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פרשת מק
בראשית פרק מד

ַּירדּו ִ איׁש אֶ תאַ ְמּתַ ְחּת 
ֲרּו ו ִ 
}יא{ וַ  יְ מַ ה 
ָא ְרצָ ה וַ  ּיִ ְפ ְּתח ּו ִ איׁש אַ ְמּתַ ְח ּת:
ספר עץ הדעת טוב
וימהרו ויורידו – בזריזות ,יע שחשד האיש ההוא שברמאות דברו
כנז' וימהרו להראות לו כי כשרי ה .והנה א כול יורידו אמתחותיה
ארצה יחדו ויפתחו בבת אחת א"כ א לא ימצא הגביע יחשד כי
בעודו מחפש באמתחת הראשו יוכל מי שהיה הגביע באמתחתו להסירה
מש בזריזות ולהצניעו ,לכ לא כתיב ויורידו אמתחות ויפתחו אלא
ויורידו איש אמתחתו א' א' ,לאחד מה הי' מוריד אמתחתו ארצה והשאר
עדיי הי' אמתחותיה על חמוריה...וזהו שהזכיר בל' יחיד איש אמתחתו
בהורדה ובפתיחה ע היות שהתחיל בל' רבי וימהרו ויורידו ויפתחו.

טן ִּכ ָּלה
}יב{ וַיְ חַ ֵּ %פׂש ּבַ ּג )ָדל הֵ ֵ ,חל ּובַ ּקָ  ֹ
ּתחַ ת ִּבנְ י ִ ָמן:
וַּיִ ּמָ צֵ א  3הַ ּג ִָ,ביעַ ְּבאַ ְמ ַ 
רש"י
בגדול החל .שלא ירגישו שהיה יודע היכן הוא:

תלמוד בבלי
תנו רבנ אי בודקי לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור
האבוקה אלא לאור הנר מפני שאור הנר יפה לבדיקה .ואע"פ שאי ראיה
לדבר זכר לדבר שנאמר שבעת ימי שאור לא ימצא בבתיכ ואומר
ויחפש בגדול החל ואומר בעת ההיא אחפש את ירושלי בנרות ואומר
נר ה' נשמת אד חופש כל חדרי בט.
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מס ִ 3א)יׁש עַ ל
ע ֹ
:תם וַ   ַּי ֲ
}יג{ וַ  ּיִ ְק ְרע ּו ִׂש ְמ ָ
ירה:
ֹר ַוּי ָֻׁשבּו הָ ִ ע ָ
חמ ,
ֲ
רש"י

ויעמס איש על חמורו .בעלי זרוע היו ,ולא הוצרכו לסייע
זה את זה לטעון :וישובו העירה .מטרפולין היתה ,והוא אומר
העירה ,העיר כל שהוא ,אלא שלא היתה חשובה בעיניהם אלא
כעיר בינונית של עשרה בני אדם לענין המלחמה:

יסף
ֵ,
הּודה וְ אֶ חָ יו ֵּ 3ב)יתָ ה
ָב ֹא יְ ָ >
}יד{ ַוּי =
עד)ּנּו ָׁשם וַּיִ ְּפל ּו ְלפָ נָ יו ָ א ְרצָ ה:
ֶ
וְ ה ּוא
רש"י

עודנו שם .שהיה ממתין להם:

מדרש

ויבא יהודה ואחיו ביתה יוס! מהו ביתה יוס! ,והלא כל יו ויו
יוצא לדו בבימה? אלא אותו היו לא יצא ,אמר איני מבייש את ֲא ַחי
בפני המצרי.

יסף ָ מההַ ּמַ ע ֲֶׂשה
ֵ,
}טו{ וַּיֹ>אמֶ ר לָ הֶ ם 3
הל) א יְ ַד ְע ֶּ ,תם ִ ּכי
יתם ֲ
ֲׂש ֶ
הַ ּזֶ ה א ֲֶׁש)ר ע ִ
נ ֵַחׁBש יְ נ ֵַחׁש ִ איׁש א ֲֶׁשר ּכָ ֹמנִ י:
רש"י

הלא ידעתם כי נחש ינחש וגו' .הלא ידעתם כי איש
חשוב כמוני יודע לנחש ,ולדעת מדעת ומסברא ובינה כי
אתם גנבתם הגביע אע"פ שגנבת הכוס שאני מנחש בו ,וא כ מהיכ יש
לי לידע שאת גנבת ,אפילו הכי מסברא היה לכ לידע זה כי איש כמוני:
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ספורנו
מה המעשה הזה .שהיה בו רשע ע סכלות שהיה לכ לחשוב שלא
יעלה זה בידכ:

לאד ִֹנ,י
הּודה מַ הּנ ֹאמַ ר  ַ 3
}טז{ וַּיֹ)אמֶ ר יְ ָ 
ֱ:הים מָ צָ א 3
מַ הּנְ ַד ֵּבר ּומַ הּנִ ְצטַ ָּדק הָ א ִ
לאד ִֹנ,י ּגַם
ע)ן עֲבָ ֶ ,דיִ Fה ֶּנּנ>ּו עֲבָ ִדים  ַ 3
אֶ ת ֲ
ָביעַ ְּבי ָד:
צא הַ ּג ִ 
א ַ %נ ְחנּו ּגַ ם אֲׁשֶ רנִ ְמ ָ 
ֲ
רש"י
האלהים מצא .יודעים אנו שלא סרחנו ,אבל מאת
המקום נהיתה להביא לנו זאת ,מצא בעל חוב מקום לגבות
שטר חובו :ומה נצטדק .לשון צדק ,וכן כל תיבה שתחלת
יסודה צד"י והיא באה לדבר בלשון מתפעל או נתפעל ,נותן
טי"ת במקום תי"ו ,ואינו נותנה לפני אות ראשונה של יסוד
התיבה ,אלא באמצע אותיות העיקר ,כגון נצטדק מגזרת
צדק ,ויצטבע מגזרת צבע ,ויצטירו מגזרת ציר אמונים,
הצטיידנו מגזרת צדה לדרך .ותיבה שתחלתה סמ"ך או שי"ן
כשהיא מתפעלת ,התי"ו מפרדת את אותיות העיקר כגון,
ויסתבל החגב ,מגזרת סבל .מסתכל הוית בקרניא ,מגזרת
סכל .וישתמר חקות עמרי ,מגזרת שמר .וסר מרע משתולל,
מגזרת מוליך יועצים שולל .מסתולל בעמי ,מגזרת דרך לא
סלולה:
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אור החיים
מה נאמר לאדוני .פי' אמירה בדר& ריצוי .מה נדבר פירוש דיבור
קושי בדר& מלחמה ,מה נצטדק פי' במשפט א נבוא לפני דייני כי אי
מפלט לה בכול ואי זה אלא מעשה אלהי המה להפרע מה עונ
כשמצא לגבות חובו...ג אשר וגו' פירוש לצד שהעו שהוכר אצל אי
בנימי בכלל העו לזה ,אמרו ג אשר נמצא וגו':

ספר עץ הדעת טוב
הודיע סדר כי בגדול החל וכו' וימצא הגביע וכו' אז ויקרעו
שמלות לא העיקר על העונש המגיע לה אלא חילול הש שנתחלל

על יד ,ומה שחשד מתחל' נתגלה לעי אי& הי' רמאי במ"ש אשר
ימצא אתו וכו' ,ואדרבה יותר טוב הי' לה מתחל' לשתוק ולהניחו לחפש
ולא להרבות דברי עונשיה אשר ימצא אתו וכו' .וז"ש ויאמר יהודה מה
נאמר לאדוני כי שתיקתינו יפה מדיבורינו ואנחנו גרמנו יתיר' לעצמינו
על מה שדברנו בתחלה.

}יז{ ו ַּ%י ֹאמֶ ר חָ ִל)ילָ ה ִּ,לי מֵ עֲׂש ת ז ֹאת
הָ ִ Gאיׁש אֲׁשֶ ר  Hנִ ְמ = ָצא הַ ּג ִָIביעַ ְּבי ָד הּJוא
יִ ְהיֶה ִּל)י ָ ,עבֶ ד וְ אַ ֶּ %תם עֲל ּו ְלׁשָ ל ם אֶ ל
יכם:
א ֲִב ֶ 
אור החיים
חלילה לי וגו' .פי' א ה' מצא לכ עו אני לא אדו על הדבר אלא
על מה שנתגלה לי מהמשפט הצדק ועל חטא זה אני שופט .האיש אשר
נמצא וגו' יהי' לי עבד וגו' ואת עלו לשלו.

ספורנו
חלילה לי מעשות זאת .שאהיה אני השליח להפרע מכ מעונותיכ
ֵצא ֶר ַ+ע ְוי ִָדי לֹא ִת ְ-היֶה ָ &ְ -/לא אקח לעבד ולא
הקודמי כעני ֵמ ְר ִָ +עי י ֵ
אעניש זולתי החוטא אלי עתה בזה החטא בלבד:
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