאַנְחנּו ַגם-ַגם-ַעָּתה-ֲעָבדֶּ . ֹצאן ֹרֵעה-ָכל תֹוֲעַבת ִמְצַרִים-ִכי ֹגשֶּ

ר ָאִבי ְוַאַחייוֵֹסף ַוָיֹבא א ם-ֹצאָנם ּוְבָקָרם ְוָכלוְ  , ַוַיֵגד ְלַפְרֹעה, ַוֹיאמֶּ ר ָלהֶּ ץ ָבאּו, ֲאשֶּ רֶּ ְוִהָנם, ְכָנַען;  ֵמאֶּ

ץ רֶּ ן ְבאֶּ ָחיו, ָלַקח ב .ֹגשֶּ ל ג  .ֲחִמָשה ֲאָנִשים; ַוַיִצֵגם, ִלְפֵני ַפְרֹעה ּוִמְקֵצה אֶּ ר ַפְרֹעה אֶּ ָחיו, ַמה-ַוֹיאמֶּ -אֶּ

ם ל; ַמֲעֵשיכֶּ יָך ֹצאן ֹרֵעהַפְרֹעה, -ַוֹיאְמרּו אֶּ ל ד .ֲאבֹוֵתינּו-ֲאַנְחנּו, ַגם-ַגם-ֲעָבדֶּ ץַפְרֹעה, ָלגּור -ַוֹיאְמרּו אֶּ  ָבָארֶּ

יָך, ִכי    ֹאןצל   ִמְרֶעהֵאין -, ִכיָבאנּו ר ַלֲעָבדֶּ ץָכֵבד ָהָרָעב -ֲאשֶּ רֶּ הְכָנַען;  ְבאֶּ תָּ ֶדיָך נָּא-ֵיְשבּו ְוע   ְבֶאֶרץ ֲעבָּ

ן ל ה  .ֹגשֶּ ר ַפְרֹעה, אֶּ יָך  ֵלאֹמר: יוֵֹסף-ַוֹיאמֶּ יָך ָבאּו, ָאִביָך ְוַאחֶּ ץ ִמְצַרִים, ְלָפנֶּיָך ִהוא ו  .ֵאלֶּ רֶּ ב-אֶּ  ְבֵמיט 

ָאֶרץ, ן ְבֶאֶרץ ֵיְשבּו, ַאֶחיָך:-ְוֶאת ָאִביָך-ֶאת הוֵֹשב הָּ ש-ְוִאם-ֹגשֶּ ַחִיל, ְוַשְמָּתם ָשֵרי -ָבם ַאְנֵשי-ָיַדְעָּת ְויֶּ

ר-ַעל ִמְקנֶּה ת יוֵֹסף ַוָיֵבא ז  .ִלי-ֲאשֶּ ְך  ַיֲעֹקב-אֶּ תַיֲעֹקבָאִביו, ַוַיֲעִמֵדהּו ִלְפֵני ַפְרֹעה; ַוְיָברֶּ  ח            ַפְרֹעה.-, אֶּ

ל ר ַפְרֹעה, אֶּ יָך.  :ַיֲעֹקב-ַוֹיאמֶּ ר  ט ַכָמה, ְיֵמי ְשֵני ַחיֶּ לַיֲעֹקבַוֹיאמֶּ ַפְרֹעה, ְיֵמי ְשֵני ְמגּוַרי, ְשֹלִשים ּוְמַאת -, אֶּ

ם.   ָשָנה: ת ְיֵמי ְשֵני ַחֵיי ֲאֹבַתי, ִביֵמי ְמגּוֵריהֶּ ְך  יְמַעט ְוָרִעים, ָהיּו ְיֵמי ְשֵני ַחַיי, ְוֹלא ִהִשיגּו אֶּ , ַיֲעֹקבַוְיָברֶּ

ת ּיוֹ  יא ַפְרֹעה; ַוֵיֵצא, ִמִלְפֵני ַפְרֹעה.-אֶּ תיוֵֹסף -ֵשבו  ת-, אֶּ ָחיו, -ָאִביו ְואֶּ ִּיֵתןאֶּ ֶהם ו  ה לָּ ִים ְבֶאֶרץ ֲאֻחזָּ  ִמְצר 

ב ָאֶרץ ְבֵמיט  ְעְמֵסס ְבֶאֶרץ הָּ ר ִצָּוה ַפְרֹעה-ר  ת יוֵֹסףַוְיַכְלֵכל  יב .ַכֲאשֶּ ת-אֶּ ָחיו ְוֵאת ָכל-ָאִביו ְואֶּ -ֵבית ָאִביו-אֶּ

ם, חֶּ ם ֵאין בְ  יג  .ְלִפי ַהָטף לֶּ חֶּ ץ, ִכי-ָכלְולֶּ ץ ְכַנַען, ִמְפֵני, -ָהָארֶּ רֶּ ץ ִמְצַרִים, ְואֶּ רֶּ ָכֵבד ָהָרָעב ְמֹאד; ַוֵּתַלּה אֶּ

תיוֵֹסףַוְיַלֵקט  יד  ָהָרָעב. ף ַהִנְמָצא -ָכל-, אֶּ סֶּ ץַהכֶּ רֶּ ץִמְצַרִים ּו-ְבאֶּ רֶּ ר ְבאֶּ ר, ֲאשֶּ בֶּ ֵהם ֹשְבִרים; -ְכַנַען, ַבשֶּ

ת יוֵֹסף ַוָיֵבא סֶּ -אֶּ ץ ְכַנַען,  טו  ף, ֵביָתה ַפְרֹעה.ַהכֶּ רֶּ ץ ִמְצַרִים ּוֵמאֶּ רֶּ ף, ֵמאֶּ סֶּ ל-ָכל ַוָיֹבאּוַוִיֹּתם ַהכֶּ -ִמְצַרִים אֶּ

ָך:-ֵלאֹמר ָהָבה יוֵֹסף ְגדֶּ ם, ְוָלָמה ָנמּות נֶּ חֶּ ף.  ָלנּו לֶּ ר  טז  ִכי ָאֵפס, ָכסֶּ ְּתָנה  יוֵֹסףַוֹיאמֶּ ם, ְואֶּ ָהבּו ִמְקֵניכֶּ

ם ְבִמְק  םָלכֶּ ף.-ִאם-ֵניכֶּ ת יז  ָאֵפס, ָכסֶּ ל-ַוָיִביאּו אֶּ ם, אֶּ ם יוֵֹסף-ִמְקֵניהֶּ ם ַבּסּוִסים  יוֵֹסף, ַוִיֵּתן ָלהֶּ חֶּ לֶּ

ם ְבָכל ִמְקֵנהּובְ  ֹצאןהַ  ִמְקֵנהּובְ  חֶּ ם-ַהָבָקר, ּוַבֲחֹמִרים; ַוְיַנֲהֵלם ַבלֶּ ַוִּתֹּתם, ַהָשָנה  יח  , ַבָשָנה ַהִהוא.ִמְקֵנהֶּ

ף ּו-ְנַכֵחד ֵמֲאֹדִני, ִכי ִאם-ֵאָליו ַבָשָנה ַהֵשִנית ַוֹיאְמרּו לֹו ֹלא ַוָיֹבאּוא, ַהִהו סֶּ ל ִמְקֵנהַּתם ַהכֶּ -ַהְבֵהָמה אֶּ

-ַגם ַאְדָמֵתנּו ֲאַנְחנּו-ָלָמה ָנמּות ְלֵעינֶּיָך, ַגם יט  ְגִוָיֵתנּו ְוַאְדָמֵתנּו.-ֹלא ִנְשַאר ִלְפֵני ֲאֹדִני, ִבְלִּתי ִאם ֲאֹדִני:

ת-ְקֵנה ן-ֹאָתנּו ְואֶּ ם; ְוִנְהיֶּה ֲאַנְחנּו ְוַאְדָמֵתנּו, ֲעָבִדים ְלַפְרֹעה, ְותֶּ ַרע ְוִנְחיֶּה ְוֹלא ָנמּות, -ַאְדָמֵתנּו, ַבָלחֶּ זֶּ

ן  כ  ְוָהֲאָדָמה ֹלא ֵתָשם. ת יוֵֹסףַוִיקֶּ ָחַזק -ם ִאיש ָשֵדהּו, ִכיָמְכרּו ִמְצַריִ -ַאְדַמת ִמְצַרִים, ְלַפְרֹעה, ִכי-ָכל-אֶּ

ץ, ְלַפְרֹעה. ם ָהָרָעב; ַוְּתִהי ָהָארֶּ ת כא ֲעֵלהֶּ ָעִרים:-ָהָעם-ְואֶּ ֱעִביר ֹאתֹו, לֶּ           ָקֵצהּו.-ִמְצַרִים, ְוַעד-ִמְקֵצה ְגבּול הֶּ

ת ֹחקִכי  ַרק ַאְדַמת ַהֹכֲהִנים, ֹלא ָקָנה: כב ם ַפְרֹעה-ַלֹכֲהִנים ֵמֵאת ַפְרֹעה, ְוָאְכלּו אֶּ ר ָנַתן ָלהֶּ ֵכן, -ַעל-ֻחָקם ֲאשֶּ

ת ר  כג ַאְדָמָתם.-ֹלא ָמְכרּו אֶּ ל יוֵֹסףַוֹיאמֶּ ת-אֶּ ם ַהיֹום ְואֶּ ְתכֶּ ם ְלַפְרֹעה; ֵהא-ָהָעם, ֵהן ָקִניִתי אֶּ ם -ַאְדַמְתכֶּ ָלכֶּ

ת ם אֶּ ַרע, ּוְזַרְעּתֶּ ם ֲחִמיִשית, לְ  כד ָהֲאָדָמה.-זֶּ ם ְוָהָיה, ַבְּתבּוֹאת, ּוְנַתּתֶּ עַפְרֹעה; ְוַאְרַבע ַהָיֹדת ִיְהיֶּה ָלכֶּ  ְלֶזר 

ם ר ְבָבֵּתיכֶּ ם, ְוַלֲאשֶּ ה ּוְלָאְכְלכֶּ ם.-ַהָשדֶּ ֱאֹכל ְלַטְפכֶּ ֱחִיָתנּו; ִנְמָצא כה ְולֶּ ֵחן ְבֵעיֵני ֲאֹדִני, ְוָהִיינּו ֲעָבִדים -ַוֹיאְמרּו, הֶּ

ם ֹאָתּה  כו  ְלַפְרֹעה. ה ַעלַהי-ַעד ְלֹחק יוֵֹסףַוָישֶּ ש:-ַאְדַמת ִמְצַרִים, ְלַפְרֹעה-ֹום ַהזֶּ  ַרק ַאְדַמת ַהֹכֲהִנים ַלֹחמֶּ

ֵּיֶשב כז ֹלא ָהְיָתה ְלַפְרֹעה.-ְלַבָדם ִים ְבֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ו  ן ְבֶאֶרץ ִמְצר  ֵּיָאֲחזּו ֹגשֶּ ּה ו  ִּיְפרּו בָּ ִּיְרבּו ו  ְיִחי כח .ְמֹאד ו   ו 

ץ ַיֲעֹקב רֶּ ע ֶעְשֵרהִמְצַרִים  ְבאֶּ ה ְשב  נָּ ַבע ָשִנים ְוַאְרָבִעים ּוְמַאת ָשָנה.-ְשֵני ַחָייו ַיֲעֹקב-; ַוְיִהי ְיֵמישָּ ַוִיְקְרבּו  כט שֶּ

ר לֹו ִאם יוֵֹסףָלמּות ַוִיְקָרא ִלְבנֹו לְ  ִיְשָרֵאל-ְיֵמי ָעִשיָת ָנא ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי; וְ -ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶּיָך ִשים-ַוֹיאמֶּ

ת ַאל ֱאמֶּ ד וֶּ סֶּ ֲאֹבַתי ּוְנָשאַתִני ִמִמְצַרִים ּוְקַבְרַּתִני ִבְקֻבָרָתם; -ְוָשַכְבִּתי ִעם ל ָנא ִתְקְבֵרִני ְבִמְצָרִים.-ִעָמִדי חֶּ

ָך. ה ִכְדָברֶּ ֱעשֶּ ר ִהָשְבָעה ִלי לא ַוֹיאַמר ָאֹנִכי אֶּ   ֹראש ַהִמָטה.-ַעל ָרֵאלִיְש ַוִיָשַבע לֹו; ַוִיְשַּתחּו -ַוֹיאמֶּ

לנכדים.  חריגהלשון 
מכאן למד קאסוטו 
שהיו אלה במקום ער 
ואונן כתוצאה מן 

של יהודה  םוהייב
את תמר, הגם 
 שנולדו במצרים.

ולא חזר מיד בסוף 
 הרעב ונשאר

היה   ישראל שנה 71
 והיעלמות, יוסףעם 
 שנה, ובסוף 22-ל

 .שנה 71שוב עמו 
 יעקבפעמים   71

 -ם מנחות מילי
 יוסף -גושןל ביאה

היוזם למשפחתו 
תנאים נוחים לגלות 

 ישיבה ואחוזהארוכה, 
נמיכות וסבל.  - יעקב

גאווה, שמחה  - ישראל
 .יוסףוהתמזגות עם 

בזויים כנגד  - צאן רועי
 .מקנהאנשי 

 

 :מאמרים
 הרב אלחנן סמט
בספרו לפרשת 

 השבוע

 -מקבילות          
תחילת  -ואלה שמות 

מניין הנפשות יורדי 
מצרימה כאן כמו 
תחילת ספר שמות. 
פה היציאה מהארץ 
 .ושם הביאה למצרים

 הרצון

 מנחות מילים :ג עמוד 
64 


