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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
(ג'בראשיתלז)"אתיוסףאהבוישראל"

 שנאו האחיםטעם כדי שנבין מאיזה  "את יוסףאהב  וישראל" ואמר הקדים שהכתוב  "אור החיים"אומר ה
 לא היה בכל זאת  אחיובת ידאת שיוסף הוציא כי לולא אהבת יעקב ליוסף הרי שלמרות , קטןהאח את ה

 ך מאחר א, הקנאהסרה היתה ועל כך מתווכחים ומוכיחים אותו היו כי האחים , דבר רעיוצא מכך 
 דואג גם ויעקב , יחד םמכולשהאחים ראו שבנוסף להוצאת הדיבה ישנה גם אהבתו של יעקב אל יוסף 

 תקוה ואין השנאה כעת אין דרך לשכך את , מיוחדת כתונת פסים יוסףשעשה להזו בכך האהבה את פרסם ל
 ומה שכתוב , בתם רעהישיו שהביא דהוא על מע, "וישנאו אותו"ומר הכתוב ומה שא, ביניהם ם שלוםילש

 , ואתמציאות להתווכח  יןם ולכן אמכולעל אביו יותר הוא אהוב ו שראזה שצד הוא מ" דברו לשלוםולא יכלו "
 יחו אותו וכעל טעותו על ידי שילהעמידו  םיכולין הם שאישהבינו וכיון , כי דבריו יצדקו ולא דבריהם

, אתו לא דברולכן , ממעשיו חזור בושיוסף יאין מציאות אזי , לעשות זאתישוב  לאמעשיו כדי שיכלם ועל 
 . ביניהם שלוםכלומר לדבר על מנת לעשות  ,"לשלום"

 

(לזידבראשית)"וןוישלחהומעמקחבר"

 שהמטרת הכתוב היא  ן"רמבהמתרץ ? לשם מה מציין הכתוב את המקום ממנו שלח יעקב את יוסף
 הם הרשו ולכן  לומר לנו שהמקום  שבו היו נמצאים האחים היה רחוק מאוד מהמקום שבו היה יעקב

 מץ תאשהו של יוסף בחש את ידלהגבא הכתוב , מצד שניו, כי היו רחוקים מאביהם, לעצמם להרע ליוסף
 איך אלך ", ענה המוצדקת לכאורהבא בטולא , אביו ודלכבוכל זאת עשה , כל כךום רחוק מקללכת אחריהם ל

  ?"הם שונאים אותיאליהם והלוא 
 

(יד'בראשיתלז)"שכמהויבא"
 שהכתוב בא ללמדנו שיוסף הגיע  רבינו בחיימתרץ ? לשם מה מציין הכתוב את המקום אליו הגיע יוסף

 , את יוסףהאחים מכרו מקום הזה ב, אחותם ענו את דינה ,שכם, במקום הזה, פורענותלמקום שהוא מועד ל
 וילך רחבעם שכם כי שכם " :שנאמר, ירבעםאת נחלקה מלכות בית דוד מישראל והמליכו מקום הזה ב

 ". ויבן ירבעם את שכם: "ית מלכותו שנאמרנה ירבעם את בושם ב. (יב 'מלכים א)" ובאו כל ישראל להמליך אות
 

(ה'לחבראשית)"ותסףעודותלדבןותקראאתשמושלהוהיהבכזיבבלדתהאתו"
 מסביר ? "היה בכזיב"מי , ועוד, בזמן לידתו של שלה" היה בכזיב"מדוע מציין הכתוב את העובדה ש

קובעת  הקדוש שהמנהג בזמנם היה שאת השם לבן הראשון היה קובע האב ואת השם לבן השני היתה" אלשיך"ה
דהיינו יהודה קבע את , "ער שמו את ויקרא: "וזה מה שנאמר בבן הראשון. וכך הלאה לפי סדר לידת הילדים, האם
מי שהיה צריך לקבוע , לפי זה. כלומר האמא קבעה את השם, "ותקרא את שמו אונן: "ובלידת הבן השני נאמר, השם

לכן בא הכתוב ומסביר שיהודה ? "שלה ותקרא את שמו: "מדוע נאמר, אם כך, את השם של הבן השלישי היה יהודה
להראות שלמרות שלפי " שלה"נקרא בשם הזה ו. שםבעה האם את הלכן ק, בעירהיה  ולאזמן הלידה היה בכזיב ב

 . "שלה"נעשה מכורח הנסיבות הוא  , "שלו"הסדר היה 
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(ב'בראשיתלז)"אלהתולדותיעקביוסף"
, שפל בערכוההאיש תולדות של להיא , "אלה תולדות" ,על דרך המוסר שכוונת הכתוב" נעם אלימלך"הש רפמ
דהיינו אחר שיחזיק , יום ויום יוסיף הנהגות ישרות ומדות טובות ומצות ושלימותלומר שבכל כ, "יוסף". "יעקב"

ויראה בעצמו שכבר מוחזק בה אזי ביום המחרת יוסיף עוד להחזיק  ,באיזה מדה טובה או איזה מצוה יום או יומיים
 ,"רה שנהבן שבע עש"בז ווזה רמ. זאת היא העבודה בקטנותשואמר הכתוב . באיזה מדה טובה או מצוה אחרת

א למדרגה יתירה שיחזיק בקדושה יתירה ואחר שיבלאף על פי כן היא קטנות  ה"קבל "בן"שנקרא למרות היינו ד
  .ב מעון ויחזירם למוטבידהיינו שרבים יש, "את אחיו בצאן"יזכה לרעות 

 

 (ב'לזבראשית)"עהבתםרדיוסףאתויבא"

מדובר בשניהם , "כי הוציא שם רע: "בווכן בענין הוצאת שם רע כת, "ויוציאו דבת הארץ: "בוכתמרגלים בפרשת ה
" תוספת ברכה"מפרש ה ."ויבא יוסף את דבתם", "הבאה"בלשון שמדובר  ןאכולא כמו  "הוצאה"של בלשון 

, לבהשזה מורה על הבדוי מ "הוצאה"לשון יסודה ואין בה שמץ של אמת כתוב בבה היא כולה שקר מדיבמקום שהש
ו אשהבי, "הבאה"לשון בב ובה כתדילשל אמת  דובמקום שיש איזה יסו, ('איוב ח)" ומלבם יוציאו מלים"שכתוב כמו 

אצל כן מה שאין , "ויבא"ב ולכן כת, י"רשבאר וכמב, בתוילד דאיזה יסוהיה והנה כאן ליוסף . אותה ממקומה
 . "הוצאה"לשון בב וכתלכן , שקר מוחלט מעקרו השם הישהיה רע הבשם שמרגלים ה

 

(כו'לזבראשית)"אחינומהבצעכינהרגאת"
 ( :סנהדרין ו)" מנאץ זה הרי יהודה את המברך כל... אומר מאיר רבי' ה נאץ ברך ובוצע"

הלוא מהמעשה הזה של יהודה יצא טובה ליוסף ולבני ? מדוע כל מי שמברך את יהודה נחשב למנאץ, לכאורה
שאמנם יצא " משך חכמה"מתרץ ה? שבועת בין הבתריםאת ם ילקיוכדי למחיה לפניהם ירד יוסף ישראל כי 

 יםקל-א רעה עלי חשבתם םאת" אמר להם יוסףכפי ש, ליוסף רעהלכוונתם היתה , אך הם, מהמעשה הזה טוב ליוסף
כי האמת  ,דוגמתהכ "עבירה גוררת עבירה"ש, תמרעם נכשל במעשה הסיבה שיהודה  וז. (כ' בראשית נ)" בהולט חשבה

יצא מהמקרה הזה ו, (טו' בראשית לח)" פניה כסתה כי לזונה" חשבההוא  יהודה רק להיות לראויה תמר היתה שהיא 
 . נאץבמקרה הזה נחשב מוגם המברך , ישראל זה מלכיו מהסיפור הנולדדבר טוב כי 

 

(כו'לזבראשית)"אחינווכסינואתדמומהבצעכינהרגאת"
, הרי מטרות הנקמה הן שתיים? נפיק מכך שנהרוג את יוסף ה תועלתשיהודה שואל את אחיו איז "ספורנו"מבאר ה

אם נהרוג , אך במקרה דנן. והשנייה היא להרתיע את האחרים שלא יעשו לנו רע, אחת היא להעניש את עושה הרע
גם ו, כי יכאב לבנו על מיתתו ועל אכזריותנו נגדו ,עצמנואנחנו נעניש לא רק את יוסף אלא גם את  ,אחינואת יוסף 

 . ראת אבינוכבודנו ובשל ימשום , "את דמו וכסינו", את ההרתעה לא נשיג כי הרי עלינו להעלים את מיתתו
 

(לה'בראשיתלז)"ויבךאותואביו"

מסביר . יעקב אבינושל צער הבכה על לא שא, חי יוסףשידע  אאשר ל, יצחק אבינושהפסוק מדבר על ז״ל חאמרו 
על עשרים היה עונש  יעקבסבלו זה של שי היתה כיון שידע לבכות זו של יצחק התעוררש, "פני דוד"א ב"החידרבינו 

שמה שיעקב סובל כעת זה בגלל וצא י, ואם כבוד אבאת מצות ביטל יעקב היה אצל לבן ובהן הוא שנה שושתים 
גם רמוז דבר זה ו. מצד היותו אביוהוא בכה  "ויבך אותו אביו"זו הכוונה ו ,הצרה הזו ליעקבבסבתו באה יצחק ו

שלא קיים ינו עשרים ושתים דהיב״ך  על "וי"כלומר ישראל אמר , "בך"-"וי"שניתן לחלק אותה ל "ויבך"מילה ב
 ,ךאם כ, "כבודו מחול ,כבודו אב שמחל על"היא שהלכה רווחת הלוא , אך נשאלת השאלה .כבוד אב ואםמצות 

 "ספר חסידים"ומתרץ רבינו על פי ? ענשהיה נ לאואז יעקב , על כבודומדוע יצחק אבינו לא מחל ליעקב אבינו 
הוא בדיני שמים  אבל, בדיני אדםכוונה היא ה "מחולכבודו  ,כבודועל מחל שאב "ל ש"שאומר שמה שאמרו חז

פעם נוספת ווהאם  כלפי האבפעם אחת , פעמייםטא וחהוא נמנע מכבוד אב ואם ש אדםההיגיון הוא שו. חייבעדיין 
חלקו על ל ומחיכול להאב אמנם . שמים לכבודכבוד זה  הווהשו, על כבוד אב ואםאותו ציוה ה "קבכי ה, םכלפי שמי

ומחל ליעקב על רז דזהיצחק אבינו  אמנם, כעת ניתן להבין. למחול כבוד שמים אין בידועל אבל . "אליו אשר חטא"
לא שבהן שנים יעקב כנגד הנענש כך  ומשום, מתרבה בכבוד אב ואםשכבוד שמים בכל זאת נשאר חסר , אותן השנים

 .אב ואם בדיני שמים כבודאת מצוות קיים 
 

(כאאשיתלחבר)"רךדהםעליעינבההואשאיההקד"

 ,היינוד, "ם על הדרךיהוא בעינ"? לקדושה זוכיםשהפסוק בא ללמדנו כיצד " לב חישמ"מסביר ה? שה״קדה היא"
אמר י שקדו"מגיע ש ולאיש כזה .סיונותילאדם נ םרביושם אכי . ברע שישמור האדם את עיניו בדרך מראות יל ידע

 . (ג ישעיה ד)" לו
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