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 ז'התשע טבת                                        בס"ד 

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

      להודיעו ולנחמו מדוע לא שלח יוסף אגרת לאביו
 ויגש )על פי שיעור של הרב יואל בן נון(-פרשות מקץל

 
 :רש"י בראשית מ"א, ח' .1

פותרים היו אותם אבל לא  -"ואין פותר אותם לפרעה 
רוח לפרעה שלא היה קולן נכנס באזניו ולא היה לו קורת 

בפתרונם שהיו אומרים שבע בנות אתה מוליד שבע בנות 
  אתה קובר"

 : ט'-ח'בראשית מ"ב  .2
ת  ף אֵּ ם לֹא ִהִכֻרהּו: ַוִיְזֹכר יֹוסֵּ ף ֶאת ֶאָחיו ְוהֵּ ר יֹוסֵּ "ַוַיכֵּ

  ַהֲחֹלמֹות ֲאֶשר ָחַלם ָלֶהם..." 
 :ל"ז, ז'בראשית  .3

ה ָקָמה  ה ֲאַנְחנּו ְמַאְלִמים ֲאֻלִמים ְבתֹוְך ַהָשֶדה ְוִהנֵּ "ְוִהנֵּ
יֶכם ַוִתְשַתֲחֶויןָ  ה ְתֻסֶביָנה ֲאֻלֹמתֵּ ֲאֻלָמִתי ְוַגם ִנָצָבה ְוִהנֵּ

  ַלֲאֻלָמִתי" 
 :רמב"ן בראשית מ"ב, ט' .4

"כי יש לתמוה אחר שעמד יוסף במצרים ימים רבים 
ית שר גדול במצרים, איך לא שלח והיה פקיד ונגיד בב

כתב אחד לאביו להודיעו ולנחמו, כי מצרים קרוב לחברון 
כששה ימים, ואילו היה מהלך שנה היה ראוי להודיעו 

  לכבוד אביו, ויקר פדיון נפשו ויפדנו ברוב ממון"
"...אבל היה רואה ]יוסף[ כי השתחוויית אחיו לו וגם 

בארצם, והיה  אביו וכל זרעו אתו, אי אפשר להיות
מקווה להיותו שם במצרים בראותו הצלחתו הגדולה 
שם, וכל שכן אחרי ששמע חלום פרעה שנתברר לו כי 

   יבאו כולם שמה ויתקיימו כל חלומותיו"
"ועל כן לא רצה להגיד להם אני יוסף אחיכם, ולאמור: 
מהרו ועלו אל אבי וישלח העגלות כאשר עשה עמהם 

בא מיד בלא ספק; ואחרי  בפעם השניה, כי היה אביו
שנתקיים החלום הראשון הגיד להם לקיים החלום 
השני; ולולי כן היה יוסף חוטא חטא גדול לצער את אביו 
ולהעמידו ימים רבים בשכול ואבל על שמעון ועליו, ואף 
אם היה רצונו לצער את אחיו קצת איך לא יחמול על 
שיבת אביו, אבל את הכל עשה יפה בעתו לקיים 

 ומות, כי ידע שיתקיימו באמת"החל
 

  

 :שאלה דאברבנאל שם סוף מ"א,  .5
"למה התנכר יוסף לאחיו ודיבר אתם קשות, והלוא היה 
זה עוון פלילי, בהיותו נוקם ונוטר כנחש... ואיך אם כן, 
העטופים ברעב, וחוץ מארצם בדרך רחוקה, ובניהם 
וטפם מייחלים להם, כל שכן אביו הזקן שבע רוגז ומלא 
דאגות, איך לא חמל עליו והרבה צער על צערו במאסר 

 שמעון?" 
ם כל הניסיון שעשה יוסף לאחיו בעלילת "הנה ע

המרגלים עוד נשאר ספק בליבו, האם היה להם אהבה 
עם בנימין, או אם היו עדיין שונאים את בני רחל אמו, 
ולכן רצה להביא את בנימין בפרט בניסיון הגביע, לראות 
אם ישתדלו להצילו ... ויהיו בעיני יוסף בעלי תשובה 

  יטיב עמהם כמו שעשה"גמורים, ויתוודע אליהם, וי
 :עקידת יצחק סוף שער נ"ט .6

"תמהני ממה שכתב הרמב"ן י"ל שעשה כדי שיתקיימו 
חלומותיו, כי מה תועלת לו כשיתקיימו, ואף כי תהיה 

 –תועלת לו, לא היה לו לחטוא נגד אביו; והחלומות 
הנותן חלומות יגיש פתרונם! גם שתיראה סכלות 

תיו, שהרי הם עצומה שישתדל האדם לקיים חלומו
 דברים אשר ייעשו שלא מדעת בעלים!" 

 :ירמיהו כ"ג, כ"ח .7
ר ֲחלֹום, ַוֲאֶשר ְדָבִרי ִאתֹו  "ַהָנִביא ֲאֶשר ִאתֹו ֲחלֹום ְיַספֵּ

ר ְדָבִרי ֱאֶמת     ַמה ַלֶתֶבן ֶאת ַהָבר ְנֻאם ה' " –ְיַדבֵּ
 :ברכות נה.הגמרא  .8

"אמר ר' יוחנן משום רשב"י: כשם שאי אפשר לָבר בלא 
ֶתֶבן, כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים; אמר ר' 
ברכיה: חלום אף על פי, שמקצתו מתקיים כולו אינו 

מיוסף, דכתיב: 'והנה השמש  -מתקיים; מנא לן 
  והירח...' וההיא שעתא אמיה לא הוות" 

 :"אמ"ב, כ בראשית .9
ִמים ֲאַנְחנּו ַעל ָאִחינּו, "ַויֹאְמרּו ִאיש  ֶאל ָאִחיו: ֲאָבל ֲאשֵּ

   אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו..." 
 : מ"ג, כ"ח בראשית .10

  "ַויֹאְמרּו: ָשלֹום ְלַעְבְדָך ְלָאִבינּו עֹוֶדנּו ָחי, ַוִיְקדּו ַוִיְשַתֲחוֻ" 
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 :מ"ד, כ' בראשית .11
בֹו"  ר הּוא ְלַבדֹו ְלִאמֹו ְוָאִביו ֲאהֵּ ת ַוִיָּותֵּ  "...ְוָאִחיו מֵּ

 : כ"ח-כ"זבראשית מ"ד  .12
א ָהֶאָחד  "ַאֶתם ְיַדְעֶתם ִכי ְשַנִים ָיְלָדה ִלי ִאְשִתי; ַויֵּצֵּ

ָנה"  ִאִתי, ָוֹאַמר ַאְך ָטֹרף ֹטָרף, ְולֹא ְרִאיִתיו ַעד הֵּ    מֵּ
 : מ"א, נ"א בראשית .13

ית ָאִבי" -ַשִני אֱ "ִכי נַ  ת ָכל בֵּ  ֹלִהים ֶאת ָכל ֲעָמִלי ְואֵּ
 :מ"ה, ג' בראשית .14

ק ]עוד[..."  ף ְלִהְתַאפֵּ   "ְולֹא ָיֹכל יֹוסֵּ
   "...העוד אבי חי ]ואוהב[" 


