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 ו'התשע טבת                                   בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                           תשובתו של יוסף

       (אמנון בזקשל הרב  )על פי שיעורחי ויפרשת ל

 
 :ל"ז, בבראשית  .1

ה ֶאל  עָּ ם רָּ תָּ בָּ ֵבא יֹוֵסף ֶאת דִּ יֶהם""ַויָּ  ֲאבִּ
 :רש"י .2
כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו, "

שהיו אוכלין אבר מן החי, ומזלזלין בבני השפחות 
לקרותן עבדים, וחשודים על העריות. ובשלשתן לקה: 

'וישחטו שעיר עזים' במכירתו, ולא  -על אבר מן החי 
אכלוהו חי; ועל דבה שספר עליהם שקורין לאחיהם 

עבד נמכר יוסף'; ועל העריות שספר עליהם, עבדים, 'ל
 ".''ותשא אשת אדוניו

  :ל"ז, חבראשית  .3
יו".  רָּ בָּ ַעל דְׂ יו וְׂ נֹא ֹאתֹו ַעל ֲחֹלֹמתָּ פּו עֹוד שְׂ  "ַויֹוסִּ

 הרמב"ן:  .4
"שהיו שונאים אותו על החלומות, וגם על הסיפור 

 ."שהוא מספר אותו להם כמתהלל
 :מ', חבראשית  .5

ים פִּ -"ֲהלֹוא ֵלא י"ֹלהִּ א לִּ רּו נָּ ים ַספְׂ ֹרנִּ   תְׂ
 : בראשית מ"א ט"ז, כ"ה, כ"ח, ל"ב .6

י א   דָּ עָּ לְׂ ֹעה-"בִּ לֹום ַפרְׂ ים ַיֲעֶנה ֶאת שְׂ  ֹלהִּ
א  " ֹעה" -ֵאת ֲאֶשר הָּ ַפרְׂ יד לְׂ גִּ ים ֹעֶשה הִּ  ֹלהִּ

א   ֹעה"-"ֲאֶשר הָּ ה ֶאת ַפרְׂ אָּ ים ֹעֶשה ֶהרְׂ  ֹלהִּ
א   ם הָּ ר ֵמעִּ בָּ כֹון ַהדָּ י נָּ ים ּומְׂ -"כִּ א  ֹלהִּ ים -ַמֵהר הָּ ֹלהִּ

 ַלֲעֹשתֹו" 
 בראשית מ"ה ח, ובראשית נ' כ': .7
א  " י הָּ ה כִּ י ֵהנָּ ֶתם ֹאתִּ ַלחְׂ ה לֹא ַאֶתם שְׂ ַעתָּ י -וְׂ יֵמנִּ שִּ ים ַויְׂ ֹלהִּ

ם יִּ רָּ צְׂ ל ֶאֶרץ מִּ כָּ ל ֵביתֹו ּוֹמֵשל בְׂ כָּ דֹון לְׂ אָּ ֹעה ּולְׂ ַפרְׂ ב לְׂ אָּ   "לְׂ
ַמַען ֲעֹשה -א  " ה לְׂ ֹטבָּ ּה לְׂ בָּ ים ֲחשָּ ַהֲחֹית ַעם ֹלהִּ ַכיֹום ַהֶזה לְׂ
ב   "רָּ

 :יז-מ"ז, ידבראשית  .8
ֶאֶרץ " ם ּובְׂ ַריִּ צְׂ ֶאֶרץ מִּ א בְׂ צָּ מְׂ ל ַהֶכֶסף ַהנִּ ַלֵקט יֹוֵסף ֶאת כָּ ַויְׂ

ה  ֵבא יֹוֵסף ֶאת ַהֶכֶסף ֵביתָּ ים ַויָּ רִּ ַנַען ַבֶשֶבר ֲאֶשר ֵהם ֹשבְׂ כְׂ
ם ּו ַריִּ צְׂ ֹתם ַהֶכֶסף ֵמֶאֶרץ מִּ ֹעה. ַויִּ ל ַפרְׂ ֹבאּו כָּ ַנַען ַויָּ ֵמֶאֶרץ כְׂ

י  ֶדָך כִּ מּות ֶנגְׂ ה נָּ מָּ לָּ נּו ֶלֶחם וְׂ ה לָּ בָּ ם ֶאל יֹוֵסף ֵלאֹמר הָּ ַריִּ צְׂ מִּ
ֶכם  ה לָּ נָּ ֶאתְׂ ֵניֶכם וְׂ קְׂ בּו מִּ ֶסף. ַויֹאֶמר יֹוֵסף הָּ ֵפס כָּ אָּ

ֵניֶהם ֶאל יֹוֵסף  קְׂ יאּו ֶאת מִּ ֶסף. ַויָּבִּ ֵפס כָּ ם אָּ ֵניֶכם אִּ קְׂ מִּ בְׂ
ֵתן  ֵנה ַויִּ קְׂ מִּ ֵנה ַהצֹאן ּובְׂ קְׂ מִּ ים ּובְׂ ֶהם יֹוֵסף ֶלֶחם ַבּסּוסִּ לָּ

ה  נָּ ֵנֶהם ַבשָּ קְׂ ל מִּ כָּ ַנֲהֵלם ַבֶלֶחם בְׂ ים ַויְׂ ר ּוַבֲחֹמרִּ קָּ ַהבָּ
וא   "ַההִּ

 :יט-יח בראשית מ"ז .9
ה ֶאל " ֵהמָּ ֵנה ַהבְׂ קְׂ ם ַתם ַהֶכֶסף ּומִּ י אִּ י כִּ ַכֵחד ֵמֲאֹדנִּ לֹא נְׂ

ַאר לִּ  שְׂ י לֹא נִּ ֵתנּו. ֲאֹדנִּ מָּ ַאדְׂ ֵתנּו וְׂ יָּ וִּ ם גְׂ י אִּ תִּ לְׂ י בִּ ֵני ֲאֹדנִּ פְׂ
ֶאת  נּו וְׂ ֵנה ֹאתָּ ֵתנּו קְׂ מָּ נּו ַגם ַאדְׂ ֵעיֶניָך ַגם ֲאַנחְׂ מּות לְׂ ה נָּ מָּ לָּ
ֶתן  ֹעה וְׂ ַפרְׂ ים לְׂ דִּ ֵתנּו ֲעבָּ מָּ ַאדְׂ נּו וְׂ ֶיה ֲאַנחְׂ הְׂ נִּ ֶחם וְׂ ֵתנּו ַבלָּ מָּ ַאדְׂ

ה  מָּ ֲאדָּ הָּ לֹא נָּמּות וְׂ ֶיה וְׂ חְׂ נִּ םֶזַרע וְׂ   "לֹא ֵתשָּ
 :כא-כבראשית מ"ז  .10

ם  ַריִּ צְׂ רּו מִּ כְׂ י מָּ ֹעה כִּ ַפרְׂ ם לְׂ ַריִּ צְׂ ַמת מִּ ל ַאדְׂ ֶקן יֹוֵסף ֶאת כָּ ַויִּ
ֶאת  ֹעה. וְׂ ַפרְׂ ֶרץ לְׂ אָּ י הָּ הִּ ב ַותְׂ עָּ רָּ ַזק ֲעֵלֶהם הָּ י חָּ ֵדהּו כִּ יש שָּ אִּ

ֵצהּו  ַעד קָּ ם וְׂ ַריִּ צְׂ בּול מִּ ֵצה גְׂ קְׂ ים מִּ רִּ יר ֹאתֹו ֶלעָּ בִּ ם ֶהע  עָּ  הָּ
 :רש"י .11

"לזכרון שאין להם עוד חלק בארץ, והושיב של עיר זו 
 בחברתה". 

 :כד-כגבראשית מ"ז  .12
ֶאת " ֶכם ַהיֹום וְׂ י ֶאתְׂ יתִּ נִּ ם ֵהן קָּ עָּ ַויֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל הָּ

ה.  מָּ ֲאדָּ ֶתם ֶאת הָּ ַרעְׂ ֶכם ֶזַרע ּוזְׂ ֹעה ֵהא לָּ ַפרְׂ ֶכם לְׂ ַמתְׂ ַאדְׂ
ַפרְׂ  ית לְׂ ישִּ ַתֶתם ֲחמִּ בּוֹאת ּונְׂ יָּה ַבתְׂ הָּ ֹדת וְׂ ַבע ַהיָּ ַארְׂ ֹעה וְׂ

ֹכל  ֶלא  ֵתיֶכם וְׂ בָּ ַלֲאֶשר בְׂ ֶכם וְׂ לְׂ כְׂ אָּ ֶדה ּולְׂ ֶזַרע ַהשָּ ֶכם לְׂ ֶיה לָּ הְׂ יִּ
ֶכם ַטפְׂ   "לְׂ

 בראשית מ"ז כה: .13
ים " דִּ ינּו ֲעבָּ יִּ הָּ י וְׂ ֵעיֵני ֲאֹדנִּ א ֵחן בְׂ צָּ מְׂ נּו נִּ תָּ יִּ רּו ֶהח  ַויֹאמְׂ

ֹעה ַפרְׂ   "לְׂ
 :הרמב"ן .14

סיפר הכתוב זה וגמר הענין בכל הפרשה להודיע מעלות 
יוסף בחכמה בתבונה ובדעת, וכי היה איש אמונים 
שהביא כל הכסף בית פרעה, ולא עשה לעצמו אוצרות 
כסף ומטמוני מסתרים בארץ מצרים או לשלחו לארץ 
כנען, אבל נתן למלך הבוטח בו כל הכסף וקנה לו את 

גם כן בעיני העם כי  האדמה גם הגופות, ומצא בזה חן
 .השם הוא המצליח את יראיו
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 :יח-נ' טובראשית  .15
ֵמנּו יֹוֵסף " טְׂ שְׂ רּו לּו יִּ יֶהם ַויֹאמְׂ י ֵמת ֲאבִּ אּו ֲאֵחי יֹוֵסף כִּ רְׂ ַויִּ

ַצּוּו ֶאל  נּו ֹאתֹו. ַויְׂ ַמלְׂ ה ֲאֶשר גָּ עָּ רָּ ל הָּ נּו ֵאת כָּ יב לָּ ֵשב יָּשִּ הָּ וְׂ
נֵ  פְׂ ה לִּ ּוָּ יָך צִּ בִּ רּו יֹוֵסף ֵלאֹמר אָּ י מֹותֹו ֵלאֹמר: ֹכה תֹאמְׂ

לּוָך  מָּ ה גְׂ עָּ י רָּ ם כִּ אתָּ ַחטָּ א ֶפַשע ַאֶחיָך וְׂ א נָּ נָּא שָּ יֹוֵסף אָּ לְׂ
ֵדי א   ֶפַשע ַעבְׂ א לְׂ א נָּ ה שָּ ַעתָּ ם -וְׂ רָּ ַדבְׂ ךְׂ יֹוֵסף בְׂ יָך ַוֵיבְׂ בִּ ֹלֵהי אָּ

נֶ  רּו הִּ יו ַויֹאמְׂ נָּ פָּ לּו לְׂ פְׂ יו ַויִּ כּו ַגם ֶאחָּ יו. ַוֵילְׂ ָך ֵאלָּ נּו לְׂ
ים דִּ  ".ַלֲעבָּ

 :כז מ"הבראשית על רמב"ן ה .16
יראה לי על דרך הפשט שלא הוגד ליעקב כל ימיו כי "

אחיו מכרו את יוסף, אבל חשב כי היה תועה בשדה 
והמוצאים אותו לקחוהו ומכרו אותו אל מצרים, כי אחיו 
לא רצו להגיד לו חטאתם, אף כי יראו לנפשם פן יקצוף 

ז(. -ראובן ושמעון ולוי )מ"ט, גויקללם, כאשר עשה ב
ויוסף במוסרו הטוב לא רצה להגיד לו, ולכך נאמר 'ויצוו 
אל יוסף לאמר אביך צוה לפני מותו לאמר' וגו', ואלו ידע 
יעקב בענין הזה היה ראוי להם שיחלו פני אביהם 
במותו לצוות את יוסף מפיו, כי ישא פניו ולא ימרה את 

 ".רכו לבדות מלבם דבריםדברו, ולא היו בסכנה ולא יצט
 :מדרש פסיקתא רבתי )פרשה ג( .17
כיון שהרגישו ביעקב שחולה באו והודיעו ליוסף. והרי "

כל שבחו של יוסף שהיה מפליג על כבוד אביו, ולא נכנס 
אצלו בכל שעה, שאילולי שבאו אחרים ואמרו לו אביו 
חולה לא היה יודע? אלא להודיעך צדקו שלא רצה 

שלא יאמר לו היאך עשו בך אחיך להתייחד עם אביו 
 ".ומקללם... לפיכך לא היה הולך אצל אביו בכל שעה

  רש"י .18
"שינו בדבר מפני השלום, כי לא צוה יעקב כן שלא 

 נחשד יוסף בעיניו"
 : רש"י על בראשית מ"ט ה' וט' .19

 בעצה אחת על שכם ועל יוסף" -"שמעון ולוי אחים 
חיה רעה ממה שחשדתיך ב'טרף טרף יוסף  -" 'מטרף' 

 "אכלתהו', וזהו יהודה שנמשל לאריה
 סלקת את עצמך, ואמרת 'מה בצע' וגו' "  -'בני עלית' " 
 המשותף לשתי הפניות ליוסף .20

בשתי הפרשיות מגיעים אנשים ליוסף ומציעים את א. 
 עצמם לעבדים: 

ֹעה" ַפרְׂ ים לְׂ דִּ ינּו ֲעבָּ יִּ הָּ  "וְׂ
ים דִּ ָך ַלֲעבָּ ֶננּו לְׂ רּו הִּ  .""ַויֹאמְׂ

תי הפרשיות מגיב יוסף בדרך נוחה לפונים אליו, בשב. 
 .כמתואר לעיל

בשתי הפרשיות מציין יוסף באופן מיוחד נושא אחד: ג. 
 בפנייה לאנשי מצרים הוא אומר 

ַלֲאֶשר  ֶכם וְׂ לְׂ כְׂ אָּ ֶדה ּולְׂ ֶזַרע ַהשָּ ֶכם לְׂ ֶיה לָּ הְׂ ֹדת יִּ ַבע ַהיָּ ַארְׂ "וְׂ
ֶכם" ַטפְׂ ֹכל לְׂ ֶלא  ֵתיֶכם וְׂ בָּ  בְׂ

 הוא אומר:לאחיו בפנייה ו
ֶכם ֶאת ַטפְׂ ֶכם וְׂ ֵכל ֶאתְׂ י ֲאַכלְׂ ֹנכִּ אּו אָּ ירָּ  .""ַאל תִּ

 :ט-ל"ט, חבראשית  .21
ַתן  ֹכל ֲאֶשר ֶיש לֹו נָּ ת וְׂ יִּ י ַמה ַבבָּ תִּ ַדע אִּ י לֹא יָּ "ֵהן ֲאֹדנִּ
ה  אּומָּ י מְׂ ֶמנִּ ַשְך מִּ לֹא חָּ י וְׂ ֶמנִּ ת ַהֶזה מִּ דֹול ַבַביִּ י. ֵאיֶננּו גָּ דִּ יָּ בְׂ

י  ה כִּ ֹדלָּ ה ַהגְׂ עָּ רָּ ֵאיְך ֶאע ֶשה הָּ תֹו וְׂ שְׂ ְך ַבֲאֶשר ַאתְׂ אִּ ם אֹותָּ אִּ
י ֵלא אתִּ טָּ חָּ ים"-ַהזֹאת וְׂ  ֹלהִּ

 :בראשית ל"ז ב -רש"י  .22
שהיה עושה מעשה נערות, מתקן בשערו  -" 'והוא נער' 

 ממשמש בעיניו, כדי שיהיה נראה יפה"
 :בראשית ל"ט ו -רש"י  .23

ון שראה עצמו מושל, כי -" 'ויהי יוסף יפה תואר' 
התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו, אמר הקב"ה: 
אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך, אני מגרה בך את 

 הדוב..." 


