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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

 

 
 ( א 'אבראשית מ) "שנתיים ימים ויהי מקץ"

 ולא "הקדוש קושר בין המדובר בתחילת הפרשה לבין מה שכתוב בסוף הפרשה הקודמת " אלשיך"ה
  לשריצות חשההאדם יאמר ואומר שהדבר בא ללמדנו שלא  (כג 'בראשית מ) "המשקים את יוסף וישכחהו זכר שר

 לולא חריצות יוסף לבקש כי היינו אומרים ש. מצרהיחלץ אותו ו אוהבים זה שיש לאו  ,הא המועיליאדם הה
 ו לפני פרעה אות זכירוי, הוא אהובו השרש הלולא ז םוג, ו אל פרעהאות רייזכששר המשקים מאת 

  יעלה אלשמלב איש ישראל  ותעטלהסיר  ,על כן. היה נשאר בבית הסוהר כל ימי חייו ,ואות ציאשיו
 בא הכתוב  ,בו חובטהוא הכתובת לרק ה׳ לבדו אלא , המטיב לו והאוהב הוא, הוא הטובשהחריצות דעתו על 

  ,דברי חריצותואת  כפלזה ש ועל. מלבולגמרי הסירו ש, "המשקים את יוסף וישכחהו ולא זכר שר", אמרו
 . הראשונות שניםהשלמו עשר יד שנמ ולא "ים ופרעה חולםממקץ שנתים י"אומר הכתוב 

 

  (כא' בראשית מב)" צרת נפשו בהתחננו אלינוראינו  אשר"

 , עצמה מהמכירהליוסף כיותר חמורה האכזריות ים את ביחששהאחים מ, ן"הרמבאומר , מהפסוק אנו רואים
 הכתוב אמנם , עליו לא רחמוהם לפניהם ו תנפלהותחנן הבשרם בשר מ, היה אחיהםיוסף שכי 

 הוא  יטבעאופן בש, שאדם שאחיו באים להרע לוהוא מפני שהדבר ידוע , שיוסף התחנןר מספ לא
 אלא . נפשו ממותאת להציל על מנת כל אשר יוכל כשה ובחיי אביהם וע םאות שביעמופניהם ל תחנןמ
 הוא מפני נערותו רק ו, כם שלא תחטאו בו כי ילד הואאמרתי ל, בשעת מעשה, אזנה להם שכבר וע ראובןש

 עם האכזריות אשר אתם , "ועתה גם דמו", על חטאות נעוריו להעבירלמחול לו ולכם היה וראוי , לכם חטא
 . "הנה נדרש" ,אומרים

 

 (כב' בראשית מב)" דמו הנה נדרש וגם"

 כי , דיןעל פי המיתה ליוסף דנו את האחים ש" כלי יקר"הפרש מ ?"גם"לשון מדוע נוקט הכתוב ב
 ולכן בזה , את המספר את השומע ואת מי שספרו עליו, הורג שלושהלשון הרע ל שהמספר "אמרו חז

 כן ל, אחריהם בדותןלרגל עכשיו בא הוא ם ועוד אות הרגשהוא בתם רעה דומה כאילו ידאת  הביאיוסף ש
 לפי , אם כך ".הבא להרגך השכם להרגו"י כ, "אליהם יקרבבטרם "אותו  תורה להמיתל פי דין בקשו ע

 מדת האכזריות שהיתה  היאשלהם ועיקר האשמה , את יוסף הם לא אשמים גובקשו להרזה שהם , סברתם
  נפשואבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת "בהתחננו אליהם כמו שאמרו אל יוסף בהם שלא שמעו 

  גובקשו להראת העובדה שהם ולא הזכירו  "באה אלינו הצרה הזאת ןכל ע ,בהתחננו אלינו ולא שמענו
 ל זה עונה וע .והשלכה לבור אין עליהם אשמה המכירהשחשבו שמצד בקשת ההריגה או משום ו אות

  ,ןכם ילד ואינו בר עונשין  בבית דין של מעלה אעדיין מאחר שהוא  "הלא אמרתי אל תחטאו בילד"ראובן אותם 
 ומעניש אתכם על מידת האכזריות בכך ה דורש מכם "הקבוי עבירות תיש בידכם שלכן . אין לו משפט מות

 גם ", נוסףבו "יענה עזות"כולנו מדברים תחנונים והוא למרות שנתנו יתחאת מושל אינו שומע האדון ושה
 שאם לא יבא אחינו הרי אנחנו יוצא מכך  "ויאמנו דבריכם ולא תמותו" המושלאמר שאחרי  ,"דמו הנה נדרש

  .הקטןחינו בני מות ומי יודע אם לעת כזאת יגיע א
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  (א 'אמבראשית ) "שנתיים ימים ויהי מקץ"
פעמיים ממנו  שמבק יוסף , במי שאינו ראויאת בטחונו שתלה נוספות בגלל שנתיים להשאר בבית הסוהר נענש יוסף 

שביקש כנגד אותם שתי פעמים ש הקדוש" החייםור א"אומר ה, "כי אם זכרתני אתך והזכרתני אל פרעה"ו אות רולזכ
ק בראש רן ורוכישהרי ראש השנה הוא יום ז ,כרוןיי ימי זנבש א נשכחוהשבכך נענש יוסף  ממי שאינו רואי לזוכרו

   .השנה השלישי הוא התייצב לפני פרעה
 

  (ט' בראשית מא) "את חטאי אני מזכיר היום לאמר פרעה את המשקים שר וידבר"
חטא והראיה לכך היא העובדה מזכיר שר המשקים הרי הוא לא  זה חטאאי "נחל קדומים"א ב"רבינו החידשואל 
ו שלה רלפרעה הם הכהמשקים דברי שר ש שלמה אסתרוק רביעל פי ומתרץ ? וית האסורים וחזר לתפקידבמשיצא 

שכח  ,שר המשקים, הואו, הטובפתר לו את החלום להטיב עמו בשיחתו ולמרות שיוסף חסד ליוסף שלא גמל טא חב
 . זכותו של יוסףלדבר ב

 

 (יד' מאבראשית )" ויריצוהו מן הבור"

ואיש לא טרח , בעיניו כנצחכל יום נמשך , יה יוסף כלוא בבור תחתיותהעשרה שנה  שתים , "חפץ חיים"האומר 
על כך . סוהרהו במהירות מבית אות ריצוהמיד , ה להוציאו לחפשי"קבהרגע שגזר הכיון שהגיע  בלא. להוציאו משם

משיח ברגע היבוא  ,וכן כשיגיע מועד הגאולה . אף רגע מיותר המהמתמ ה"אין הקב". לכל זמן ועת לכל חפץ": נאמר
ירות מן הגלות הגם אז יריצו אותנו במ. אחריו הלא דקה אחת קודם לרגע זה ולא דק, לפתע פתאום, ממש המדוייק

 . אף רגע מיותר האל ארץ גאולתנו ולא נתמהמ
 

  (ז-ו 'מבראשית ב) "ויבאו אחי יוסף וישתחוו לו אפים ארצה וירא יוסף את אחיו ויכירם ויתנכר אליהם"
בא  כתובהש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמתרץ ? להשמיענו "ויתנכר אליהם"הכתוב מה בא  ,להביןצריך 

במלוכת יוסף את  קבלוואחיו לא , שאחיו ישתחוו לוחלם הרי יוסף כי , יוסףשל  וצדקתאת גודל להשמיענו בזה 
ש לו עגמת נפש ימנוצח אזי רע ל, יודע שהוא מנצח אותורו יחבו, דרך הטבע כשאדם מנצח את חבירובוהנה . עליהם

יוסף  ,כאןוהנה  .כל כך הרעהרגשה אז אין לו , הוא מנוצחשהוא מנצח ואין חבירו יודע ר שאאבל כ, ה מכךגדול
שיוסף ינצח אותם ויצטרכו הם לא רצו  ,ובאמת, שאחיו ישתחוו לונצח את אחיו בקיום החלומות אשר חלם מ

אילו היו , נמצא הוא נצח אותם ,השתחוו לוהאחים שבשעה ש, יוסף ו שלצדקתכאן רואים את ו. להשתחוות לו
כדי , לו והשתחוהם בשעה שאחיו  התנכר אללכן יוסף הצדיק , היה רע להם, יודעים שזה שהשתחוו לו הוא יוסף

 וולא יהי, אחרמישהו וים לושהם משתחחשבו וי, צח אותם בקיום החלומותינשהוא  וןחשלא ירע בעיניהם על הניצ
 . וים למלך אחרושהם משתחחשבו י יכ, ויהועל השתחים בועצ

 

  (כ' במבראשית ) "ויעשו כן"

" ואת אחיכם הקטן תביאו אלי ויאמנו דבריכם ולא תמותו"למה שאמר יוסף  ךהמשבאות ב "ויעשו כן"המילים 
ומתרץ על פי מה ? שום פעולהעדיין לא עשו האחים הרי  "ויעשו כן"כבר עכשיו מדוע נאמר  תוספת ברכההשואל 

וכאן מכיון  (.וברכות )" מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה, ס ולא עשאהנאנחשב אדם לעשות מצוה ו: "ל"שאמרו חז
 . חשב כאלו עשאוהנלהביא את בנימין של יוסף ופקודתו את קבלו עליהם לעשות האחים ש

 

  (כ 'מגבראשית ) "ו בתחלה לשבור אוכלנירד ירד"

אלא הוא , רכיםדלהסתכן בולבקש אוכל בחנם ללכת ורך העשיר דשאין , צחותהרך דעל  "משך חכמה"יר הבסמ
בקש תבואה במקח א מהוהכסף נגמר ומתחזק הרעב כאשר רק ו. נמצאים לרוב בעת רעבשנה מסוחרי תבואה וק

אם אתם  כלומר, "למה תתראו" שאמר להם אביהםמה וזה , להביא ממרחק לחמוכדי שים נפשו בכפו מוכן לו, הזול
לבני יתגלה העושר שלכם בכסף וזהב רום שיג הז, רץ מצרים לכנעןמאאותה מביאים סוחרים שקונים תבואה מה

 דעכינו יחלא , כלומר "לה לשבור אוכלינו בתחדיר דיר", לאיש אשר על בית יוסףהאחים אמרו זה מה שו .ינהדהמ
 .כסף או זהב בהרהיש לנו כן עדיין לו, נו לשבר אוכלדכאשר התחיל הרעב יראלא מיד  פרוטה מן הכיסהכלות 

 

 (יז' מדבראשית )" לי מעשות זאת חלילה"
 אומר יוסף" לאדני עבדים הננו ,עבדיך עון את מצא יםלק-הא" :לאחר שיהודה אומר ליוסףש" ספורנו"מפרש ה
משום עונותיכם הקודמים על פרע מכם שישליח אינני מעוניין להיות האני ומר כל" לי מעשות זאת חלילה": ליהודה

 עתכטא אלי חרק את מי שאעניש ני א ,לעבדאותך אקח  לאוידי לא תהיה בך לכן ו ,"מרשעים יצא רשע"שנאמר מה 
 . בלבדהזה החטא ועל 
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