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  ח"טבת  התשס                                ד"בס

   ממשפחתוניתוקו של יוסף
  לפרשת ויחי

  
  ההקבלה בין מות יעקב לבין מות יוסף

   ' נבראשית. 1
   .ֵמָאה ָוֶעֶׂשר ָׁשִנים,  יֹוֵסףַוְיִחי; ּוֵבית ָאִביו הּוא, ַוֵּיֶׁשב יֹוֵסף ְּבִמְצַרִים כב
-ַעל, ֻיְּלדּו--ְמַנֶּׁשה-ְּבֵני ָמִכיר ֶּבן, ַּגם ;ִׁשֵּלִׁשיםְּבֵני , ַוַּיְרא יֹוֵסף ְלֶאְפַרִים כג

ֵואלִֹהים ָּפקֹד ִיְפקֹד ; ָאנִֹכי ֵמת ,ֶאָחיו-ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל כד  .ִּבְרֵּכי יֹוֵסף
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְלַאְבָרָהם , ָהָאֶרץ- ֶאל,ַהּזֹאת ָהָאֶרץ-ְוֶהֱעָלה ֶאְתֶכם ִמן, ֶאְתֶכם

 ָּפקֹד ִיְפקֹד  :ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר-ֶאת ,ַוַּיְׁשַּבע יֹוֵסף כה   .ַיֲעקֹבְלִיְצָחק ּולְ 
ֵמָאה ָוֶעֶׂשר -ֶּבן, ַוָּיָמת יֹוֵסף כו  .ַעְצמַֹתי ִמֶּזה-ֶאת ְוַהֲעִלֶתם, ֱאלִֹהים ֶאְתֶכם

  .ָּבָארֹון ְּבִמְצָרִים ַוִּייֶׂשם, ַוַּיַחְנטּו אֹתֹו; ָׁשִנים
  ז"בראשית מ. 2
 ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעקֹב ְׁשֵני ַחָּייו ַוְיִחי) כח(

  הֶׁשַבע ָׁשִנים ְוַאְרָּבִעים ּוְמַאת ָׁשנָ 
  ח"בראשית מ. 3
ִלי ִמְצַרְיָמה  ְוַעָּתה ְׁשֵני ָבֶניָך ַהּנֹוָלִדים ְלָך ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ּבִֹאי ֵאֶליךָ ) ה(

  :ם ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו ִליהֵ 
  מז בראשית . 4

ָנא -ַוִּיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַוּיֹאֶמר לֹו ִאם ,ָלמּות, ִיְׂשָרֵאל-ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי כט
, ֶמתְוָעִׂשיָת ִעָּמִדי ֶחֶסד ֶואֱ ; ָנא ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי-ִׂשים ,ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניךָ 

 ,ּוְנָׂשאַתִני ִמִּמְצַרִים, ֲאבַֹתי-ִעם, ְוָׁשַכְבִּתי ל  .ִתְקְּבֵרִני ְּבִמְצָרִים ָנא-ַאל
 ִהָּׁשְבָעה, ַוּיֹאֶמר לא   .ָאנִֹכי ֶאֱעֶׂשה ִכְדָבֶרךָ , ַוּיֹאַמר; ּוְקַבְרַּתִני ִּבְקֻבָרָתם

  .ַהִּמָּטהרֹאׁש -ַעל, ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל; לֹו, ַוִּיָּׁשַבע--ִלי
   ט"מבראשית . 5
ִיְקָרא -ֵאת ֲאֶׁשר, ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם, ַוּיֹאֶמר ;ָּבָניו-ֶאל, ַוִּיְקָרא ַיֲעקֹב א

  .ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית, ֶאְתֶכם
   'נבראשית . 6
 ,ַוַּיַחְנטּו ָהרְֹפִאים; ָאִביו-ַלֲחנֹט ֶאת, ָהרְֹפִאים-ֶאת ֲעָבָדיו-ַוְיַצו יֹוֵסף ֶאת ב

  .ִיְׂשָרֵאל-ֶאת
  

  הניגוד בין מות יעקב לבין מות יוסף
   ' נבראשית. 7
     .לֹו-ַוִּיַּׁשק, ַוֵּיְבְּך ָעָליו ;ְּפֵני ָאִביו-ַעל, ַוִּיּפֹל יֹוֵסף א

ַוִּיְבּכּו אֹתֹו ; ִיְמְלאּו ְיֵמי ַהֲחֻנִטים ִּכי ֵּכן, לֹו ַאְרָּבִעים יֹום-ַוִּיְמְלאּו ג
ֵּבית ַּפְרעֹה -ֶאל, ַוְיַדֵּבר יֹוֵסף ,ְיֵמי ְבִכיתֹו, ַוַּיַעְברּו ד   .יֹוםִׁשְבִעים , ִמְצַרִים
   .ְּבָאְזֵני ַפְרעֹה ֵלאמֹר, ָנא-ַּדְּברּו--ְּבֵעיֵניֶכם ,ָנא ָמָצאִתי ֵחן- ִאם  :ֵלאמֹר

ָּגדֹול ְוָכֵבד ִמְסֵּפד , ָׁשם-ַוִּיְסְּפדּו, ַהַּיְרֵּדן ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר, ּגֶֹרן ָהָאָטד-ַוָּיבֹאּו ַעד י
-ַוַּיְרא יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ֶאת יא   .ִׁשְבַעת ָיִמים, ְלָאִביו ֵאֶבל ַוַּיַעׂש; ְמאֹד

 ,ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה-ַעל; ָּכֵבד ֶזה ְלִמְצָרִים-ֵאֶבל, ַוּיֹאְמרּו, ָהָאָטד ְּבגֶֹרן, ָהֵאֶבל
  .ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן, ֲאֶׁשר, ָאֵבל ִמְצַרִים

   ' מזבראשית. 8
-ֶאל, ִקְברּו אִֹתי--ַעִּמי-ֶנֱאָסף ֶאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲאִני, ַוְיַצו אֹוָתם כט

ַּבְּמָעָרה ֲאֶׁשר ִּבְׂשֵדה  ל   .ֶעְפרֹון ַהִחִּתי, ִּבְׂשֵדה ֲאֶׁשר--ַהְּמָעָרה- ֶאל :ֲאבָֹתי
-ר ָקָנה ַאְבָרָהם ֶאת ֲאֶׁש  :ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען--ַמְמֵרא-ְּפֵני-ַעל ֲאֶׁשר, ַהַּמְכֵּפָלה

   .ָקֶבר-ַלֲאֻחַּזת--ֵמֵאת ֶעְפרֹן ַהִחִּתי ,ַהָּׂשֶדה
   'נ בראשית. 9

ְוָהֵׁשב ; לּו ִיְׂשְטֵמנּו יֹוֵסף, ַוּיֹאְמרּו, ֲאִביֶהם ֵמת-ִּכי, יֹוֵסף- ֲאֵחיַוִּיְראּו טו
  :יֹוֵסף ֵלאמֹר-ֶאל, ַוְיַצּוּו טז  .ֲאֶׁשר ָּגַמְלנּו אֹתֹו, ָהָרָעה-ָּכל ֵאת, ָלנּו, ָיִׁשיב

ָאָּנא ָׂשא ָנא ֶּפַׁשע , תֹאְמרּו ְליֹוֵסף-ּכֹה יז  .מֹותֹו ֵלאמֹר ִלְפֵני, ָאִביָך ִצָּוה
; ְלֶפַׁשע ַעְבֵדי ֱאלֵֹהי ָאִביךָ , ְוַעָּתה ָׂשא ָנא, ְגָמלּוךָ  ָרָעה-ַאֶחיָך ְוַחָּטאָתם ִּכי

, ַוּיֹאְמרּו ;ְלָפָניו, ַוִּיְּפלּו, ֶאָחיו-ַּגם, ְלכּוַוּיֵ  יח   .ְּבַדְּבָרם ֵאָליו, יֹוֵסף ַוֵּיְבּךְ 
  ִּכי ֲהַתַחת :ִּתיָראּו-ַאל, ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף יט   .ִהֶּנּנּו ְלָך ַלֲעָבִדים

ְלַמַען , ֲחָׁשָבּה ְלטָֹבה, ֱאלִֹהים; ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ָרָעה, ְוַאֶּתם כ   .ָאִני, ֱאלִֹהים
ָאנִֹכי ֲאַכְלֵּכל --ִּתיָראּו-ַאל, ְוַעָּתה כא  .ָרב-ְלַהֲחיֹת ַעם, הַּכּיֹום ַהּזֶ  ֲעׂשֹה

   .ִלָּבם-ַוְיַדֵּבר ַעל, ַוְיַנֵחם אֹוָתם; ַטְּפֶכם-ְוֶאת ,ֶאְתֶכם
  י"רש. 10

 מפני השלום כי לא צוה יעקב שינו בדבר) ר יבמות סה"ב( , -אביך צוה 
  כן שלא נחשד יוסף בעיניו

  ז"בראשית ל. 11
  אֹתֹו ֵמָרחֹק ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאֵליֶהם ַוִּיְתַנְּכלּו אֹתֹוִּיְראּו וַ ) יח(

  : ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ִהֵּנה ַּבַעל ַהֲחלֹמֹות ַהָּלֶזה ָּבאַוּיֹאְמרּו) יט:(ַלֲהִמיתֹו
 ֶאת ְּכתֶֹנת ַהַּפִּסים ַוָּיִביאּו ֶאל ֲאִביֶהם ַוּיֹאְמרּו זֹאת ָמָצאנּו ַוְיַׁשְּלחּו) לב(

  :ר ָנא ַהְּכתֶֹנת ִּבְנָך ִהוא ִאם לֹאַהּכֶ 
  י"רש. 12

  במיתתו  הכירו?מהו ויראו - ויראו אחי יוסף כי מת אביהם
 שהיו רגילים לסעוד על שולחנו של יוסף והיה מקרבן . אצל יוסף

   )ר"ב(ומשמת יעקב לא קרבן  בשביל כבוד אביו
  ז"החזקוני בשם מדרש תנחומא י. 13

 כששב יוסף מקבורת אביו עבר על הבור –ויאמרו לו ישטמו יוסף 
, והם שמעו, שעשה לי נס במקום הזה: שהשליכוהו בו אחיו וברך עליו

  על כן יראו פן תתחדש עליו כל הרעה שעשו לו
  'ח' בראשית רבה ק . 14

  "שבכה על שחשדוהו"
  הספורנו. 15

  "הזכירם את אביו ואת חבתו שלא חשדו ב–ויבך יוסף "
שנאמר אליך , אביך צוה לנו: "וה שיאמרו ליוסף צ–לאמר אביך צוה "

 נאמר אם ייראו אחיךאבל ש" שאינו חושד אותך כלל, לא מצדו, מאלינו
  "אליך אלה הדברים

  
  האם ידע יעקב על מכירת יוסף

   כז, ה"מן על בראשית "רמב. 16
יראה לי על דרך הפשט שלא הוגד ליעקב כל ימיו כי אחיו מכרו את 

יה תועה בשדה והמוצאים אותו לקחוהו ומכרו אבל חשב כי ה, יוסף
אף כי יראו , כי אחיו לא רצו להגיד לו חטאתם, אותו אל מצרים

). ז-ג, ט"מ(כאשר עשה בראובן ושמעון ולוי , לנפשם פן יקצוף ויקללם
ויצוו אל יוסף לאמר 'ולכך נאמר , ויוסף במוסרו הטוב לא רצה להגיד לו

ואלו ידע יעקב בענין הזה היה ראוי ', וגו' אביך צוה לפני מותו לאמר
כי ישא פניו ולא ,  לצוות את יוסף מפיושיחלו פני אביהם במותולהם 

  .ולא היו בסכנה ולא יצטרכו לבדות מלבם דברים, ימרה את דברו
  'מדרש פסיקתא רבתי פרשה ג. 17

והרי כל שבחו של . כיון שהרגישו ביעקב שחולה באו והודיעו ליוסף
שאילולי , ולא נכנס אצלו בכל שעה,  על כבוד אביויוסף שהיה מפליג

  ? שבאו אחרים ואמרו לו אביו חולה לא היה יודע
  אלא להודיעך צדקו שלא רצה להתייחד עם אביו שלא יאמר לו היאך

  .לפיכך לא היה הולך אצל אביו בכל שעה...  עשו בך אחיך ומקללם
  י"רש. 18

  ; )ה, ט"מ(סף  בעצה אחת על שכם ועל יו–שמעון ולוי אחים 



 2 

וזהו ', טרף טרף יוסף חיה רעה אכלתהו' ממה שחשדתיך ב–' מטרף'
  ' מה בצע'ואמרת ,  סלקת את עצמך–' בני עלית; 'יהודה שנמשל לאריה

  
  בכיותיו של יוסף

   בכיותיו של יוסף. 19
 ַוּיֹאֶמר יח   .ָיִמים ְׁשלֶֹׁשת, ִמְׁשָמר-ַוֶּיֱאסֹף אָֹתם ֶאל יז: ב"פרק מ. 1

 יט   .ֲאִני ָיֵרא ,ָהֱאלִֹהים-ֶאת; זֹאת ֲעׂשּו ִוְחיּו, ם יֹוֵסף ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשיֲאֵלהֶ 

 ,ְוַאֶּתם ְלכּו ָהִביאּו; ֵיָאֵסר ְּבֵבית ִמְׁשַמְרֶכם, ֲאִחיֶכם ֶאָחד--ַאֶּתם ֵּכִנים-ִאם
ִדְבֵריֶכם  ְמנּוְוֵיָא, ֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן ָּתִביאּו ֵאַלי-ְוֶאת כ   .ֶׁשֶבר ַרֲעבֹון ָּבֵּתיֶכם

 ֲאָבל ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו, ָאִחיו-ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל כא  .ֵכן-ַוַּיֲעׂשּו; ְולֹא ָתמּותּו

ֵּכן -ַעל; ָׁשָמְענּו ְולֹא, ֲאֶׁשר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ְּבִהְתַחְננֹו ֵאֵלינּו, ָאִחינּו-ַעל
 ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי, אּוֵבן אָֹתם ֵלאמֹרַוַּיַען ְר  כב  .ַהָּצָרה ַהּזֹאת, ָּבָאה ֵאֵלינּו

   .ִנְדָרׁש ִהֵּנה, ָּדמֹו-ְוַגם; ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם--ֶּתֶחְטאּו ַבֶּיֶלד-ֲאֵליֶכם ֵלאמֹר ַאל
 ,ַוִּיּסֹב ֵמֲעֵליֶהם כד   .ֵּבינָֹתם,  ִּכי ַהֵּמִליץ :ִּכי ׁשֵֹמַע יֹוֵסף, ָיְדעּו ְוֵהם לֹא כג

ַוֶּיֱאסֹר אֹתֹו , ִׁשְמעֹון-ֶאת ַוִּיַּקח ֵמִאָּתם, ַוְיַדֵּבר ֲאֵלֶהם, םַוָּיָׁשב ֲאֵלהֶ ; ַוֵּיְבְּך 
  .ְלֵעיֵניֶהם

ְּבָיָדם -ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר-לֹו ֶאת ַוָּיִביּאּו, ַוָּיבֹא יֹוֵסף ַהַּבְיָתה כו: ג"פרק מ. 2
ַוּיֹאֶמר ֲהָׁשלֹום , ְלָׁשלֹום ,ַוִּיְׁשַאל ָלֶהם כז  .ָאְרָצה, לֹו-ַוִּיְׁשַּתֲחוּו; ַהָּבְיָתה

ָׁשלֹום ְלַעְבְּדָך , ַוּיֹאְמרּו כח   .ָחי, ַהעֹוֶדּנּו--ֲאַמְרֶּתם ֲאֶׁשר, ֲאִביֶכם ַהָּזֵקן
-ַוַּיְרא ֶאת, ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו כט   ).ַוִּיְׁשַּתֲחוּו(וישתחו , ַוִּיְּקדּו ;עֹוֶדּנּו ָחי--ְלָאִבינּו

 ;ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ֵאָלי, ַוּיֹאֶמר ֲהֶזה ֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן, ֹוִאּמ-ֶּבן ִּבְנָיִמין ָאִחיו
 ,ָאִחיו-ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ֶאל-ִּכי, ַוְיַמֵהר יֹוֵסף ל   .ֱאלִֹהים ָיְחְנָך ְּבִני, ַוּיֹאַמר
; ַוֵּיֵצא ,ַוִּיְרַחץ ָּפָניו לא   . ָׁשָּמה ַוֵּיְבּךְ ,ַוָּיבֹא ַהַחְדָרה; ִלְבּכֹות, ַוְיַבֵּקׁש

  .ִׂשימּו ָלֶחם, ַוּיֹאֶמר--ַוִּיְתַאַּפק
, ַוִּיְקָרא, ַהִּנָּצִבים ָעָליו ְלכֹל, ָיכֹל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק-ְולֹא א: ה"פרק מ. 3

 ב  .ֶאָחיו-ְּבִהְתַוַּדע יֹוֵסף ֶאל, ִאּתֹו ָעַמד ִאיׁש-ְולֹא; ִאיׁש ֵמָעָלי-הֹוִציאּו ָכל
  .ַוִּיְׁשַמע ֵּבית ַּפְרעֹה ,ְמעּו ִמְצַרִיםַוִּיְׁש ; ִּבְבִכי, קֹלֹו-ַוִּיֵּתן ֶאת

     .ַצָּואָריו-ַעל, ָּבָכה--ּוִבְנָיִמן; ַוֵּיְבְּך  ,ָאִחיו-ִבְנָיִמן ַצְּואֵרי-ַוִּיּפֹל ַעל יד. 4

 טז  .ִּדְּברּו ֶאָחיו ִאּתֹו, ְוַאֲחֵרי ֵכן; ְ ֲעֵלֶהםַוֵּיְבּך ,ֶאָחיו-ַוְיַנֵּׁשק ְלָכל טו. 5

, ַוִּייַטב ְּבֵעיֵני ַפְרעֹה; ֲאֵחי יֹוֵסף, ָּבאּו, ַּפְרעֹה ֵלאמֹר ֵּבית, עְוַהּקֹל ִנְׁשמַ 
  .ֲעָבָדיו ּוְבֵעיֵני

ִיְׂשָרֵאל ָאִביו -ַוַּיַעל ִלְקַראת ,ַוֶּיְאסֹר יֹוֵסף ֶמְרַּכְבּתֹו כט: ו"פרק מ. 6
  .עֹוד, אָריוַצּוָ -ַעלַוֵּיְבְּך , ַצָּואָריו-ַעל ַוִּיּפֹל, ַוֵּיָרא ֵאָליו; ּגְֹׁשָנה

   .לֹו-ַוִּיַּׁשק,  ָעָליוַוֵּיְבּךְ  ;ְּפֵני ָאִביו-ַעל, ַוִּיּפֹל יֹוֵסףא: 'פרק נ. 7
  
ָרָעה -ֶּפַׁשע ַאֶחיָך ְוַחָּטאָתם ִּכי ָאָּנא ָׂשא ָנא, תֹאְמרּו ְליֹוֵסף-ּכֹה יז. 8

  .ְּבַדְּבָרם ֵאָליו,  יֹוֵסףְּך  ַוֵּיְב ;ַעְבֵדי ֱאלֵֹהי ָאִביךָ  ְלֶפַׁשע, ְוַעָּתה ָׂשא ָנא, ְגָמלּוךָ 
  'בראשית פרק נ. 20
, ְוַאֶּתם כ   .ָאִני,  ִּכי ֲהַתַחת ֱאלִֹהים  :ִּתיָראּו-ַאל ,ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף יט

ְלַהֲחיֹת , ְלַמַען ֲעׂשֹה ַּכּיֹום ַהֶּזה, ְלטָֹבה ֲחָׁשָבּה, ֱאלִֹהים; ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ָרָעה
ַוְיַנֵחם ; ַטְּפֶכם-ְוֶאת, ָאנִֹכי ֲאַכְלֵּכל ֶאְתֶכם--ִּתיָראּו-ַאל ,ְוַעָּתה כא   .ָרב-ַעם

  . ִלָּבם-ַוְיַדֵּבר ַעל ,אֹוָתם
  י"רש. 21

רוצה להרע  אם הייתישמא במקומו אני בתמיה  - כי התחת אלהים אני
   ?לכם כלום אני יכול

אני  ה חשבה לטובה והיאך"והלא אתם כולכם חשבתם עלי רעה והקב
   ל להרע לכםלבדי יכו

לכאן היו  דברים המתקבלים על הלב עד שלא ירדתם - וידבר על לבם
מרננים עלי שאני עבד ועל ידיכם נודע שאני בן חורין ואני הורג אתכם 

הבריות אומרות כת של בחורים ראה ונשתבח בהן ואמר אחי הם  מה
  שהורג את אחיו  ולבסוף הרג אותם יש לך אח

  ה"בראשית מ. 22
רּו ַוֲעלּו ֶאל ָאִבי ַוֲאַמְרֶּתם ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ִּבְנָך יֹוֵסף ָׂשַמִני ֱאלִֹהים ַמהֲ ) ט(

ְוָיַׁשְבָּת ְבֶאֶרץ ּגֶׁשן ְוָהִייָת ָקרֹוב ) י:(ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִים ְרָדה ֵאַלי ַאל ַּתֲעמֹד
ְוִכְלַּכְלִּתי אְֹתָך ) יא:(ר ָלְך ֵאַלי ַאָּתה ּוָבֶניָך ּוְבֵני ָבֶניָך ְוצֹאְנָך ּוְבָקְרָך ְוָכל ֲאֶׁש 

  : ִּכי עֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ָרָעב ֶּפן ִּתָּוֵרׁש ַאָּתה ּוֵביְתָך ְוָכל ֲאֶׁשר ָלְך ָׁשם
 'בראשית נ. 23 
 ְוֶאת ַטְּפֶכם ַוְיַנֵחם אֹוָתם ָאנִֹכי ֲאַכְלֵּכל ֶאְתֶכםְוַעָּתה ַאל ִּתיָראּו ) כא(

  :ַוְיַדֵּבר ַעל ִלָּבם
   ת יוסף ממשפחתוהפרד. 24

ּוָבֶניָך ּוְבֵני , ַאָּתה--ְוָהִייָת ָקרֹוב ֵאַלי, ּגֶֹׁשן-ְבֶאֶרץ ְוָיַׁשְבָּת  י: ה"פרק מ
   .ָלְך -ֲאֶׁשר-ְוָכל, ְוצֹאְנָך ּוְבָקְרךָ  ;ָבֶניךָ 

) לד:( ָלֶכם ַּפְרעֹה ְוָאַמר ַמה ַּמֲעֵׂשיֶכםְוָהָיה ִּכי ִיְקָרא) לג(: ו"פרק מ
ַוֲאַמְרֶּתם ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו ֲעָבֶדיָך ִמְּנעּוֵרינּו ְוַעד ַעָּתה ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאבֵֹתינּו 

  : ִּכי תֹוֲעַבת ִמְצַרִים ָּכל רֵֹעה צֹאןַּבֲעבּור ֵּתְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן
) ו:(עֹה ֶאל יֹוֵסף ֵלאמֹר ָאִביָך ְוַאֶחיָך ָּבאּו ֵאֶליךָ ַוּיֹאֶמר ַּפרְ ) ה( :ז"פרק מ

ֵיְׁשבּו ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלָפֶניָך ִהוא ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ הֹוֵׁשב ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ַאֶחיָך 
   : ְוִאם ָיַדְעָּת ְוֶיׁש ָּבם ַאְנֵׁשי ַחִיל ְוַׂשְמָּתם ָׂשֵרי ִמְקֶנה ַעל ֲאֶׁשר ִליְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן

ַוִּיְפרּו ַוִּיְרּבּו , ַוֵּיָאֲחזּו ָבּה; ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן ,ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִיםַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל  כז
   .ְמאֹד

  'ה י"ן על מ"הרמב. 25
שלא ירצה לעמוד בארץ  היה יוסף יודע באביו -וישבת בארץ גשן 

על כן שלח לו מעתה כי בארץ גושן , מצרים אשר שם הבירה למלכות
  .יושיבנו

  
  חוסר האמון של האחים במחילת יוסף 

 השוואה בין סיפור הגביע לפרשתינו.  26
ַוִּיְּפלּו ; ְוהּוא עֹוֶדּנּו ָׁשם, ְוֶאָחיו ֵּביָתה יֹוֵסף ַוָּיבֹא ְיהּוָדה יד: ד"פרק מ

; ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם-ָמה ,ַוּיֹאֶמר ָלֶהם יֹוֵסף טו   .ָאְרָצה, ְלָפָניו
-ַמה, ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה טז  .ִאיׁש ֲאֶׁשר ָּכמִֹני ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש-ִּכי, ַדְעֶּתםֲהלֹוא יְ 

--ֹן ֲעָבֶדיךָ  ֲעו-ָמָצא ֶאת, ָהֱאלִֹהים ;ִּנְצַטָּדק-ּוַמה, ְּנַדֵּבר-ַמה, ּנֹאַמר ַלאדִֹני
 .ֹוִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּבָיד-ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאֶׁשר-ַּגם ,ִהֶּנּנּו ֲעָבִדים ַלאדִֹני

    .ִהֶּנּנּו ְלָך ַלֲעָבִדים, ַוּיֹאְמרּו ;ְלָפָניו, ַוִּיְּפלּו, ֶאָחיו-ַּגם, ַוֵּיְלכּו יח: 'פרק נ
 י על בראשית פרק מד פסוק טז " רש.27

 יודעים אנו שלא סרחנו אבל מאת המקום נהיתה -האלהים מצא ) טז(
  :להביא לנו זאת מצא בעל חוב מקום לגבות שטר חובו

  ה"מ בראשית. 28
ִּכי   :ֵהָּנה, ְמַכְרֶּתם אִֹתי-ִּכי, ְּבֵעיֵניֶכם ִיַחר-ְוַאל, ֵּתָעְצבּו-ַאלְוַעָּתה  ה

; ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ, ֶזה ְׁשָנַתִים ָהָרָעב-ִּכי ו   .ֱאלִֹהים ִלְפֵניֶכם ְׁשָלַחִני, ְלִמְחָיה
, ִני ֱאלִֹהים ִלְפֵניֶכםַוִּיְׁשָלחֵ  ז   .ָחִריׁש ְוָקִציר-ֵאין ֲאֶׁשר, ְועֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים

-לֹא, ְוַעָּתה ח   .ִלְפֵליָטה ְּגדָֹלה, ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ,ָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית ָּבָאֶרץ
ּוְלָאדֹון ,  ַוְיִׂשיֵמִני ְלָאב ְלַפְרעֹה;ָהֱאלִֹהים ,ִּכי, ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם אִֹתי ֵהָּנה

  .םֶאֶרץ ִמְצָריִ -ְּבָכל ,ּומֵֹׁשל, ֵּביתֹו-ְלָכל
  ה"בראשית מ. 29
 ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות-ְולֹא; ַהעֹוד ָאִבי ָחי, ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף-יֹוֵסף ֶאל ַוּיֹאֶמר ג

  .ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו, אֹתֹו
  י"רש. 30

   מפני הבושה-נבהלו מפניו 
  

   של יוסףצדיקותו הטראגית
 ז"בראשית ל. 31

ַוִּיְראּו ֶאָחיו ִּכי אֹתֹו ָאַהב ֲאִביֶהם ִמָּכל ֶאָחיו ַוִּיְׂשְנאּו אֹתֹו ְולֹא ָיְכלּו ) ד(
 :ַּדְּברֹו ְלָׁשלֹם

  :ַוַּיֲחלֹם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוַּיֵּגד ְלֶאָחיו ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשנֹא אֹתֹו) ה(
 ק נא הכתב והקבלה על בראשית פרק מא פסו.32 

, היא מנעתהו מלקיים מצות כבוד אביו' ובאמת גודל צדקת לבבו עם ה
אף דבהשקפה ראשונה נראה , כי כמו שכל התנהגותו עם אחיו כעת

לצער אותם ואת , לאסרם במאסר, להחזיקם כמרגלים, כמתנקם בם
ואת בנימין שלא פשע נגדו , לעשותם כגנבים, אביו בהבאת בנימין

, ת לא עשה כל אלה רק מצד צדקתו הגדולהובאמ, מאומה תפשו לעבד
כי כן היתה גזירת עליון אשר , לבלי עשות דבר שהוא נגד רצון קונו

אחד עשר כוכבים , ותשתחוינה לאלומתי, הראה לו בחלום הנבואי
ובחכמה גדולה ובעצה עמוקה עשה שלא יתקיימו , משתחוים לי

כי זאת , השתחואות האלה והכנעתם לפניו בידעם שהוא יוסף אחיהם
הנה להצילם מזה השתדל שיתקיימו , היתה להם בושה ולכלימה גדולה

כמו שהעיד הכתוב , בלתי ידיעתם מי הוא זה שיכרעו וישתחוו לפניו
  ...ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם כמבואר שם ברחבה

 ב"בראשית מ. 33
ר ְלָכל ַעם ָהָאֶרץ ַוָּיבֹאּו ֲאֵחי ְויֹוֵסף הּוא ַהַּׁשִּליט ַעל ָהָאֶרץ הּוא ַהַּמְׁשִּבי) ו(

ַוַּיִּכֵרם ַוִּיְתַנֵּכר ַוַּיְרא יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ) ז:(יֹוֵסף ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו ַאַּפִים ָאְרָצה
 ַוְיַדֵּבר ִאָּתם ָקׁשֹות ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֵמַאִין ָּבאֶתם ַוּיֹאְמרּו ֵמֶאֶרץ ֲאֵליֶהם

ַוִּיְזּכֹר יֹוֵסף ) ט:(ַוַּיֵּכר יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ְוֵהם לֹא ִהִּכֻרהּו )ח:(ְּכַנַען ִלְׁשָּבר אֶֹכל
 ֲאֶׁשר ָחַלם ָלֶהם ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְמַרְּגִלים ַאֶּתם ִלְראֹות ֶאת ֵאת ַהֲחלֹמֹות

  :ֶעְרַות ָהָאֶרץ ָּבאֶתם


