כ' כסליו ה'תשע"ד

וישב
לום ַא ֶח ָ
יך וגו'
לו לֶ ְך נָ א ְר ֵאה ֶאת ְש ֹּ
ֹּאמר ֹּ
(בראשית לז,יד) וַ י ֶ

יעקב אבינו יודע שהאחים שונאים את יוסף ובכל זאת הוא שולח אותו אליהם .כיצד ?
לום ַא ֶח ָ
יך" כלומר את
מסביר הרבי מפשיסחא שבשליחות זו יש מסר לראות את " ְש ֹּ
שלימותם של האחים ,את המעלות שבהם ולא את חסרונותיהם.
כאשר יוסף פוגש את המלאך הוא אומר לו – ֶאת ַא ַחי ָאנ ִֹּכי ְמ ַב ֵקש נאמר באור התפילה,
לעולם צריך יהודי לבקש בתפילתו לא רק על עצמו אלא יבקש תשועה עם כלל עם ישראל.
תרגום יונתן בן עוזיאל לפסוק הראשון במגילת רות,עשרתי כפנין תקיפין
רעב חזקים) אתגזרו מן שמיא למהוי בעלמא (נגזר משמיים שיהיו בעולם) מן יומא
דאתברי עלמא (מהיום שבו נברא העולם) עד דייתי מלכא משיחא (עד לבוא מלך המשיח)
הוא מונה את תשעת המקרים שכבר היו ,ובהמשך אומר ,כפן עשיראי עתיד למהוי
(הרעב העשירי עתיד להיות) לא כפן למיכל לחמא (לא רעב ללחם) ולא צהותא למשתי
מיא (ולא צמא למים) אלהין למשמע פתגם נבואה מן קדם ה' (אלא צמא לשמוע את דברי
(עשרה מקרי

הקב"ה ,צמא לתורה)

לכן כאשר אנו פוגשים יהודי שהוא בגדר נָ ְסעו ִמזֶה ...נסע מדרך התורה ,צריכים לבצע,
לום ַא ֶח ָ
יך ,לראות למה אחינו התרחק מדרך התורה,
לֶ ְך נָ א ְר ֵאה ֶאת ְש ֹּ
לום ַא ֶח ָ
יך  -לראות את השלמות
כאשר יש לקרבו מתוך אהבה ,מתוך ְש ֹּ
שבו ,משום שכל יהודי הוא בעל נשמה טהורה ,ואז תגלה כמה רעב יש
ליהודים לשמוע דברי תורה ,אז תגלה כמה יהודים פשוט לא מודעים
ליופי שביהדות ,וכאן המקום לזעוק לקב"הֶ ,את ַא ַחי ָאנ ִֹּכי ְמ ַב ֵקש
ַה ִג ָידה ָנא לִ י ֵאיפֹּה ֵהם ר ִֹּעים ? תן בי כוח ותבונה לזכות למה שנאמר
ית ְך נְ אֻ ם יְ הוָ ה וְ ָשבו ָבנִ ים ִלגְ בולָ ם:
(ירמיה לא,טז) וְ יֵש ִת ְקוָ ה ְל ַאחֲ ִר ֵ
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נא לשמור על קדושת הגיליון
הוא חייב בגניזה
(למי שמדפיס אותו)

ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל
ר' יחיא בן סעיד ודעי הלוי ז"ל
נעמה בת סאלם זנדני ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

תולדות יעקב = יוסף
דות יַעֲ קֹּב ֹּיו ֵסף ֶבן ְש ַבע
ֵשב יַעֲ קֹּב ְב ֶא ֶרץ ְמגו ֵרי ָא ִביו ְב ֶא ֶרץ ְכנָ ַען{ :ב} ֵא ֶלה ת ְֹּל ֹּ
{א} וַ י ֶ
ֶע ְש ֵרה ָשנָ ה ָהיָה ר ֶֹּעה ֶאת ֶא ָחיו ַבצֹּאן וְ הוא נַ ַער ֶאת ְבנֵי ִב ְל ָהה וְ ֶאת ְבנֵי זִ ְל ָפה נְ ֵשי ָא ִביו
יהם:
ָבא ֹּיו ֵסף ֶאת ִד ָב ָתם ָר ָעה ֶאל אֲ ִב ֶ
וַ י ֵ

יּוקנָּא
הזוהר הקדוש וישב קפ/א  -אֵ לֶּה ּתוֹלְ דוֹת יַעֲ קֹב יוֹסֵ ף ,כָּל מַ אן ְדהֲ וָּ ה ִמ ְס ַּתכֵל בְ ִד ְ
יּוקנָּא
ְדיוֹסֵ ף ( ּ ָּכל ִמי ֶׁשהָּ יָּה ִמ ְס ּ ַּתכֵ ל ּ ִב ְדמוּת יוֹ סֵ ף) הֲ וָּ ה ָאמַ ר( ,הָּ יָּה אוֹ ֵמר) ְד ָּדא הּוא ִד ְ
ְדיַעֲ קֹבֶׁ ( .ש ּזוֹ ִהיא ְ ּדמוּת ַּיעֲקֹ ב) ָּּתא חֲ זֵיֹ ּ ( ,בא ְראֵ ה) ִדבְ כֻלְ הּו בְ נֵי יַעֲ קֹב ( ֶׁש ּ ְבכָּ ל ּ ְב ֵני ַּיעֲקֹ ב) לָּא
לה ּתוֹ ְלדוֹ ת ַּיעֲקֹ ב ְראוּבֵ ן) בַ ר יוֹסֵ ףְ ּ ( ,פ ָּרט
כְ ִתיב אֵ לֶּה ּתוֹלְ דוֹת יַעֲ קֹב ְראּובֵ ןֹ ( ,לא כָּ תוּב אֵ ּ ֶׁ
דוֹ ָּ
מה ִל ְדמוּת אָּ ִביו).
יּוקנִיּה ָּדמֵ י לְ ִד ְ
ְליוֹ סֵ ף) ְד ִד ְ
דמוּתוֹ ּ
יּוקנָּא ְדאֲ בוֹי ( ֶׁש ְ ּ
יּוקנָּא
זוהר וישב קפב/ב  -אֵ לֶּה ּתוֹלְ דוֹת יַעֲ קֹב יוֹסֵ ף ,כְ מָּ ה ְד ִא ְּתמָּ ר ( ּ ְכמוֹ ֶׁש ִּנ ְת ּ ָּבאֵ ר) ְדכָּל ִד ְ
ְדיַעֲ קֹב הֲ וָּ ה בֵ יּה בְ יוֹסֵ ףֶׁ ( ,ש ּ ָּכל ְ ּדמוּתוֹ ֶׁשל ַּיעֲקֹ ב הָּ י ְָּתה ּ ְביוֹ סֵ ף) וְ כָּל מַ ה ְדאֵ ַירע לְ הַ אי אֵ ַירע
לְ הַ איְ ( ,וכָּ ל ַּ
מה ּ ֶׁשאֵ ַּרע לָּ ֶׁזה אֵ ַּרע לָּ ֶׁזה)
יוסף מוגדר בשם יוסף הצדיק ,וכי יתכן שהוא יכשל בלשון הרע ?
זוהר וישב קפב/ב  -וַ יָּבֵ א יוֹסֵ ף אֶּ ת ִדבָּ ָּתם ָּרעָּ ה ,הָּ א או ְּקמוּהָּ (הֲרֵ י ּ ֵפ ְרשוּהָּ ) ְדהֲ וָּ ה ָאמַ ר לְ אֲ בוֹי
עֲ ַליְיהּו (עֲלֵ יהֶׁ ם) ְדהֲ וּו ָאכְ לֵי ַשיְיפָּ א (אֵ יבָּ ר) ִמבַ עֲ לֵי חַ יִין כַד ִאינּון חַ יִין .וַ יָּבֵ א יוֹסֵ ף אֶּ ת ִדבָּ ָּתם
ָּרעָּ ה ,וְ כִ י הָּ א בְ ִמנְ יָּינָּא הֲ וּו ִאינּון בְ נֵי ְשפָּ חוֹתְ ּ ( ,ב ֵני הַּ ּ ְשפָּ חוֹ ת היו במניין השבטים) הֵ יְך הֲ וּו
ְמזַלְ זְ לִ ין בְ הוֹן בְ נֵי לֵָאה (והָּ י ּו ְ
מ ַּז ְל ְז ִלים ּ ָּבהֶׁ ם ּ ְב ֵני לֵ אָּ ה)
אריהוֹן (וְהָּ י ּו עוֹ ְב ִרים עַּ ל ִ
מצְ וַּת
ּקּודא ְדמָּ ֵ
וְ הֵ יְך הֲ וּו ָאכְ לִ ין אֵ בָּ ר ִמן הַ חַ י ,וְ הֲ וּו עָּ בְ ִרין עַ ל פִ ָּ
ּקּודא ָּדאֶׁ ( .שהֲרֵ י צִ ּוָּה עַּ ל ּ ְב ֵני ֹנחַּ ִמ ְצוָּה זו) כְ מָּ ה ְדאַ ְּת ָאמֵ ר,
ִר ּבוֹ ָּנם)ְ .דהָּ א פַ ִּקיד עַ ל בְ נֵי נֹ חַ פִ ָּ
ּקּודא
(בראשית ט) אַ ְך בָּ ָּשר בְ נַפְ ש ֹו ָּדמ ֹו לא תֹאכֵלּו ,וְ ִאינּון הֲ וּו ָאכְ לֵי לֵיּה וְ עָּ בְ ִרין עַ ל פִ ָּ
אריהוֹן ? (והייתכן שהשבטים הקדושים היו עוברים על מצוות ריבונם ?! יש דעה שהיה זה
ְדמָּ ֵ
עגל שנוצר מספר הבריאה ,ויש דעה שהיה זה עגל במעי אימו שנשחטה "בן פקועה" ואינו
לא יוֹ סֵ ף
חייב בשחיטה ,ויוסף לא ידע זאת וגם לא טרח לשאול )..אֶּ לָּא יוֹסֵ ף הֲ וָּ ה ָּקאֲ מַ ר (אֶׁ ּ ָּ
הָּ יָּה אוֹ ֵ
מר כך מדעתו)  ,וְ עַ ל ָּדא ִא ְתעַ נַש( .ועל זה נענש)

רש"י – (רבי שלמה יצחקי) את דבתם רעה .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 ,על אבר מן החי  -וישחטו שעיר עזים במכירתו ,ולא אכלוהו חי
(כדי שילקה בשחיטה) ועל דבה שספר עליהם שקורין לאחיהם עבדים  -לעבד נמכר יוסף,
ועל העריות שספר עליהם ,ותשא אשת אדוניו וגו':
מוסר השכל :לא כל מה שאנחנו רואים זו באמת התמונה כולה ,יש לך ספקות תשאל..
אל תגיע למסקנות באופן עצמאי ,במיוחד למסקנות שעלולות להשפיע בצורה משמעותית.
הרב יעקב יעקב בספרו באר יעקב על התורה  -יוסף לא היה רועה עם אחיו בצאן ,כי רוב
הזמן היה יחד עם אביו יעקב .יוסף למד תורה יותר משאר האחים והיה צדיק מאוד,
ומשום כך גם לא יכול היה לראות מי שעושה עברות .כל נדנוד של עברה היה נראה בעיניו
כאיסור חמור מאוד .הוא גם היה מוכיח את אחיו ורועה אותם מוסר ,דעה והשכל ,בזמן
שהיו עוסקים ברעיית הצאן (ולכן נאמר רועה את אחיו בצאן) .האחים חשבו שיוסף עושה
זאת מתוך גאווה ושהוא רוצה להשתרר עליהם ,אך למעשה יוסף היה עניו מאוד ,והראיה
לכך שנאמר עליו "והוא נער את בני בלהה ובני זלפה" ,שהיה משרת אותם .האחים ראו
בכך מידה רעה שהוא נדבק בפחותים .הם חשבו עליו שהוא רשע המעמיד פני צדיק ,כמו
שהיה עם עשיו שהיה שואל את יצחק אביו כיצד מעשרים את המלח ,ותוך כדי כך היה
עושה את העברות הכי חמורות.

וכי יוסף היה בן הזקונים ? הלא בנימין הוא בן הזקונים ?
תנֶת ַפ ִסים:
לו ְכ ֹּ
לו וְ ָע ָשה ֹּ
{ג} וְ יִ ְש ָר ֵאל ָא ַהב ֶאת ֹּיו ֵסף ִמ ָכל ָבנָ יו ִכי ֶבן זְ ֻקנִ ים הוא ֹּ

שפתי חכמים (רבי שבתי משורר) ואם תאמר והא בנימין נולד לו יותר לעת זקנתו מיוסף,
ויש לומר משום דכל בניו של יעקב נולדו לו מיד זה אחר זה ,דהא בו' שנים נולדו כולם
חוץ מבנימין שהפסיק בו זמן ארוך ,והיו העולם סבורין שלא יוליד ממנה עוד בן והיו קורין
ליוסף בן זקונים ,ואפילו אחר שנולד בנימין קראו אותו בן זקונים מתוך שהורגלו בו:

בהמשך נכתב ..אמר קרא ,שעשה לו כתונת פסים ,אי משום להורות שאל ישנה אדם לבן
בין הבנים ,שהרי בשביל ב' סלעים שהיה כתונת של יוסף יותר שוה היו מתקנאים בו אחיו
(שבת י') דאין זה משמעות הקרא דהא לא כתיב ויראו אחיו כי עשה לו כתנת פסים ,אלא
ודאי בשביל חלומותיו ודבריו היו מתקנאים בו ,לכן מביא מדרש אגדה ( ,מהרש"ל) ,ורצה
לומר פסים נוטריקו"ן פוטיפרע סוחרים ישמעאלים מדינים.
רו ְל ָשלֹּם:
ֹּתו וְ ל ֹּא י ְָכלו ַד ְב ֹּ
יהם ִמ ָכל ֶא ָחיו וַ ִי ְשנְ או א ֹּ
ֹּתו ָא ַהב אֲ ִב ֶ
{ד} וַ ִי ְראו ֶא ָחיו ִכי א ֹּ

רש"י – (רבי שלמה יצחקי) מתוך גנותם למדנו שבחם ,שלא דברו אחת בפה ואחת בלב:

חלומותיו של יוסף = נבואות
ֹּתו :ישנו כלל ,חלום שהינו נבואה הוא
עוד ְשנֹּא א ֹּ
לום וַ יַגֵד לְ ֶא ָחיו וַ י ֹּו ִספו ֹּ
{ה} וַ יַחֲ ל ֹּם ֹּיו ֵסף חֲ ֹּ
יהם ִש ְמעו
ֹּאמר אֲ לֵ ֶ
חלום שהפרטים שלו מאוד ברורים ,ולכן משתמש יוסף במילים {ו} וַ י ֶ
לום ַהזֶה אֲ ֶשר ָחלָ ְמ ִתי :שחלמתי את החלום עכשיו לפנות בוקר והוא נבואה ,ולכן
נָ א ַהחֲ ֹּ
תו ְך ַה ָש ֶדה
השתמש במוטיב וְ ִהנֵה  3פעמים ,שנאמר {ז} וְ ִהנֵה אֲ נ ְַחנו ְמ ַא ְל ִמים אֲ ל ִֻמים ְב ֹּ
יכם וַ ִת ְש ַתחֲ וֶ ין לַ אֲ ל ָֻמ ִתי :מוטיב
וְ ִהנֵה ָק ָמה אֲ ל ָֻמ ִתי וְ גַ ם נִ ָצ ָבה וְ ִהנֵה ְת ֻס ֶבינָ ה אֲ לֻמ ֵֹּת ֶ
המופיע גם בחלומו של יעקב אביו  3פעמים.
יע ַה ָש ָמיְ ָמה וְ ִהנֵה ַמ ְלאֲ ֵכי
(בראשית כח-ויצא) {יב} וַ יַחֲ לֹּם וְ ִהנֵה ֻס ָלם ֻמ ָצב ַא ְר ָצה וְ רֹּאש ֹּו ַמ ִג ַ
ֹּאמר אֲ נִ י ה' אֱ ל ֵֹּהי ַא ְב ָר ָהם ָא ִביךָ
אֱ ל ִֹּהים עֹּלִ ים וְ י ְֹּר ִדים ב ֹּו{ :יג} וְ ִהנֵה ה' נִ ָצב ָעלָ יו וַ י ַ
יה לְ ָך ֶא ְתנ ֶָנה ולְ ַז ְר ֶע ָך:
וֵ אל ֵֹּהי יִ ְצ ָחק ָה ָא ֶרץ אֲ ֶשר ַא ָתה ש ֵֹּכב ָעלֶ ָ
ֹּתו ַעל
עוד ְשנֹּא א ֹּ
לו ֶא ָחיו הֲ ָמל ְֹּך ִת ְמל ְֹּך ָעלֵ ינו ִאם ָמש ֹּול ִת ְמשֹּל ָבנו וַ י ֹּו ִספו ֹּ
ֹּאמרו ֹּ
{ח} וַ י ְ
ֹּאמר ִהנֵה ָחלַ ְמ ִתי
ֹּתו לְ ֶא ָחיו וַ י ֶ
לום ַא ֵחר וַ יְ ַס ֵפר א ֹּ
עוד חֲ ֹּ
חֲ לֹּמ ָֹּתיו וְ ַעל ְד ָב ָריו{ :ט} וַ יַחֲ ל ֹּם ֹּ
עוד וְ ִהנֵה ַה ֶש ֶמש וְ ַהי ֵָר ַח וְ ַא ַחד ָע ָשר כ ֹּו ָכ ִבים ִמ ְש ַתחֲ וִ ים ִלי{ :י} וַ יְ ַס ֵפר ֶאל ָא ִביו וְ ֶאל
לום ֹּ
חֲ ֹּ
בוא אֲ נִ י וְ ִא ְמ ָך וְ ַא ֶחיךָ
בוא נָ ֹּ
לום ַהזֶה אֲ ֶשר ָחלָ ְמ ָת הֲ ֹּ
לו ָמה ַהחֲ ֹּ
ֹּאמר ֹּ
ֶא ָחיו וַ ִיגְ ַער ב ֹּו ָא ִביו וַ י ֶ
בו ֶא ָחיו וְ ָא ִביו ָש ַמר ֶאת ַה ָד ָבר – יעקב הבין את דבר
לְ ִה ְש ַתחֲ ֹּות לְ ָך ָא ְר ָצה{ :יא} וַ יְ ַקנְ או ֹּ

הנבואה ואת הכפילות של החלום ,ושמר זאת בסוד.
בו ֶא ָחיו ?
ֹּתו ובחלום השני נאמר וַ יְ ַקנְ או ֹּ
עוד ְשנֹּא א ֹּ
למה נאמר בחלום הראשון וַ י ֹּו ִספו ֹּ

הבן איש חי (רבינו יוסף חיים) בספרו עוד יוסף חי :אומר המדרש בחלום הראשון ,חלם יוסף על
אחיו שמשתחווים לו שחלם שאלומותיהם משתחווים לאלומה שלו ,ואחיו אמרו ,על מה
שאדם חושב ביום הוא חולם בלילה ,אם כן יוסף ביום מתעסק בשדה באלומות ורוצה
למלוך עלינו ,ובגלל זה חלם את זה החלום  -ובגלל זה שנאו אותו.
אבל ,משראו את החלום השני שהוא חולם על ירח וכוכבים ,אמרו  -הרי זה יוסף לא
אסטרונאוט הוא ,ולא מדען ואם הוא חלם על זה כנראה שזה מן השמים ובגלל זה קינאו
בו..

המשכיות חטאי העגל ומכירת יוסף
בתפילת יום הכיפורים אנו אומרים "כי אתה סולחן לישראל ומוחלן לשבטי ישורון,
ומבלעדיך אין לנו מלך מוחל וסולח" .אומר המשך חוכמה (רבי מאיר שמחה בן שמשון),
סולחן לישראל – כנגד חטא העגל ,ומוחלן לשבטי ישורון – כנגד חטא מכירת יוסף ,שאין
לך שום עוון בדברים שבין אדם למקום שאינו יונק מהשורש של חטא העגל ,ואין לך שום
עוון בדברים שבין אדם לחברו שאינו יונק מהשורש של חטא מכירת יוסף.
גם קיסר רומי שאל את חכמי ישראל – על מכירת יוסף ,שהרי נאמר

(דברים כד,ז – כי תצא)

רו ו ֵמת ַה ַג ָנב ַההוא ו ִב ַע ְר ָת
ִכי יִ ָמצֵ א ִאיש גֹּנֵב נ ֶֶפש ֵמ ֶא ָחיו ִמ ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל וְ ִה ְת ַע ֶמר ב ֹּו ו ְמ ָכ ֹּ
ָה ָרע ִמ ִק ְר ֶב ָך :ועל כך נידונו למוות עשרה הרוגי מלכות.

מלמדים אותנו חכמינו שחטא מכירת יוסף ,וחטא העגל לא נתכפרו במלואם עד ימינו אנו.
אם כן – מה בדיוק היה במכירת יוסף ?

סיפור מכירת יוסף
לוא ַא ֶח ָ
יך
ֹּאמר יִ ְש ָר ֵאל ֶאל ֹּיו ֵסף הֲ ֹּ
יהם ִב ְש ֶכם{ :יג} וַ י ֶ
עות ֶאת צֹּאן אֲ ִב ֶ
{יב} וַ יֵלְ כו ֶא ָחיו ִל ְר ֹּ
לום
לו לֶ ְך נָ א ְר ֵאה ֶאת ְש ֹּ
ֹּאמר ֹּ
לו ִהנֵנִ י{ :יד} וַ י ֶ
ֹּאמר ֹּ
יהם וַ י ֶ
ר ִֹּעים ִב ְש ֶכם לְ ָכה וְ ֶא ְשלָ חֲ ָך אֲ לֵ ֶ
ַא ֶח ָ
רון וַ ָיבֹּא ְש ֶכ ָמה:
לום ַהצֹּאן וַ הֲ ִש ֵבנִ י ָד ָבר וַ ִי ְשלָ ֵחהו ֵמ ֵע ֶמק ֶח ְב ֹּ
יך וְ ֶאת ְש ֹּ

יעקב אבינו מפחד שמא יבוא בני החוי וינקמו מבניו את מעשה שכם ולכן ביקש מיוסף
ללכת ולבדוק מה שלומם .מרגע זה מתחיל התהליך שיוביל לשעבוד מצרים...
ולמה הלכו השבטים דווקא לשכם ?
אומר המדרש שהשבטים הקדושים לא הייתה להם התנגדות ליוסף עצמו ,והבינו את
העובדה שיוסף הוא ההמשך של יעקב מבן כל האחים ,אלא שצפו ברוח הקודש וראו
שירבעם עתיד לצאת מיוסף ולהחטיא את עם ישראל בעבודה זרה ,שהמלוכה בישראל
תחלק ,מה עשו ? הלכו להתפלל בשכם ,שמשם עתיד לצאת אותו קלקול והתפללו
יהם
עות ֶאת צֹּאן אֲ ִב ֶ
שתתבטל מלכות יוסף ואפרים ,עכשיו נבין את משמעות הפסוק לִ ְר ֹּ
להתפלל על הנהגת צאן ישראל לעתיד לבוא ִב ְש ֶכם.
רון ,והלא חברון יושבת בהר ? אלא שלחו
מכאן גם עונים המפרשים וַ ִי ְשלָ ֵחהו ֵמ ֵע ֶמק ֶח ְב ֹּ
מעומקם של דברים .שפתי חכמים (רבי שבתי משורר) בעניין של בן סורר ומורה הרי שהוא
נדון על העתיד שלו ,לעומת ישמעאל שלא נידון על העתיד של בניו ,יוסף נידון על מרידה
במלכות בשבט יהודה משום שאמר והנה קמה אלומתי...
בדרך מזדמן ליוסף המלאך גבריאל {טו} וַ ִי ְמ ָצ ֵאהו ִאיש וְ ִהנֵה ת ֶֹּעה ַב ָש ֶדה וַ ִי ְש ָאלֵ הו ָה ִאיש
ידה ָנא ִלי ֵאיפ ֹּה ֵהם ר ִֹּעים{ :יז}
ֹּאמר ֶאת ַא ַחי ָאנ ִֹּכי ְמ ַב ֵקש ַה ִג ָ
לֵ אמֹּר ַמה ְת ַב ֵקש{ :טז} וַ י ֶ
ֹּאמר ָה ִאיש נָ ְסעו ִמזֶה ִכי ָש ַמ ְע ִתי א ְֹּמ ִרים נֵלְ ָכה ד ָֹּתיְ נָ ה וַ יֵלֶ ְך ֹּיו ֵסף ַא ַחר ֶא ָחיו וַ ִי ְמ ָצ ֵאם
וַ י ֶ
ְבד ָֹּתן:

רמז לו – נָ ְסעו ִמזֶה ,זה =  ,21בדעתם לפרק את עניין  21השבטים.

יתו :אמרו השבטים ,יוסף
ֹּתו לַ הֲ ִמ ֹּ
יהם וַ ִי ְתנ ְַכלו א ֹּ
ֹּתו ֵמ ָרחֹּק ו ְב ֶט ֶרם יִ ְק ַרב אֲ לֵ ֶ
{יח} וַ ִי ְראו א ֹּ
הוציא עלינו שם רע ולכן עלינו לדון אותו שימות אבל לא על ידינו וזהו שנאמר וַ ִי ְתנ ְַכלו
יתו ,ואמרו שכל אדם שמדבר לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים ,ויהיה זה מידה
ֹּתו לַ הֲ ִמ ֹּ
א ֹּ
כנגד מידה ,הוא העליל עלינו שאכלנו אבר מן החי ,אנחנו נשליך אותו לכלבים שיאכלוהו
חיים.
ֹּמות ַה ָלזֶה ָבא :היו אלה שמעון ולוי שתמיד היו
ֹּאמרו ִאיש ֶאל ָא ִחיו ִהנֵה ַב ַעל ַהחֲ ל ֹּ
{יט} וַ י ְ
בעצה אחת ואמרו על יוסף ,הנה בא יוסף שעתיד לצאת ממנו ירבעם בן נבט שיגרום
ֹּרות וְ ָא ַמ ְרנו ַחיָה ָר ָעה
ַה ְרגֵהו וְ נ ְַשלִ ֵכהו ְב ַא ַחד ַהב ֹּ
לעבודה זרה בישראל{ .כ} וְ ַע ָתה לְ כו וְ נ ַ
אֲ ָכלָ ְתהו ,ורוח הקודש מכרזת ואומרת וְ נִ ְר ֶאה ַמה ִי ְהיו חֲ לֹּמ ָֹּתיו:
ֹּאמר אֲ לֵ ֶהם ְראו ֵבן ַאל
נַכנו נָ ֶפש{ :כב} וַ י ֶ
ֹּאמר לֹּא ֶ
{כא} וַ ִי ְש ַמע ְראו ֵבן וַ י ִַצלֵ הו ִמי ָָדם וַ י ֶ
בו ְל ַמ ַען ַה ִציל
ֹּתו ֶאל ַהב ֹּור ַהזֶה אֲ ֶשר ַב ִמ ְד ָבר וְ יָד ַאל ִת ְש ְלחו ֹּ
ִת ְש ְפכו ָדם ַה ְשלִ יכו א ֹּ
יבו ֶאל ָא ִביו:
ֹּתו ִמי ָָדם לַ הֲ ִש ֹּ
א ֹּ

למה דווקא ראובן הוא זה שבא להציל את יוסף ?
כאשר ראובן הבין את חומרת המעשה של העברת מיטת אביו מאוהל בלהה לאוהל אמו
לאה ,התחיל ראובן לעשות תשובה:
וַ ִי ְש ַמע ְראו ֵבן – מה שמע ? אלא ,שרק ראובן שמע את בת קול שאמרה ..וְ נִ ְר ֶאה ַמה ִי ְהיו
חֲ לֹּמ ָֹּתיו :מכאן הבין שאם רק הוא שמע ,תפקידו להציל את יוסף.
כאשר שמע ראובן שיוסף חלם ואמר ,וְ ִהנֵה ַה ֶש ֶמש וְ ַהי ֵָר ַח וְ ַא ַחד ָע ָשר כ ֹּו ָכ ִבים ִמ ְש ַתחֲ וִ ים
לִ י ,:אמר ראובן למרות שחטאתי כלפי אבא יוסף עדיין מחשיב אותי במניין השבטים,
שהרי הוא אומר וְ ַא ַחד ָע ָשר כ ֹּו ָכ ִבים – אני ברשימה ..יוסף לא נידה אותי.

ראובן ידע שאם הם יפגעו ביוסף הם יתחרטו על כך בסופו של דבר ,ואז יתלו את האחריות
בו כי הוא הבכור ,שיאמרו לו – למה לא מנעת אותנו מזה ?
יותר מכך פחד ראובן שיעקב אבינו יאשים אותו משום שיוסף הוא זה שגילה ליעקב
שראובן העביר את מיטתו ,ולכן אמר ראובן אם יקרה משהו ליוסף ,אבא יתלה את זה בי
"כחיסול חשבונות" על זה שהוא גילה לאבא.
{כג} וַ יְ ִהי ַכאֲ ֶשר ָבא ֹּיו ֵסף ֶאל ֶא ָחיו וַ י ְַפ ִשיטו ֶאת ֹּיו ֵסף ֶאת ֻכ ָתנְ ת ֹּו ֶאת ְכתֹּנֶת ַה ַפ ִסים אֲ ֶשר
ָעלָ יו :יוסף לבש את כותנת הפסים מתחת לכותנת הרגילה שלו כדי שלא להכעיסם,
תנֶת ַה ַפ ִסים אֲ ֶשר ָעלָ יו:
שכתוב ,בהתחלה וַ י ְַפ ִשיטו ֶאת ֹּיו ֵסף ֶאת ֻכ ָתנְ ת ֹּו ורק אח"כ ֶאת ְכ ֹּ
ֹּתו ַהב ָֹּרה וְ ַהב ֹּור ֵרק ֵאין ב ֹּו ָמיִ ם:
{כד} וַ ִי ָק ֻחהו וַ י ְַשלִ כו א ֹּ
תיב (דהיינו
בראשית רבה ,פרשה פד ,אות טז  -וַ ִי ָק ֻחהו ,וַ י ִָּּקחֵ הּו כְ ִ

שחסרה ו')ִ ,מי הָּ יָּה זֶּה ִש ְמעוֹן,

עון( .בראשית לז ,כד) וַ י ְַש ִלכו
וְ אֵ ימָּ ַתי פָּ ַרע לוֹ ,לְ הַ לָּן (בראשית מב ,כד) :וַ ִי ַקח ֵמ ִא ָתם ֶאת ִש ְמ ֹּ
ֹּתו ַהב ָֹּרה וְ ַהב ֹּור ֵרק ֵאין ב ֹּו ָמיִ ם ,מַ יִם אֵ ין ב ֹו אֲ בָּ ל נְ חָּ ִשים וְ עַ ְק ַרבִ ים יֵש בוְֹ .שנֵי בוֹרוֹת
א ֹּ

הָּ יּו ,אֶּ חָּ ד מָּ לֵא ְצרוֹרוֹת וְ אֶּ חָּ ד מָּ לֵא ְש ָּרפִ ים וְ עַ ְק ַרבִ ים.

יוסף התחנן לפני אחיו שלא ישליכו אותו לבור ,ופחד שמא ימות מן הנפילה ולא רצה
שאחיו יכשלו שעוון זה עליו ,האחים לא ידעו שיש בבור נחשים משום שהיה עמוק ולא
ראו זאת ,ולאחר שזרקו האחים את יוסף לבור נעשה לו נס ולא פגעו בו הנחשים
והעקרבים ,והיה זועק לאחיו ולא שמעו לו והתרחקו מן הבור כדי שלא ישמעו את
תחינותיו.
אלים ָב ָאה ִמ ִג ְל ָעד
ֵיהם וַ ִי ְראו וְ ִהנֵה א ְֹּר ַחת יִ ְש ְמ ֵע ִ
{כה} וַ י ְֵשבו לֶ אֱ ָכל לֶ ֶחם וַ ִי ְשאו ֵעינ ֶ
ֹּאמר יְ הו ָדה ֶאל ֶא ָחיו
הו ִריד ִמ ְצ ָריְ ָמה{ :כו} וַ י ֶ
הו ְל ִכים ְל ֹּ
יהם נ ְֹּש ִאים נְ כֹּאת ו ְצ ִרי וָ ל ֹּט ֹּ
וגְ ַמ ֵל ֶ
אלים וְ י ֵָדנו ַאל ְת ִהי
מו{ :כז} לְ כו וְ נִ ְמ ְכ ֶרנו לַ ִי ְש ְמ ֵע ִ
ַמה ֶב ַצע ִכי נַהֲ רֹּג ֶאת ָא ִחינו וְ ִכ ִסינו ֶאת ָד ֹּ
בו ִכי ָא ִחינו ְב ָש ֵרנו הוא וַ ִי ְש ְמעו ֶא ָחיו:
ֹּ

כשבאו לאכל לחם ,אמרו תשעת האחים ,נאכל נשתה ואח"כ נדון את יוסף למיתה – מידת
הדין.
ֵיהם וַ ִי ְראוָ ,אמַ ר ַרבִ י אַ בָּ א בַ ר כַהֲ נָּא
ואז ראו ..בראשית רבה ,פרשה פד ,אות יז  -וַ ִי ְשאו ֵעינ ֶ
וַ הֲ ֹלא אֵ ין ַד ְרכָּן ֶּשל י ְִש ְמעֵ אלִ ים לִ ְהיוֹת ְטעּונִים אֶּ לָּא עוֹרוֹת וְ עִ ְט ָּרן ,אֶּ ָּלא ְראֵ ה מַ ה זִ מֵ ן הַ ָּּקדוֹש
בָּ רּוְך הּוא לְ אוֹת ֹו צַ ִדיק בְ או ָֹּתּה ָּשעָּ הַ ,ש ִּקים ְמל ִֵאים בְ ָּש ִמים כְ דֵ י ֶּש ְּתהֵ א הָּ רּוחַ ְמנ ֶַּשבֶּ ת בָּ הֶּ ם
ִמפְ נֵי ֵריחָּ ן ֶּשל עַ ְרבִ יִים.
אמר יְ הו ָדה ֶאל
סנהדרין ו/א  -רבי מאיר אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה שנאמר וַ י ֹּ ֶ
ֶא ָחיו ַמה ֶב ַצע ִכי נַהֲ רֹּג ֶאת ָא ִחינו וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץ ועל זה נאמר
אלים,ואז האחים באו
(תהילים י,ג) ובֹּצֵ ַע ֵב ֵר ְך נִ ֵאץ יְ הוָ ה :אמר יהודה לְ כו וְ נִ ְמ ְכ ֶרנו לַ ִי ְש ְמ ֵע ִ

בעצת המכירה ואמרו ,אם יוסף צדיק יתקיים במכירה זו תחילת גלות מצרים שזוהי
גזירת שמיים ,ואם חוטא הוא יהיה כמו כנען שנתקלל על ידי נח להיות עבד.
{כח} וַ ַי ַע ְברו אֲ נָ ִשים ִמ ְדיָנִ ים סֹּחֲ ִרים וַ ִי ְמ ְשכו וַ יַעֲ לו ֶאת ֹּיו ֵסף ִמן ַהב ֹּור וַ ִי ְמ ְכרו ֶאת ֹּיו ֵסף
לַ ִי ְש ְמ ֵעאלִ ים ְב ֶע ְש ִרים ָכ ֶסף וַ י ִָביאו ֶאת ֹּיו ֵסף ִמ ְצ ָריְ ָמה:

מעם לועז – השבטים מכרו את יוסף לישמעאלים ,הישמעאלים לסוחרים ,הסוחרים
למדינים ,והמדינים למצרים לפוטיפר.
מדרש תנחומא  -וכי תעלה על דעתך שנער יפה כמותו נמכר בעשרים כסף? אלא כיון
שהושלך לבור ,מתוך פחד נחשים ועקרבים שבו ,נשתנה זיו פניו וברח ממנו דמו ונעשה
פניו ירוקות ,לפיכך מכרוהו בעשרים כסף (שלא רצו שיאמרו עבור בצע כסף מכרו אותו) וקנו עם זה
נעליים (רמז לזה שגם הם עתידים לרדת בגלות) ( ,ירושלמי פב)ואמר רבי שמעון בן לקיש לפי
שמכרו בכורה של רחל בעשרים כסף יהיה כל אחד ואחד פודה את בנו בכורו בעשרים
כסף.

המשפט בין יוסף ואחיו = דין על העתיד לבוא
כאשר בא יוסף לאחיו אמרו לו אחיו אנחנו דנים אותך למיתה בגלל שעתיד מבניך לצאת
ירבעם בן נבט שיפלג את עם ישראל ממלכות רחבעם בן שלמה ,ויחטיא את העם בשני
עגלים בבית אל ובדן.
עונה להם יוסף ,אתם רוצים לדון אותי "דין על העתיד" ? והרי למדנו ממעשה ישמעאל
שהקב"ה לא דן אותו למיתה לפי בקשת המלאכים מטעם "באשר הוא שם" ואסור לדון
על פי העתיד .עכשיו אני מבין למה אמר לי המלאך נָ ְסעו ִמזֶה – נוסעים אתם ממידותיו של
הקב"ה.
ממשיך יוסף ואומר – לא הבנתם נכון את החלום שהרי אמרתי וְ ִהנֵה אֲ נ ְַחנו ְמ ַא ְל ִמים
תו ְך ַה ָש ֶדה כלומר עוד לפני שתאשימו אותי במעשה העגל של בני לעתיד לבוא,
אֲ ל ִֻמים ְב ֹּ
כולנו ביחד נחטא בעגל ורק אח"כ וְ ִהנֵה ָק ָמה אֲ ל ָֻמ ִתי וְ גַ ם נִ ָצ ָבה יחטיא בני את העם בעגל,

אז על מה אתם רוצים לדון אותי ? הרי שגם בניכם יחטאו בעבודה זרה עוד לפני ירבעם.
יתרה מזאת – אתם רוצים לדון על העתיד ,אתם יודעים למה יחטאו עם ישראל בחטא
העגל ? בגללכם ,בגלל שאתם שונאים אותי – אתם אשמים !!! איך ?
בגלל השנאה של האחים ליוסף נתגלגל יוסף למצרים .לפני שיוסף נפטר הוא השביע את
אחיו שיעלו את עצמותיו ממצרים ,כאשר כל עם ישראל היה עסוק בביזת מצרים הלך
משה וחיפש את ארונו של יוסף (תיקון מעשה לוי שלא התרה בשמעון ..שהרי כל שבט דאג
לעצמות ראש שבטו) ,גילתה לו שרח בת אשר שהוא נמצא בתחתית הנילוס כי המצרים לא
רצו שיוסף יעזוב את מצרים .לקח משה פתק וכתב עליו שם המפורש ו"-עלה שור עלה
שור" – את הפתק הזה לקח ילד בשם מיכה ושמר אצלו עד שהגיע חטא העגל ...כאשר
אהרון אוסף את הזהב ומעלה אותו באש יש רק "ערימת זהב" אבל אז מגיע מיכה וזורק
את הפתק של "עלה שור עלה שור" ויוצא עגל הזהב ,יוצא מכאן שאם לא הייתם שונאים
אותי לא היינו יורדים למצרים ולא היה קיום לפתק !!
מיכה – ממשיך יוסף ומספר כאשר משה רואה את מיכה – שהיה מעוך בקיר מתפלא על
כך ושואל את הקב"ה מה פשר הדבר ? עונה לו הקב"ה ,משה קוצים אני מכלה מן הכרם,
אומר משה להקב"ה – אתה דן אדם לפי העתיד ? אומר לו הקב"ה – והלא אתם במצרים
רק בגלל שהשבטים דנו את יוסף לפי העתיד ,אז מה טענתך ? בכל זאת אומר הקב"ה
למשה קח אחד מהם ותראה מה יצא ממנו – לקח משה את מיכה.
ומה יצא ממיכה ? מיהו אותו מיכה ?
גמרא סנהדרין קא/ב  -תנא :הוא נבט ,הוא מיכה ,הוא שבע בן בכרי,
מכאן יוצא שגלגולו של אותו מיכה ,היה בנבט  -אביו של ירבעם  -כלומר לא רק שאתם
דנים אותי על העתיד ,אלא שאתם בשנאתכם אשמים גם בחטא העגל הראשון = מיכה,
וגם בחטא שני העגלים = ירבעם בן נבט מגילגולו של מיכה !!!
אלים,ואז
בסופו של דבר נידון יוסף למכירה לעבדות – שאמר יהודה ְלכו וְ נִ ְמ ְכ ֶרנו לַ ִי ְש ְמ ֵע ִ
האחים באו בעצת המכירה ואמרו ,אם יוסף צדיק יתקיים במכירה זו תחילת גלות מצרים
שזוהי גזירת שמיים ,ואם חוטא הוא יהיה כמו כנען שנתקלל על ידי נח להיות עבד.

משיח בן יוסף ומשיח בן דוד
פרשת וישב כל הפסוקים מתחילים באות ו' חוץ משמונה פסוקים ,כמו במגילת רות וזהו
רמז למשיח שיש בפרשתינו (דוד המלך ,ד+ד= 8והשאר ו')
אומר מדרש – אבן שואב :לאחר מכירת יוסף כל השבטים היו במצב לא טוב על זה שיעקב
מיאן להתנחם .ראובן היה גם בתענית על שחילל יצועי אביו ,יוסף עבד במצרים ,יהודה
מאבד שני בנים ואישה ,והקב"ה עוסק בהכנת עניין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד – שזו
דרכו של משיח ,שהוא בוקע דווקא מתוך האפלה.
אין משיח בן דוד בא לפני משיח בן יוסף – למה ?
תפקידו של משיח בן יוסף הוא להלחם בבני עשיו ,משום שבני עשיו יפלו רק בידי בני רחל,
לכן,
יהושע – שהוא משבט אפרים ,נלחם ראשון בעמלק.
שאול המלך  -מלך לפני דוד המלך ותפקידו היה להשמיד את עמלק.
מכירת יוסף – שהיא הכנת מלכות יוסף ,משיח בן יוסף ,התקיימה לפני מעשה יהודה
ותמר שהוא הכנת משיח בן דוד שבא מפרץ (זרח = נביאים)
בון אֲ ֶשר ֶא ֶתן ָל ְך
ֹּאמר ָמה ָה ֵע ָר ֹּ
במעשה תמר :לקחה תמר שלושה ערבונות {יח} וַ י ֶ
לו:
יה וַ ַת ַהר ֹּ
ֹּאמר ח ָֹּת ְמ ָך ו ְפ ִתילֶ ָך ו ַמ ְט ָך אֲ ֶשר ְבי ֶָד ָך וַ ִי ֶתן ָלה וַ ָיבֹּא ֵאלֶ ָ
וַ ת ֶ

חותמך = בית ראשון
פתילך = בית שני
ומטך = בית שלישי (לעתיד לבוא עם משיח בן דוד)
(שהיה חותמו של הקב"ה),

(רמז לפתילות חנוכה)

ולמה ערבונות = בתי המקדש ? כי גם הקב"ה נתן לנו את בית המקדש כערבון ,אם נשמור
דרכי ה' נזכה ליהנות מבית המקדש ,וכאשר חטאו עם ישראל לקח הקב"ה את הערבון
מאיתנו...
יזכנו הקב"ה במהרה להחזרת "הערבון" וישלח לנו את משיח בן יוסף ומשיח בן דוד,
ויבנה לנו את בית מקדש השלישי במהרה בימינו – אכי"ר.

ערך–ניר גהלי
לוקט ממדרשי חז"ל ומדרשות הרב ברוך רוזנבלום שליט"א
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