
 בע"ה

 יוסף ואחיו תהליך של אחווה

 

 המכירה גורמיה ותוצאותיה:

צריך אדם שלא לשנות בין  ריש לקיש אמר בשם ר' אלעזר בן עזריה: -ועשה לו כתנת פסים" בראשית רבה: "

 שעל ידי כתנת פסים שעשה אבינו יעקב ליוסף" וישנאו אותו" וגו'. בניו,

היה מגיד לאביו. שהיו אוכלין אבר מן החי, ומזלזלין  באחיו בני לאה כל רעה שהיה רואה - רש"י: את דבתם רעה

  .ובשלשתן לקהבבני השפחות לקרותן עבדים, וחשודים על העריות. 

ועליהם הכתוב אומר 'אם יכופר העון  ולא נתכפר להם עוונם עד שמתו. ומר: במכירת יוסף לקו השבטיםר' מנא א

  הזה לכם עד תמותון' )מדרש תנחומא וישב, סימן ב(.

 

 )ל"ז, יח(:ספורנו 

ה?! עָּ רָּ ְכרֹו, ְוֹלא ִנֲחמּו ַעל הָּ ו ַלֲהֹרג ֶאת ֲאִחיֶהם אֹו ְלמָּ  ֵאיְך נֹוֲעדּו ֵלב ַיְחדָּ

יתוֹ" ְתַנְכלּו אתו ַלֲהמִּ א  - "ַויִּ ם, ֶאלָּ א ֲאֵליֶהם ֹלא ִלְדֹרש ְשלֹומָּ ִמית, ְוֶשבָּ ם נֹוֵכל ְלהָּ ְשבּו ֶאת יֹוֵסף ְבִלבָּ ... ָאַמר ֶשחָּ

ַרְך, וְ  ֵאל ִיְתבָּ ם הָּ ִנים׳ִלְמֹצא ֲעֵליֶהם ֲעִלילָּה אֹו ְלַהְחִטיָאם, ְכֵדי ֶשְיַקְלֵלם ֲאִביֶהם אֹו ַיֲעִנישָּ רּוְך ִמבָּ ֵאר הּוא ְלַבדֹו ׳בָּ  ... ִישָּ

תּוב עוֹלָּם הַ  ְוִהֵנה ִהִגיד ַהכָּ עוֹלָּם ַהֶזה, אוֹ בָּ ם בָּ יתָּ ם ַלֲהמִּ ְתַנֵקש ְבַנְפשָּ ְשבּו ֶאת יוֵֹסף ְלנוֵֹכל ּומִּ ם ְוחָּ בָּ ְירּו ְבלִּ י צִּ א אוֹ כִּ בָּ

ְשֵניֶהם א לְ בִּ ה 'ַהבָּ ה ָאְמרָּ ְרגֹו' )בבלי סנהדרין ע״ב ע"א(., ְוַהּתֹורָּ ְרְגָך ַהְשֵכם ְלהָּ  הָּ

 

יו" )ל"ח, א( ה ֵמֵאת ֶאחָּ ֵעת ַהִהוא ַוֵיֶרד ְיהּודָּ  "ַוְיִהי בָּ

למה נסמכה פרשה זו לכאן, והפסיק בפרשתו של יוסף, ללמד שהורידוהו אחיו מגדולתו  – רש"י: ויהי בעת ההיא

 ילו אמרת להשיבו היינו שומעים לך.כשראו בצרת אביהם. אמרו אתה אמרת למוכרו א

 . הלך לו, שלא היה יכול לסבול צערו של אביו.וירד יהודה מאת אחיו חזקוני:

 

 מהי כוונת האחים בירידתם למצרים?

ִים:ֲאֵחי יוֵֹסף מ"ב, ג: ַוֵיְרדּו  ר ִמִמְצרָּ ה ִלְשֹבר בָּ רָּ  ֲעשָּ

ונתנו לבם להתנהג י יעקב, מלמד שהיו מתחרטים במכירתו ולא כתב וירדו בנ – )מ"ב, ג(: "וירדו אחי יוסף" רש"י

 ולפדותו בכל ממון שיפסקו עליהם.עמו באחוה 

 

 מדוע מתנכר יוסף לאחיו?

 )שער ל'(: ר' יצחק עראמה 

 .לבדוק אותם, אם היו עדיין בשנאתם אותו, או אם נחמו ממעשיהםנראה שכוונת יוסף הייתה 

בשייבחנם על דבר אחיו בן אמו, לראות מה יעשו כשיראו אותו בצער או  והוא לא ראה שתתכן לו זה אם לא

 בסכנה, ולזה מיד חשב עלילת הגביע, אלא שלא היה שם בנימין, והוצרך להתעולל עלילות ולגלגל ביאתם.

 

 ִאיׁש ֶאל ָאִחיו

יוַוֹיאְמרּו " יש ֶאל ָאחִּ ה ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ִהֵנה ַבַעל ַהֲחֹלמֹות אִּ א ְוַעּתָּ ֶזה בָּ  כ(-)ל"ז, יט "ַהלָּ

יו ַוֹיאְמרּו " יש ֶאל ָאחִּ ָאאִּ ְענּו ַעל ֵכן בָּ מָּ ַרת ַנְפשֹו ְבִהְתַחְננֹו ֵאֵלינּו ְוֹלא שָּ ִאינּו צָּ ל ֲאֵשִמים ֲאַנְחנּו ַעל ָאִחינּו ֲאֶשר רָּ ה ֲאבָּ

ה ַהֹזאת רָּ  )מ"ב, כא( "ֵאֵלינּו ַהצָּ

ם ַוֶיֶחְרדּו ַויֵ " יו ֵצא ִלבָּ יש ֶאל ָאחִּ נּואִּ ה ֱאֹלִהים לָּ שָּ  )מ"ב, כח( "ֵלאֹמר ַמה ֹזאת עָּ



 בכי

 מ"ב

ַרת ַנְפשֹו ְבִהְתַחְננֹו ֵאֵלינ ִאינּו צָּ ל ֲאֵשִמים ֲאַנְחנּו ַעל ָאִחינּו ֲאֶשר רָּ ְענּו ַעל ֵכן )כא( ַוֹיאְמרּו ִאיש ֶאל ָאִחיו ֲאבָּ מָּ ּו ְוֹלא שָּ

ם ֵלאֹמר ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ֵלאֹמר ַאל ֶּתֶחְטאּו ַבֶיֶלד בָּ  ה ַהֹזאת: )כב( ַוַיַען ְראּוֵבן ֹאתָּ רָּ ְוֹלא ְשַמְעֶּתם ָאה ֵאֵלינּו ַהצָּ

ם: )כד( ַוִיסֹ  ְדעּו ִכי ֹשֵמַע יֹוֵסף ִכי ַהֵמִליץ ֵביֹנתָּ ש: )כג( ְוֵהם ֹלא יָּ מֹו ִהֵנה ִנְדרָּ ב ֲאֵלֶהם ַוְיַדֵבר  ַוֵיְבךְ ב ֵמֲעֵליֶהם ְוַגם דָּ ַויָּשָּ

ם ֶאת ִשְמעֹון ַוֶיֱאֹסר ֹאתֹו ְלֵעיֵניֶהם:  ֲאֵלֶהם ַוִיַקח ֵמִאּתָּ

 מ"ג

א ֵעינָּיו ַוַיְרא  י ַוִיְקדּו ַוִיְשַּתֲחוּו: )כט( ַוִישָּ לֹום ְלַעְבְדָך ְלָאִבינּו עֹוֶדנּו חָּ ִמין ָאִחיו ֶבן ִאמֹו ַוֹיאֶמר  ֶאת)כח( ַוֹיאְמרּו שָּ ִבְניָּ

ְחְנָך ְבִני: )ל( ַוְיַמֵהר יֹוֵסף ִכי ִנְכְמרּו ַרֲחמָּ  י ַוֹיאַמר ֱאֹלִהים יָּ ֹטן ֲאֶשר ֲאַמְרֶּתם ֵאלָּ יו ֶאל ָאִחיו ַוְיַבֵקש ֲהֶזה ֲאִחיֶכם ַהקָּ

ְבכוֹת ה  לִּ ֹבא ַהַחְדרָּ ה: ַוֵיְבךְ ַויָּ מָּ  שָּ

 מ"ה -מ"ד 

ע ֲאשֶ )לג רָּ יו: )לד( ... ֶפן ֶאְרֶאה בָּ ה ֵיֶשב נָּא ַעְבְדָך ַּתַחת ַהַנַער ֶעֶבד ַלאֹדִני ְוַהַנַער ַיַעל ִעם ֶאחָּ א ֶאת ָאִבי: )א( ( ְוַעּתָּ ר ִיְמצָּ

יו ... )ב( ַוִיֵּתן ֶאת ֹקלֹו  לָּ ִבים עָּ ֹכל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵפק ְלֹכל ַהִנצָּ יְוֹלא יָּ ְבכִּ  ּו ִמְצַרִים ַוִיְשַמע ֵבית ַפְרֹעה:ַוִיְשְמע בִּ

... 

ִמן ָאִחיו    ַוֵיְבךְ )יד( ַוִיֹפל ַעל ַצְּואֵרי ִבְניָּ

ִמן  הּוִבְניָּ כָּ יו: בָּ ארָּ  ַעל ַצּוָּ

יו  ל ֶאחָּ  ֲעֵליֶהם  ַוֵיְבךְ )טו( ַוְיַנֵשק ְלכָּ

יו ִאּתֹו:  ְוַאֲחֵרי ֵכן ִדְברּו ֶאחָּ

 

 התיקון!

 בנימין יוסף

 בנימין הורד מצרימה עם חשש גדול לגורלו הורד מצרימה כעבדיוסף 

 קבעו שמי שהגביע בידו יומת האחים האחים גזרו דין מוות על יוסף 

 המתיק את דינו לעבדות יוסף יהודה שכנעם לשנות את דינו לעבדות

 בנימין מכונה "ילד זקונים" יוסף מכונה "בן זקונים"

ֵאן ְלִהְתַנֵחם ַוֹיאֶמר ִכי ֵאֵרד ֶאל ְבִני ָאֵבל ְשֹאלָּה  "ַוְימָּ

 ַוֵיְבְך ֹאתֹו ָאִביו"

ֶכם ִכי ָאִחיו ֵמת ְוהּוא ְלַבדֹו  "ַוֹיאֶמר ֹלא ֵיֵרד ְבִני ִעמָּ

גֹון  ִתי ְביָּ ָאהּו ָאסֹון ... ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת ֵשיבָּ ִנְשָאר ּוְקרָּ

 ְשאֹולָּה"

ְשנְ " ֹלם... ַויֹוִספּו עֹוד  אּוַויִּ ְכלּו ַדְברֹו ְלשָּ ֹאתֹו ְוֹלא יָּ

יוֹאתֹו ַעל  ְשֹנאַויֹוִספּו עֹוד ֹאתֹו...  ְשֹנא ְוַעל  ֲחֹלֹמתָּ

יו...  רָּ יובֹו  ַוְיַקְנאּוְדבָּ  ..."ֶאחָּ

ַרב"ִכי ַעְבְדָך  ה ֵיֶשב נָּא ַעְבְדָך  עָּ ֶאת ַהַנַער ... ְוַעּתָּ

יוַּתַחת ַהַנַער ֶעֶבד ַלאֹדִני ְוַהַנַער ַיַעל ִעם   "ֶאחָּ

 

 הלכות תשובה פרק ב' הלכה א' רמב"ם

? זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשות, ופירש ולא עשה מפני התשובה, לא תשובה גמורהאיזו היא 

  כוח. מכשלוןמיראה ולא 

 

ַפִים ְלַמְעלָּה ֹסְכִכים ְבַכְנֵפיֶהם ַעל ַהַכֹפֶרת ּוְפֵניֶהם " יּו ַהְכֻרִבים ֹפְרֵשי ְכנָּ יוְוהָּ יש ֶאל ָאחִּ  )שמות כ"ה, כ(" אִּ

  

ֵאל" )רות ד', יא( "ִיֵּתן נּו ְשֵּתיֶהם ֶאת ֵבית ִיְשרָּ ֵחל ּוְכֵלָאה ֲאֶשר בָּ ָאה ֶאל ֵביֶתָך ְכרָּ ה ַהבָּ ִאשָּ  ה' ֶאת הָּ


