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

 

 
 (ב' בראשית לז" )תולדות יעקב יוסף אלה"

 מביא  רבינו בחיי? וכי רק יוסף היה בנו של יעקב? עקבי למדוע נאמר בפסוק שיוסף הוא תולדותיו ש
 כי בן זקונים "שנאמר , יעקבהיה דומה ליוסף מפני שהוא " אלה תולדות יעקב יוסף"מהמדרש שהכתוב אומר 

 יעקב ו שמכ, יניויבכל עניעקב דומה ליוסף ועוד שהיה , אביושל דומה להיה  שלוזיו איקונין , כלומר, "הוא לו
 יעקב היתה ו שאמו של מכ. להורגו וקשישב אחיועל ידי קש להורגו כך יוסף נרדף יעשו אחיו שבעל ידי נרדף 

 שאינו נקרא  ('בראשית כה) "איש תם ויעקב" :יעקב נולד מהול שנאמרכמו ש. עקרההיתה יוסף גם אמו של עקרה 
 , "יעקב יוסף"שנאמר , יוסף נולד מהול גם, (יזבראשית )" התהלך לפני והיה תמים"שנאמר , תם אלא מהול

 . לידההבשעת  היוסף קשתגם אמו של לידה הבשעת קשתה יעקב אמו כמו שאצל . יןיכמוהו בכל ענ שהיה
 היה יוסף צאן גם עקב היה רועה כמו שי. םבני ילדה שני יוסףאמו של ם אף בני יעקב ילדה שניכמו שאמו של 

 גם וו מלאכים ייעקב ל ו שאתמכ. לארץ ץבחותו שת אלארץ אף יוסף נשא אץ בחותו אשאת יעקב נשא ו שמכ. כן
התגלגלה יעקב שאצל  ומכ. תעלה על ידי חלוםהתעלה על ידי חלום אף יוסף היעקב ו שמכ. וו מלאכיםייוסף ל תא

 גם את הרעב הפסיק יעקב ירד למצרים וש ומכ. פוטיפרשל  ותברך ביתהיוסף גם בזכות  זכותולבן ב ביתברכה ב
 גם את יעקב שחנטו את  ומכ. יעקב מת במצרים אף יוסף מת במצריםש ומכ. הרעבאת יוסף ירד למצרים וכלה 

 מממש דמיון . לארץ כנעןיוסף של עצמותיו את עלו לארץ כנען כך היעקב שהעלו את עצמות  ומכ. ויוסף חנט
 .רב לכל אורך חייהם של יעקב ויוסף

 

  (ח' בראשית לז" )המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשוללו אחיו  ויאמרו"

הקדוש " אור החיים"מתרץ ה, אלא ?"התמלוך עלינו"באמירה פק תלא הסו "המלוך תמלוך"הפסוק ואמר כפל מדוע 
על המלכות מצד תמיהה הראשונה היא ה, תמיהותהביעו שתי , "תמלוך עלינו המלוך", במילים אלו, שהאחים

הוסיפו תמיהה , זה אלאלך בולא די  .דבר גדולהרי זה העמים אחד מלך על שעצם זה שיוסף אחיהם יהיה , עצמה
הוא החלום של יוסף ועתיד למלוך עליהם  יהודהידוע לכל האחים שכבר הלוא  ?מלוך עלינושאתה רוצה ל ,שנייה

 . קבלה אמיתיתמהפך יהה
 

 (ז 'לחבראשית ) "'ה בעיני רע יהודה בכור ער ויהי"
של  וזכותלנו שלומר כדי  ,"בכור יהודה", הקדוש הכתוב מזכיר שער הוא הבן הבכור של יהודה" אלשיך"לפי ה
ומר כל כל ,הבריותגם בעיני היה רע ולא  "בעיני ה׳"היה רק הרוע הזה , למרות שהיה רעשלו הועילה אביו  יהודה
רמז מגם כתוב ו. שבין אדם לחבירוהרשיע במצוות  ולאבלבד שבין אדם למקום צוות ה במתהישל ער  תורשעו

בפרהסיא בעיני לא עבר עליהם א הו, שאמנם היו בין אדם למקום בלבד, גם החטאיםשעליו נה יאביו הגשל  ושזכות
 ,גמור הנאסף בחטאו כל צדיקמו כ, הרג אותו בעצמו' ומר הכל "וימיתהו ה׳"נאמר כן  על ,רק בסתראלא , הבריות

  .המוותעל ידי מלאך הרג אותו ולא 

 611 מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

 ה"תנצב

 

 חיפה א"ת ם"י זמני השבת
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ניסן' ל בר חיה טז"הרב אביחי ניסן רונצקי ז

 שבט        ' ע ו"ל נלב"אברהם נחמיאס בר שמחה ז     ה"תנצב   אדר  ' ע ב"ל נלב"אהרון כהן בר מסעודה ז
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  (ב' בראשית לז" )אלה תולדות יעקב יוסף"
האדם נגרמת כאשר שגדולה הגדולה וההכנעה ההיראה הם תולדות המעשים טובים האלה ש" נעם אלימלך"אומר  ה

, "יוסף". שהיא מדרגה קטנה "יעקב"בז וזה רמו .נמוכה יותרה למדרגה הובהגהרוחנית פל לפעמים ממדרגתו ונ
 .'ה מחמת שהוא מתחזק ומתגבר בעבודתלו עוד מדרגה גדולה מהראשונה  פתתוסעל ידי זה גורם לו שנכלומר 

 

  (יח' בראשית לז" )להמיתוובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אותו "
רצו הכוונה היא שהאחים " להמיתוובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אותו "הכתוב מר ואששמה " כלי יקר"אומר ה
דה ימגיע לו מ, לשיטתם, וזה היה" בטרם יקרב אליהם"כך שימות עוד על ידי חץ ו דהיינמרחוק  את יוסף להמית
ה י חיצים וזדל יכן רצו גם הם להמיתו מרחוק על מרחוקלאף  החץ לשונו הממיתאת שלח בהם יוסף דה כי יכנגד מ

ף ואאחיו שרצו לשלוח בו חיצים שהכוונה היא ל (כג 'מטבראשית ) "בעלי חיצים וישטמהו"על יוסף  אומר יעקבשמה 
 ,"באיתן"קשתו ויכוננה את כי הוא דרך  "ותשב באיתן קשתו" כל מקוםמ ן הרעשופר עליהם לישגם הוא ס יפל ע

ה זואחיו התחילו במחלוקת ב, לשון הרע על בעלי המחלוקת לומרמותר , לפי הירושלמי ,בצדק ובמשפט שהרי
 . שזלזלו בבני השפחות

 

  (לו 'לזבראשית ) "איננו ואני אנה אני בא דהיל"

את ייחס שראובן מ "תוספת ברכה"מתרץ ה? "אנה אני בא"עד שאמר האחריות על יוסף  תמדוע לוקח עליו ראובן א
נושא וא ההשהבכור היא העולם  ךדרשמשום האחים הוא שאר תוצאות האסון אליו יותר מאשר אל כל חריות להא

מחויבים זו הסיבה שכל האחים ו. ולדרכו ולהנהגתאליו מפני שעיני כולם צופיות , כל אחיולאחריות את העליו 
הקטן אח השהאדם הוא כי בטבע , (.כתובות קג) אינו בכורהוא שפילו א, בכבוד כל אח גדולו, של האח הבכור בכבודו

מה בצע כי נהרוג את "שאמר יהודה מה על  (:וסנהדרין )ל "חזעיר על מה שאמרו ומ. בדרכי אחיו הגדול ממנו ךהול
, מברך את יהודהמי שלוונה היא כהשי "רש ופירש, כל המברך את יהודה הרי זה מנאץש, (זכ' בראשית לז) "אחינו

ומתרץ שאצל אדם ? כי למה יקרא לזה מנאץ, ולכאורה דבר פלא, על שלא הניח להרוג את יוסףאותו  שמשבחדהיינו 
ואם ישבחו אותו בזה , םבצדקת מעשיו הטוביהוא  שלו שבחה, רוצח ואאינו גזלן הוא שגדול לא מתאים השבח 

זה השבח ה ,ואם כן, זה אל הפועלאת אינו מוציא הוא אלא ש, אמנם הוא ראוי לזהשגזלן נראה  ואאינו רוצח הוא ש
הרי זה שלא רצה להרוג את יוסף על את יהודה  המשבחדהיינו  "ךכל המבר"ת הכתוב נוכו היוזו, הוא באמת גנאי לו

 .יהודהבאמת גנאי ל השז
 

 (ח 'ראשית לטב" )אעשה הרעה הגדולה הזאת ךואי... ביתבלא ידע אתי מה  הן אדוני... וימאן"

 .(ב קסה"ב" )הרע לשון באבק... והכל ,בעריות ומיעוט ,בגזל רוב :רב אמר יהודה רב אמר"
לקל וחומר שאומר יוסף לאשת פוטיפר כי אם רוב  שופיר "נחל קדומים"א ב"רבינו החידלפי דברי הגמרא מביא 

ודאי הוא  גזלשנזהר מ ינותנת דמ הדעתהאנשים נכשלים בגזל ומיעוטם נכשלים בעריות שהוא חמור יותר אם כן 
דהיינו גדולה  שלשלתבטעם  ,"וימאן"אמר לכן . נשמרים מעריות הרובשהרי , והוערהגדר את נאמן לא יפרוץ שיהיה 
 חוטאים שאני נאמן ונזהר מגזל שרביםשהוא סומך עלי כיון " אתי מה בבית הן אדוני לא ידע ...ויאמר", גדולבקול 

 ווזה, עבירה זופרושים מ העולם רובחמורה ועריות שהיא לחטוא ב "הזאת הרעה הגדולהאיך אעשה "ואם כן , בו
   .שאין עליו תשובה "קל וחומר"

 

  (גי' מ בראשית) "אשר היית משקהוכמשפט הראשון ידו בתת את כוס פרעה נו"
מון מסביר שהפתרון של יוסף לחלום שר המשקים אינו רק שהוא יחזור לתפקידו הקודם אלא שהא "משך חכמה"ה

ולומד זאת ממה שנאמר  ,נתו של פרעה לשר המשקיםשל המלך בו יהי כפי שהיה בעבר ולא יהיה שום ספק באמו
את קח מידו ילא יהרי שהוא , עבדו אלן שלו ספק באמואו איזה חשש מלך ה בלב יפוליכי אם  ,"ת את כוס פרעהתונ"

כוס אחת , ם יין מכלי אחדאת שניה העבד ימלאשו, לחןוי כוסות על השתשים שישאל יבקש ממנו , ולמיוחד הכוס 
מבטיח   לכן, לאחר שוידא שהיין לא מורעל זה ישתה האדון יאחררק ו, ישתה העבדמלך ואת הכוס השנייה קח היי

פרעה המיוחדת של כוס את התן ייהוא שו, ועליספק של שום חשש יה יהפרעה לא בלב כאן יוסף לשר המשקים ש
 . שתה לבדויהוא אלא , עמותצטרך לשתות ולא בעבר " שר היית משקהוכא"בידו 

 

  (יד' מבראשית ) "אם זכרתני אתך כי"

לפי  כאשר כלומר אם תזכרני להיות אתך שמר יא לוה" אם זכרתני אתך כי"כשאמר יוסף של  ושכוונת ן"הרמבמבאר 
, פרעה פניל אותי ריתזכ, תחפוץ לעשות עמי החסדהרי שאם , למעלתךאותך ב ישיב לך ויייטפתרון החלום פרעה 

 .הבית הזהמאותי  איוצאז תו. "שלי משרתשיהיה תנהו אלי נא , בבית הסהר אותינער שהיה משרת  כרוזאני "אמר ות
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