
 
 

 

 'די שנה                       

 

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

 

 
 ( ' דלזבראשית ) "ישנאו אותו"ו

ה בטבע, ולא שמענו ך זזקונים, כהאת בן ביותר שהאב יאהב  דמא " שתופעה ידועה ורגילהתוספת ברכהמובא ב"
הכתוב וכאן מפרש  דעל זה ישנאו אותו יתר הבנים, ואדרבה, לפעמים גם הם מתגעגעים עליו בשעשועי חסשכמעט 

 , וזה פלא. "כי אותו אהב אביהם"אשר ראו כששנאו אותו שהאחים 
בת יחשבו, שסהאחים קנאו לאמותיהם, כי לא שהם אשל אביהם אל יוסף, על אהבתו ומסביר שהשנאה לא היתה 

על כך הם קנאו את קנאתן של מפני אהבתו היתירה לאמו, ו ךמפני עצמיותו שלו, אינה , אשל יעקב ליוסףאהבתו 
הקר  , ומבואר מזה, שקנאו ליחס(:שבת נה)נו שראובן קרא לרחל "צרת אמי" אנאמנה לזה ממה שמצ הוראיהאמהות, 
 .ולבניה לרחללעומת זאת היחס החם אל אמותיהם ושל יעקב 

 

 ואל אחיו" )בראשית לז' י( אל אביו ויספר"
ההסבר הוא שיוסף ידע ומספר לו רק את החלום השני, והחלום הראשון, שיוסף לא מספר לאביו את  הרמב"ןמבאר 

את פתרון החלום, והבין שהשמש מרמזת על אביו, ולכן סיפר את החלום לאביו בנוכחות אחיו, על מנת שאביו יגער 
 חמתם מעליו. את שכך בו ואולי דבר זה י

 

 " )בראשית לז' כ(יהיו חלמתיו ונראה מה... ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הברות ואמרנו"
קודם עוד ש" הקדוש מנתח את הפסוק למילותיו ומבאר שמה שאמרו "ועתה לכו" כוונתם היתה לומר אור החייםה"

הוא משום שלא היתה להם הסבלנות להמתין עד שיגיע אליהם והם רצו הם ילכו לקראתו, וטעמם  יוסף אליהםשיגיע 
עשו מה שעשו,  באומיד כאשר  אלא תיכף ,םיהבהגיעו אל, העובדה שהם לא התעכבו, הראי, וללזרז את נקמתם ממנו

בין בבת אחת בין  ,אדם בעשרה מקלות בניהכוהו עשרה "ז"ל פי דברי חעל ", בלשון רבים, הוא ונהרגהו"אמרו ומה ש
. יהיו פטורים מדיני אדם םהדרך זו שב ,יחד ",ונהרגהו"ואמרו  תחכמוכן הם ה)ב"ק כו:( ל" כולם פטוריםאחר זה  ,בזה

 ואמן הסתם חולדה " כוונתם היתה שלאחר שיהרגוהו הם ישליכו אותו בבור ובאחד הברותונשלכהו ומה שאמרו "
לא שיאמרו חיה רעה הרגתו, ובזה אין  ",חיה רעה אכלתהו" לומרכך יוכלו , ואותו יאכלו ,המצויים בבורות ,ברדלס

סיפור קר ביששיוסף  תכוונו להוכיחהם ה" חלמתיו מה יהיו ונראה". ובמה שאמרו מפיהם דבר שקר םמוציאיהם 
אותו יתברר שיוסף  יהרגור שאכהיא ש, והראיה "רעיוניו על משכבו סליקושחלם מהרהורי, בבחינת "חלומותיו, או 

 בדה את החלומות. 
? אמנם אחיהםשהוא גם נפש צדיק עוד ו ?ה להרוג את הנפש-על מי סמכו שבטי י" הקדוש, אור החייםאבל, שואל ה"

בוא עתיד לוה'  ,פטורים מדיני שמיםך הם אינם , אה מחייבת אותם בדיני אדםבדרך שאינ, הם עשו זאת בחכמה
 על האחים בתם רעה אל אביהם, ואמר דבריםיהביא ד יוסףשון כי ,עד זומםשל שהאחים דנו בו דין ? ומתרץ במשפט

כל עבירות שעל ות, גם אמר שהם בעלי עריו אמר שאכלו אבר מן החי הואלפי חז"ל ששיתחייבו מיתה על עדותו, 
בלא עדים ולא התראה, אפילו שהוא קרוב, אחד  עדבן נח נהרג על פי הדין הוא שאחת מהם בני נח מתחייבים מיתה, ו

" הקדוש שלמרות כל אור החיים. אבל, מסכם ה"מדיני שמיםגם עד זומם ופטורים הם של דנו בו משפט הם לכן 
 . זמםבצע את שה' לותירוצים על מנת ת וסיברק הוא שקרה ה מכל התכנונים וההסברים 
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 (ב 'לזבראשית )" והוא נער את בני בלהה"
המילה , כי של יוסף גדולההמדרגה דבר על השהפסוק מרמז על דרך ה "נעם אלימלךרבי אלימלך מליזנסק ב"מבאר 

יא(, וכמו  ')שמות לג "לא ימיש מתוך האהל נער"ע שנקרא יהושאצל נו אמדרגה גדולה כמו שמצ לע תרמזמ "נער"
מחזיר את בני רוצה לומר שיוסף היה  "את בני בלהה" מראשנ המ, וא( ')הושע יא "נער ישראל ואהבהו" שאמר הכתוב

 .קדושהמחזירם למוטב ומכניסם להיה הוא ", בני בלהה"בלהה, דהיינו בני אדם הפחותים השפלים המרומזים בשם 
דהיינו כל דבר רע  ,"ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהםהמרומזת בכתוב "למדרגה יותר גדולה  יוסףזה יבא  יואחר

 אותו הדבר לפני אביהם שבשמים ומתפלל עליהם שיסור מהם כל דבר רע. את מביא הוא  ,ישראלמאדם כל לשיארע 
 

 (יח 'לזבראשית )" ויראו אותו מרחוק"

רחוק יהיה עתיד שב ראו את יוסףשל הרב וידאל הצרפתי שאומר ש ופירושאת  "חומת אנךב" מביארבינו החיד"א 
 . "יתנכלוו"זה למצב ב "ובטרם יקרב"ירבעם,  ל מצד עגלי-מעבודת הא

 

  (כב 'לזבראשית ) "השליכו אותו אל הבור הזה"
כדי רצה להצילו מידם בדברים טובים הוא  ,דבריהםאת שמע ראובן שכאשר  "צרור המוררבי אברהם סבע ב"מבאר 

הבור שדברי חז"ל שאמרו לפי אבל והוא ימות מעצמו.  "השליכו אותו אל הבור הזה"אמר לכן שלא יהיו שופכי דמים. 
כוונת שמעון שראובן ראה "? מובא במדרש שלהצילו מידם להשיבו אל אביו"היה מלא נחשים ועקרבים. איך אמר 

על ידי  ,שימות בבורמעדיף א יצילהו מידם לפי ערמתם וגבורתם. ולכן אמר ראובן אני היתה להמיתו. ואיש לולוי 
 "מידםלמען הציל אותו "לכן כתוב ס בידם לא ישאר ממנו עצם. ופואלו. שאם יהם של יבידל ופולא י ,נחשים ועקרבים

בידם לא ישאר אם יפול מת. אבל אם בין וחי אם להשיבו אל אביו בין כדי  "מידם". אלא "למען הציל אותוכתוב "לא ו
הם לאדם להפיל עצמו בגוב של אריות. כי אולי ימצא לו זכות. ולא יפול ביד שונאיו שנוח שאמרו  ממנו מאומה. ולכן

 לא ירחמו עליו. 
 

 כח(  'את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף" )בראשית לז רווימכ"

, רבינו בחיי, אך שואל ל עשרה אחי יוסף" מתו בכדי לכפר על החטא שעשרה הרוגי מלכותידוע מה שאמרו חז"ל ש"
ובנימין לא  םאתשהרי ראובן לא הסכים מדוע מתו עשרה? הלוא במעשה המכירה היו שותפים תשעה אחים בלבד? 

שהיה משתרר יון כלחטא בה יהיה הס הואא בו, הלא וחטבכך בעצם זה שגרם לאחיו לשגם יוסף חטא ומתרץ , היה שם
הוא החטא  בכללהיה יוסף חלומותיו, וכיון שגדולים ממנו, והיה מכעיס אותם ומתפאר כנגדם בועל אחיו הנכבדים 

הסבר אחר הוא שאכן יוסף לא אשם במכירתו והעשירי הוא במקום ראובן, . מכאן הגענו לעשרהבכלל העונש, וגם היה 
אבל חטא בלהה נפקד עליו, ועל כן היו עשרה וראובן בכללם על החטא שחטא  יוסף לא חטא במכירת ראובןאמנם 

 בלהה.  במעשה
 

  (ט 'לטבראשית " )להים-וחטאתי לא"
 (מדרש" )להים איני עושה את הדבר הרע הזה-לאלהים. -וחטאתי לה' אין כתיב כאן אלא לא"

אז מה הדרשה הזאת. את לדרוש אפשר ה גם כן "אם היה כתוב לה' בשם הוירי גם תמוהים הלכאורה דברי המדרש 
ני אין כך היה כתוב במדרש וחטאתי לאדושנראה לומר ש עשל ב"חנכת התורה"רבי הלוקים? מבאר -ההבדל בין ה' לא

אתי מה בבית", הן אדוני לא ידע תחילת הפסוק כתוב "לבעל המדרש הואיל ובוקשה היה . להים-כתיב כאן אלא לא
ניקוד המדפיסים טעו שסברו שאלא שפוטיפר. כשהכוונה היא ל "ֲאדֹוִנילוחטאתי "היה צריך  קבסוף הפסוגם הרי ש

 .ראשי תיבות לה'בוכתבו  "ֲאֹדָני"הוא המילה 
 

  יט( 'לטבראשית ) "כדברים האלה עשה לי עבדך"

 (רש"י" )בשעת זיווג אמרה לו כן"
 מה( 'מאבראשית )" ויתן לו את אסנת בת פוטיפרעכאן ממה שפירש על הפסוק "רש"י על פירוש  קשהלכאורה 

רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת מתרץ . סותרים זה את זהדברי רש"י ונראה ש, (רש"י" )שנסתרס על שחמד את יוסף"
? כיון סתרס אחר כך דווקאפוטיפר הלמה סתרס. ולפני שפוטיפר האשתו היה עם המעשה שחייבים לומר שלוי" 

)איוב " משגיא לגוים ויאבדם" לרשעים לטעות, כמאמר הכתובנותן ה'עושה נפלאות גדולות לבדו', ריבונו של עולם, ש
צדקת יוסף את ידע שהוא עוד מה לא היה לו מקום להאמין לדברי אשתו, לכן, קודם סתרס פוטיפר מ, ואם היה כג( 'יב
מקום מצאה אשתו סתרס בעת ההוא, הלא ר פוטיפ, אך עתה שעדיין ג( 'לטבראשית )" וירא אדניו כי ה' אתו" נאמרש

ם רע לצדיק, כדי שהצדיק מצליח לרשעים בשעה שעושי קב"הרמזה לנו התורה, שלפעמים הבזה ושיאמין לדבריה. 
לאבד לרשע אחר קב"ה היא יתחזק במעשיו, והרשע אומר בלבו שמצליח בזה שעושה רעה לצדיק, אבל באמת כוונת ה

 "משגיא לגוים ויאבדם" הכתוב  כך, כמאמר
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