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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  1111פ"תשוישב  תפרשל

  ביאור ענין מכירת יוסף
  
 אמצעי הגנה על עם -" הפך לבם לשנוא עמו"

  ישראל
 ִּכי ֶבן ,ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל ָּבָניו ":מספרתהתורה 

בר חכים ארי ", תרגם אונקלוס. )ג, בראשית לז( "ְזֻקִנים הּוא לֹו
י "רש( "מסר לו -ר בֶ עֵ ם וָ ֵּׁש ִמ יעקב כל מה שלמד " ".הוא ליה

שיוסף ,  הואהדבר הטבעי שהיה צריך לקרות, אם כך .)שם
, 2זה את זהלאהוב צדיקים הרי דרך ה. ימצא חן בעיני אחיו

,  כפי שקראנו בפרשה הקודמת,הרי היו צדיקיםובני יעקב 
כולן שוין וכולן ", )כב, שם לה(" ְבֵני ַיֲעקֹב ְׁשֵנים ָעָׂשרַוִּיְהיּו "

שיוסף ימצא חן  ,להיות היה צריך אפוא .)י שם"רש(" צדיקים
האחים שונאים את . למעשה קורה ההפךאבל .  אחיובעיני

  . יוסף ומקנאים בו
 עובד יה שה- לבית פוטיפר יוסף מגיעכש, לעומת זאת

 דווקא שם יוסף כן מוצא חן -  )אי, י שם לט"רש' עי(עבודה זרה 
כ בעיני "וכן אח, ])ד, שם(" ַוִּיְמָצא יֹוֵסף ֵחן ְּבֵעיָניו[", בעיניו

  .)כא, שם(שר בית הסהר מוצא יוסף חן 
שבעיני אחיו הצדיקים לא מוצא , ה"למה סיבב כך הקב

שאין להם חלק , ואילו אצל עובדי עבודה זרה, יוסף חן
  ?וקא שם מוצא יוסף חןדו, ק ויעקבבאלקי אברהם יצח

כדי להראות שהחן איננו , ה בכוונה"אולי עשה זאת הקב
', אם אתה הולך בדרך ה. 'אלא תלוי ברצון ה, דבר טבעי

זהו . ולא מפני שמצד הטבע אתה מוצא חן, אתה מוצא חן
, ישראל נמצאים אחר כך במצרים. לקח חשוב לישראל

להתבולל ואחרי מות יוסף הם מבטלים ברית מילה ומנסים 
תהלים (" ָהַפְך ִלָּבם ִלְׂשנֹא ַעּמֹו "-? ה"מה עשה הקב. במצִרים

, ה הפך את לב המצרים לשנוא את בני ישראל"הקב. )כה, קה
מתי נהפך לבם בחזרה . כדי שלא יצליחו להתבולל במצרים

,  אחרי שקבלו תשע מכות- ? שלא לשנוא את ישראל
וישראל , לןועומדים לקבל את המכה העשירית הנוראה מכו

קושרים את אלהי מצרים לכרעי המיטה ועומדים לשחוט 
עתה שדרך הטבע היינו מצפים צד כשמ, אותו לקרבן פסח

ָנַתן ' ה"דוקא אז , המצרים ישנאו את ישראל שנאה גדולה
ַוִּיְׁשֲאלּו ִמִּמְצַרִים ", )לו, שמות יב(" ֶאת ֵחן ָהָעם ְּבֵעיֵני ִמְצַרִים

לפתע פתאום הם . )לה, שם("  ָזָהב ּוְׂשָמלֹתְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי
עד כדי כך שהמצרים משאילים , מוצאים חן בעיני מצרים

שהחן , הכל כדי להראות. להם כלי כסף וכלי זהב ושמלות
' אלא תלוי בזה שה, לא תלוי בהשתדלות הטבעית למצוא חן

  .נותן חן
כשישראל השתדלו למצוא חן . לדורותגם זהו לקח גדול 

קבלו שיווי זכויות בגרמניה וניסו להתבולל , הגרמניםבעיני 
ויצאה מזה , "ָהַפְך ִלָּבם ִלְׂשנֹא ַעּמֹו"ה " הקב-בגרמנים 

היו חכמים שהזהירו מראש שזה מה . השואה הנוראה
ה למנוע מישראל "מפני שזו דרכו של הקב, שיקרה בגרמניה

, ְרִּגיעַ ּוַבּגֹוִים ָהֵהם לֹא תַ ", הבטיח' ה. להתבולל בין העמים

, ל"ואמרו חז, )סה, דברים כח(" ְולֹא ִיְהֶיה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגֶלךָ 
לכן , שאילו היה להם שם מנוח לא היו חוזרים לארץ ישראל

א' הבטיח ה ל כדי שיהודים ,  יהיה להם מנוח בגויםש
ישאפו תמיד לחזור לדת ישראל לאלקי ישראל ולארץ 

 ינסו להגיע לשלום גם אם, לכן. ולא יתבוללו בעמים, ישראל
ה לא יתן "הקב. להרבה זמןזה לא יחזיק מעמד , עם הערבים

ה רוצה שישראל ישבו "הקב. להתבולל באומות העולם
ולא שיתבוללו , בארץ ישראל וילמדו את תורת ישראל

ָּגְלָתה ְיהּוָדה ֵמעִֹני ּוֵמרֹב "ל אמרו על הפסוק "חז. בגוים
אילו  "-  )ג, איכה א(" א ָמְצָאה ָמנֹוחַ ִהיא ָיְׁשָבה ַבּגֹוִים לֹ, ֲעבָֹדה

ה "לכן דואג הקב, )ל, ר א"איכ(" לא היתה חוזרת, מצאה מנוח
ו נ ת וב ט ושלא יהיה לנו שקט , שלא יהיה לנו מנוח בגוים, ל

  .מהם

  הקושי בלימוד פרשת יוסף ואחיו
, כתוצאה משנאת האחים ליוסף, בהמשך הפרשה

. ירת יוסףמתגלגלים הדברים עד למעשה הנורא של מכ
למרות , עד לפרשה זו. לדברמאד קשה , כשמגיעים לענין זה

שאין לנו השגה באישי הדורות הראשונים ובמהות 
ידענו לפחות עם מי עלינו להזדהות ועם מי אין , חטאיהם

 ידענו עם מי -כשמדובר היה בקין והבל . עלינו להזדהות
באברהם , גם כשמדובר היה באברהם ולוט. להזדהות

 ידענו עם מי -או ביעקב ועשו , ביצחק וישמעאל, לואמרפ
. הענין מסובך, אבל בהגיענו לפרשת יוסף ואחיו. להזדהות

כולם , כולם אהובים! שני הצדדים הם צדיקים גמורים
שהכהן הגדול נושא את שמותם , כולם גדולי עולם, ברורים

שיהא רואה ", )כט, ושם; יב, שמות כח(על כתפיו ועל לבו 
, י שם"רש(" בטים כתובים לפניו ויזכור צדקתםה הש"הקב

, שנאת חינם,  מחלוקת נוראה ביניהם- ובכל זאת . )יב
איך ניתן .  ולבסוף מכירתו לעבד,התנכלות להריגת אח

  ?להבין זאת
אין לנו . שהדברים הם למעלה מהשגתנו, האמת היא

, תם ואף לא בחטאיהםולא בצדק, תפיסה בגדולי עולם אלו
אך היות ונותן התורה כתב לנו . תפיסתנוהדקים מיכולת 

אבל עלינו . חובה עלינו ללמוד אותה, בתורתו פרשה זו
וכל דברינו , שאיננו מבינים את הדברים עד הסוף, לדעת

  .אינם אלא כפי קוצר השגתנו

        "רודף"האחים דנים את יוסף למיתה מדין 
בהיות : "השאלה הראשונה שיש לשאול בפרשה זו היא

איך נֹוֲעצּו ֵלב ַיְחָּדו להרוג את אִחיהם ... ים גמוריםֻּכָּלם צדיק
 איך הגיעו צדיקים )יח, ְספֹוְרנֹו בראשית לז(! ?"או למכרו

שהאחים , התשובה היא? למעשה נורא כל כך, גמורים כאלו
הוא וכל יצר מחשבות לבו , "רודף " הואסברו שיוסף
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הם כדי שיַקְּלָלם אבי, למצוא עליהם עלילה או להחטיאם"
 ."וישאר הוא לבדו ָּברּוְך ִמָּבִנים, ל יתברך-או יעניֵׁשם הא

  .)שם( 3" השכם להרגו- הבא להרגך ",וממילא
מה הביא את האחים למחשבות חמורות שכאלו לגבי 

אך , אמנם יוסף הביא את דיבתם רעה אל אביהם? יוסף
? מדוע יש לחשוד בו משום כך במזימה חמורה כל כך

 חששו למהדורה נוספת של מה שהאחים, התשובה היא
הרי גם לאברהם אבינו . שקרה כבר בשני הדורות הקודמים

ורק אחד מהם נבחר לרשת את ארץ הקודש , היו כמה בנים
ישמעאל ובני . ולהיות ממשיך המורשת הרוחנית של אברהם

משני בניו של : שוב אותו דבר, דור אחר כך.  נדחו-קטורה 
רץ ישראל ולהיות ממשיך רק יעקב נבחר לרשת את א, יצחק

ֵעָׂשו אמנם צועק ובוכה .  נדחה-ְוֵעָׂשו , המורשת הרוחנית
י "יעקב מקבל את א. אבל זה לא עוזר לו, )לח-לד, בראשית כז(

ולעשו נאמר , ואת כל המורשת הרוחנית של אברהם אבינו
  .)מ, שם(" ואת אחיך תעבד"

שיוסף מתכנן גם הוא לעשות , כ"אֵחי יוסף סבורים א
, לנשל את ֶאָחיו מן הירושה הרוחנית של שלושת האבות, ךכ

הוא לבדו יקבל את כל הירושה . וליטול אותה לעצמו
, "ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחיךָ "ויתברך מפי יעקב , הרוחנית של האבות

והאחים במקרה הטוב יהיו , כפי שהתברך יעקב מפי יצחק
כפי שנראה היה מן החלומות שספר (כפופים לו כעבדים 

י ְוִיָּׁשְלחּו " יורחקו לגמרי מא- ובמקרה הפחות טוב , )הםל
' ועי. ו, שם כה(כפי שעשה אברהם לבני קטורה , לארץ רחוקה

המתנקש ", כן הם רואים ביוסף רודף מסוכןל. )י שם"רש
 4"בנפשם להמיתם בעולם הזה או בעולם הבא או בשניהם

  .)יח, ְספֹוְרנֹו שם לז(
יוסף מביא את דיבת . נבראוהדברים לא היו ולא , כמובן

םאלא , ֶאָחיו אל ָאִביו לא כדי לרדוף אותם ת ב ו ט יוסף . ל
שֶאָחיו אוכלים אבר מן החי ועושים , סבור היה בטעות

שם שֵּבֵאר מה ' שפתי חכמים'ב' ועי, ב, י שם"רש' עי(עברות נוספות 

וִסֵּפר את הדברים לאביו לא כדי לרדוף , )היתה טעותו של יוסף
וכאחד מגדולי , וכנביא, כדי שיעקב ְּכָאב אלא, ו"ו חאת ֶאָחי

ובכך יזכו לחיי , יחנכם, )יצחק אבינו היה עדיין חי(הדור 
, אבל כשם שיוסף טעה בהערכת מעשיהם של ֶאָחיו. ב"עוה

וסברו שכוונתו , כך טעו גם האחים בהערכת מעשיו של יוסף
  .ועל כן דנו אותו למיתה, היא לרדוף אותם

  ל"בהלכה המיושבות על פי הנשלש קושיות 
? איך יכלו האחים לדון את יוסף למיתה: יש מקשים

והן מצד , הן מצד שהיו קרוביו, והרי פסולים היו לדון אותו
' אמונה ובטחון'(ש כותב אמנם "החזון אי! שהיו נוגעים בדבר

שחכם איננו חשוד ְלַעֵּות את פסיקתו בגלל , )'ג אות ל"פ
האמת היא אצלו למעלה מכל כי אהבת , נגיעות כלשהן

ת א מבאר שם שזהו רק "ואולם החזו, נגיעה ק י ס פ ִּב
ה כ ל בזה . לפסוק אם בהמה היא טרפה או לא: למשל (ה

ואין לחשוש שיַעֵּות את הדין , יכול החכם לפסוק לעצמו
ןאבל ). ואפילו בהפסד מרובה, בגלל הפסד ממון י ד בין  (ְּב

מים עלולים לשנות  גם חכ-) ובין דיני נפשות, דיני ממונות
כי ַהּׁשַֹחד : "כפי שאומרת התורה, מן האמת בגלל נגיעה

םְיַעֵּור  י ח ק שֵּבאר מדוע , א"ועיין שם בחזו [)ח, שמות כג(" פ

ואילו , בפסיקת הלכה אין חוששים שהחכם יושפע מנגיעה
גם אם האחים הם צדיקים , ממילא]. בדין כן חוששים לכך

שכן יש חשש ,  יוסףאין הם יכולים לדון את, גדולים
כ ראו רשות לעצמם לדון "כיצד א. שיושפעו מנגיעתם

  ?אותו
הרי האחים לא דנו . הענין מיושב, על פי מה שהסברנו

וברודף . אלא מדין רודף, את יוסף בתורת דיני נפשות רגילים
כל אחד ". נוגע בדבר"או של " קרוב"הרי אין פסול של 

בו וגם אם נוגע גם אם הוא קרו, רשאי להרוג את הרודף
יהיה , אם אראה למשל יהודי רודף ַאֲחַרי עם אקדח. בדבר

! יותר ממני" נוגע בדבר"למרות שאין , מותר לי להרוג אותו
רשאים היו האחים לדון את יוסף למיתה למרות , מטעם זה

  .ולמרות שהיו נוגעים בדבר, שהיו קרוביו
ּו ַוַּיְׁשִלכּו ַוִּיָּקֻחה: "התורה כותבת. בכך יובן גם דבר נוסף

ם... אֹתֹו ַהּבָֹרה ֶח ֶל ל  ָכ ֱא ֶל ּו  ב ְׁש ֵּי . )כה-כד, בראשית לז(" ַו
אין , שסנהדרין שהרגו את הנפש, הרי הלכה היא: וקשה

זהו אחד הדינים ) [א, סג' סנה(טועמין כלום כל אותו היום 
. )]כו, ויקרא יט(" לא תאכלו על הדם"הנלמדים מן הפסוק 

לאחר שדנו את יוסף , ים לאכלכיצד אפוא יושבים האח
, על פי מה שבארנו? למיתה והשליכוהו לבור כדי להרגו

שאסור לאכול לחם , ברודף לא קיים דין זה: הענין ברור
אין עליו , אם מישהו ירה ברודף והרג אותו. לאחר הריגתו

לא נמנעו האחים , ועל כן. איסור לאכול לחם באותו יום
  .וסף לבורמאכילת לחם לאחר שהשליכו את י

, לאחר שדנו האחים את יוסף למיתה: עוד קשה לכאורה
ְלכּו ... ַמה ֶּבַצע ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו: "קם יהודה ואומר

 )כז-כו, בראשית לז("! ְוָיֵדנּו ַאל ְּתִהי בֹו, ְוִנְמְּכֶרּנּו ַלִּיְׁשְמֵעאִלים
ו ולהמיר את הריגת, כיצד מציע יהודה ְלַוֵּתר על הריגת יוסף

ְולֹא ִתְקחּו : "והרי התורה אמרה? במכירתו לישמעאלים
אסור . )לא, במדבר לה(" כֶֹפר ְלֶנֶפׁש רֵֹצַח ֲאֶׁשר הּוא ָרָׁשע ָלמּות

  .להמיר חיוב מיתה בתשלומי ממון או בעונש אחר
הרי האחים לא . גם קושיא זו מיושבת, לפי מה שבארנו

ה בתורת אלא לחיוב מית, דנו את יוסף לחיוב מיתה רגיל
שאם נמצאה דרך להנצל ממנו , וברודף הרי הדין הוא. רודף

רוצח ושמירת נפש ' ם הלכ"רמב(אסור להרגו , בלי להרוג אותו

 מותר להרוג , רק אם אין עצה אחרת להנצל ממנו.)ז"א ה"פ
ברגע שיהודה מציע למכור את יוסף לעבד , כןלו. את הרודף

, 5את ההצעהמקבלים האחים , ולהפטר מרדיפתו בדרך זו
  .6ועושים כדבריו

  הסיבה לטעותם של האחים
כפי שכבר . טעו אחי יוסף בדינם, אחרי הכל, ובכל זאת

וכל , ו"יוסף כלל לא התכוין לרדוף את ֶאָחיו ח, הזכרנו
  .כוונתו בהבאת דיבת ֶאָחיו אל אביו היתה לטובתם

  ?כ הגורם לטעותם הנוראה של האחים"מה היה א
אבל , ו על קדושי עליון אלולנו אסור לדבר מעצמנ

ַוִּיְראּו ֶאָחיו ִּכי . "התורה מעידה שטעותם נגרמה בשל קנאה
. )ד, בראשית שם(" ַוִּיְׂשְנאּו אֹתֹו -אֹתֹו ָאַהב ֲאִביֶהם ִמָּכל ֶאָחיו 

לא היו , לולא אותה קנאה). וזה היה עוד לפני החלומות(
עים היו מגי. לחשוב שיוסף רודף אותם, באים לכלל טעות

עות ואם יש לו ט, שיוסף מתכוון לטובה, להבנה הנכונה
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להראות לו , אפשר להתווכח איתו, בהלכות אבר מן החי
אלא . אבל לא לזרוק אותו לבור בגלל זה, שאיננו צודק

ששוחד הקנאה ִעֵּור את עיניהם של החכמים הגדולים 
עד שאפילו , ועד כדי כך הם משוכנעים שהם צודקים, האלה

כשהם כבר מגיעים למסקנה שיש בהם , בבית הּסַֹהר במצרים
 ,ֲאָבל ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו ַעל ָאִחינּו: "הם אומרים, אשמהאיזו 

, שם מב(" ֲאֶׁשר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ְּבִהְתַחְננֹו ֵאֵלינּו ְולֹא ָׁשָמְענּו

אלא , לא אמרו שתהיה אשמתם על מכירתו או מיתתו. ")כא
הם אינם . )יח, ְספֹוְרנֹו שם לז(" על אכזריותם בהתחננו

אלא רק על כך שלא נהגו עם ,  המכירהמתחרטים על עצם
על פי . לאחר שהתחנן אליהם, יוסף לפנים משורת הדין

או , היינו צריכים לזרוק אותו לבור.  צדקנו-שורת הדין 
כך התחנן  אבל לאחר שיוסף כל. למכור אותו לישמעאלים

הם עדין ... היינו צריכים לעשות לפנים משורת הדין, אלינו
ואינם חוזרים בהם ממכירת , טעואינם מבינים עד כמה 

אז עומדים האחים , "אני יוסף"רק כשיוסף אומר להם . יוסף
  .על טעותם באופן מלא

היה נמנע הסכסוך ,  מקנאים בוהיויוסף לא אם אחי 
והיו נמנעות , היתה נמנעת הירידה למצרים, הנורא ביניהם

 הרי חטא מכירת יוסף עומד .תוצאות החטא לדורות
ת ו ר ו ד ל , ויקרא טז" משך חכמה" הובא ב-יג , מדרש משלי א' עי( ל

גם הגזרה של עשרת הרוגי מלכות היתה . )ה כי אתה סלחן"ד
 ופירוש ,א, זוהר חדש צג, מדרש משלי שם' עי( 7בגלל מכירת יוסף

והכל בגלל הקנאה של אחי יוסף . )יז, ת בראשית נ"רבינו בחיי עה
  . הכל היה נמנע-אלמלא קנאה זו . באחיהם

 כנגד חטא העגל -כ "ר ושעיר פנימי של יוהפ
  וחטא מכירת יוסף
קדש עד מגיעים ש, כ"עיקריים יש ביוהשלשה קרבנות 

כתב ו. והקטורתפנימי שעיר ,  כהן גדולפר: הקדשים
שפר , ])ק"מוסה' ה וכבר אמרו במהד"ד[ו "ג פמ"נ ח"מו(ם "הרמב

והשעירים , חטאת של יום הכפורים בא לכפר על חטא העגל
, ַוִּיְׁשֲחטּו ְׂשִעיר ִעִּזים": שנאמר בו, על חטא מכירת יוסף -

)לא, בראשית לז(" ַוִּיְטְּבלּו ֶאת ַהֻּכּתֶֹנת ַּבָּדם
מה מיוחד בשני . 8

 חטא ה- שֵחטא העגל, המיוחד בהם הוא? אלוהחטאים ה
 הוא שורש כל -  ישראל לאחר מתן תורהל כלל  שןהראשו

ם שבין אדם חטאיםה ו ק מ  והחטא הקדום של ; בישראלל
רו שבין אדם חטאיםהוא שורש כל ה, מכירת יוסף בי ח  ל

שני  עבודת יום הכפורים באה אפוא לכפר על .בישראל
שהם השורש לכל שאר החטאים , החטאים הנושנים האלו

  .9שלנו
פר של יום הכפורים בא מנכסי ֶׁש , זה אולי הטעם לכך

ת השקל ואילו השעיר בא ממחצי, )ב, יומא נא(הכהן הגדול 
 כי את העגל עשה אהרן .)ב"ד מ"שקלים פ(שנגבה מכל ישראל 

כן הכהן הגדול העומד לו,  שהיה כהן גדול,)ה- א, שמות לב(
 .10תחתיו לדורות הוא זה שצריך להביא את הפר מכספו

כן השעיר שבא לו, ואילו במכירת יוסף נכשלו כלל השבטים
  .11לכפר עליה בא מנכסי כלל ישראל

כ רמוז הדבר "גם בתפלת יוה ש,מרוא" משך חכמה"ה
כי אתה סלחן  ": אנו אומרים בתפלת יום הכפורים.הזה

, מהו כפל הלשון הזה". לישראל ומחלן לשבטי ישורון
משך "הסביר ה? "מחלן לשבטי ישורון"ו" סלחן לישראל"

" לישראל סלחן"שב, )ה כי אתה סלחן"ל ד, ויקרא טז(" חכמה
ֵאֶּלה ֱאלֶֹהיָך "עליו  מרוא שישראל, העגל לחטא היא הכוונה

 אתה כי: אומריםאנו  וכאילו[, )ד, לב שמות(" ִיְׂשָרֵאל
, "]ִיְׂשָרֵאלֵאֶּלה ֱאלֶֹהיָך  "בו שאמרנו חטא לאותו סלחן

, השבטים לחטא היא הכוונה" ישורון לשבטי מחלן"וב
  .במכירת יוסףשחטאו 

 . להזהר לא לדון בני אדם לכף חובה,זה לקח בשבילנו
היו יכולים להגיע , היו דנים יותר לכף זכותים האחאם 

היו יכולים להגיע למסקנה . למסקנות הפוכות לגמרי
שיוסף אינו מתכוין לנשלם מן הירושה הרוחנית , האמיתית

לדאוג לכך שיהיו ראויים לרשת , אלא להפך, של האבות
כדי , לכן הוא מספר לאביהם מה שמספר, אותה עמו

על הדבר הזה בא . רם למוטבשאביהם יוכיח אותם ויחזי
שלא דנו את יוסף , על חטא האחים, לכפר השעיר הפנימי

  .מה שגרם בסוף למכירתו, לכף זכות
עוד יותר  .לכף זכותלדון שאפשר  כמהצריך להשתדל 

אז ,  לדוןיםמוכרחכשרק . לא לדון בכללש, טוב מזה
 חברך אל תדין את" ו,"ְּבֶצֶדק ִּתְׁשּפֹט ֲעִמיֶתךָ "נאמרו הכללים 

ב ואל ֵׁש  - אבל כשאין הכרח לדון". עד שתגיע למקומו
  .מוטב שלא תדון את חברך כללו, תעשה עדיף

ה ידון אותו לכף " הקב, את חברו לכף זכותןדשמי 
  .אמן, משיח במהרה בימינואת  וישלח לנו ,זכות
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
בענין זה בכתב העת פרסם מאמר הרב [. יש קשר או הקבלה בין תחילת הפרשה לסופהבתורה בכל פרשה , א"לדעת הרב שליט. 1

  ].ח"קי' עמ) ט"תשס(' כרך ג, "ירושתנו"
  ).ה, שם מ" (ַוַּיַחְלמּו ֲחלֹום ְׁשֵניֶהם "⇔) ה, לזבראשית " (ַוַּיֲחלֹם יֹוֵסף ֲחלֹום: "פרשנוא ב"הקשר שציין אליו הרב שליט

  ,הבנתו של העורךות שטחיהשיחה נערכה לפי 

  .וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד
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ַוִּיְפקֹד ַׂשר ַהַּטָּבִחים ֶאת יֹוֵסף ִאָּתם  "⇔)] ע"אב(ַׁשָּמׁש להם ומשרת להם ) [ב, שם לז" (ְוהּוא ַנַער ֶאת ְּבֵני ִבְלָהה ְוֶאת ְּבֵני ִזְלָּפה: "קשר נוסף
  ).ד, שם מ" (ַוְיָׁשֶרת אָֹתם
 - הקשר הוא ). כג, שם מ" (ְולֹא ָזַכר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ֶאת יֹוֵסף ַוִּיְׁשָּכֵחהּו "⇔) ד, שם לז" (ַוִּיְׂשְנאּו אֹתֹו ְולֹא ָיְכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁשלֹם: "קשר נוסף

  . יוסףעלעלעלעל לא מדברים - יוסף אלאלאלאללא מדברים  .התעלמות מיוסף
פירוש  ("כי היא לשם שמים, כי חברתם זה לזה חברה נאמנה", )ג"ב מ"דמאי פ' למשל במס( "חברים"לכן נקראים תלמידי חכמים . 2

  . אנוכיות המביאות לפירוד בין בני אדםתאוותולא לשם , ) שםם"המשנה לרמב
כי סברו שמתכוין למרוד במלכות יהודה , במלכות מורדו האחים רצו להרוג את יוסף מדין ולדעת, ה יש מהלך אחר בזה"ולהשל. 3

 ש"עו[). ח"ג ה"מלכים פ' ם הלכ"רמב" (וכל המורד במלך ישראל יש ַלמלך רשות להרגו", !...)?"ֲהָמלְֹך ִּתְמלְֹך ָעֵלינּו("ולמלוך תחתיו 
אלא כל כונתו היתה להעמיד את מלכות , ושתהיה המלכות לו ולזרעו,  בעצםובאר דיוסף לא התכוין למלוך,  שהאריך בזה הרבהה"בשל

  .])ה ונחזור"בדפוסים הישנים ד' טור ב' דף נ, ויגש-מקץ-לפרשת וישב" צאן יוסף"דרוש , "תורה שבכתב"ה חלק "של (יהודה
וישמעאל נדחה ,  ויתר הבנים היו כקליפות, והוא כי עד עתה רק אחד מן הבנים היה הלב והסגולה-  וישנאו אותו: "ם"ובלשון המלבי. 4

 ולבני הפילגשים נתן -  בוק האלהייי והד, וירושת הארץ, והברכה,הבכורה - ויצחק ויעקב ירשו ברכת אברהם , מפני יצחק ועשו מפני יעקב
נוצץ הענין האלהי על  ובאשר לא ידעו השבטים שעתה ית.' ונדחה מנחלת ה,ועשו בבכי ירש ברכת חרב והר שעיר, אברהם מתנות וישלחם

חשבו שזה מפני שחושב שהוא הלב והסגולה ויתר בניו , וראו שיעקב אהב רק את יוסף, ה יהיו לב וסגולה- ושכל שבטי י,מטה שלמה
 חשבו שהוא אם יצליח ... משתרר עליהם ומוציא דבה להבאיש ריחם בעיני אביהם, ובאשר נדמה להם שהוא איש גאה ואיש זדון...כקליפות

 רק , לא מקנאת איש מרעהו.לכן חשבו לכלות קוץ מכאיב מן הכרם לתועלת כללי. ות לב אביו לכל זה יהיה סילון ממאיר לבית יעקבלהט
  .)ד ,ם בראשית לז"מלבי" (למען לא יחלל שרי קדש ויתן לחרם יעקב וישראל לגדופים

שלא , ועל כרחך!  היו שומעים לו-ָחיו להשיב את יוסף אל אביו שאם היה יהודה אומר לאֶ , )א, בראשית לח(י "ועוד יותר מכך מובא ברש. 5
 היו - ובלי לצער את אביהם , בלי למוכרו, ולכן אם היה יהודה מציע להפטר מרדיפתו באופן אחר, אלא כרודף, דנו אותו בדין מיתה רגיל

  .שומעין לו
 .אמר כאן להדיא שאינו רוצה להרגו) יהודה( הרי המלך כ"א, דכיון שמיתת המורד במלכות תלויה ברצון המלך, ל"ה צ"ולדעת השל. 6

  ].שהרי הכל תלוי בדעת המלך. ולשיטתו מובן מאד למה היו שומעים לו אם היה אומר להם להשיבו אל אביו[
יי רבינו בח' ועי). וכמובן גם יוסף עצמו לא נחשב, בנימין וראובן לא השתתפו במכירה(בחטא מכירת יוסף השתתפו תשעה אחים . 7

  ).'ז- 'ו' תורה אור סע, פרשת וישב מקץ ויגש, ה"של(תירוצים לשאלה זו ' ה שכתב ג"גם בשל' ועי. שבאר למה נהרגו עשרה) א, בראשית לח(
 וחטאת העם .כקרבנו ביום הכפורים בשוה -] ביום השמיני למילואים[והנה קרבן אהרן : "שכתב, )ב, ויקרא ט(ן "וכן משמע ברמב. 8

' ַוִּיְׁשֲחטּו ְׂשִעיר ִעִּזים' שנאמר , יש בידכם בתחילה. ויש בידכם בסוף, יש בידכם בתחילה:אמר להם.. .כחטאתם ביום הכפורים -] באותו יום[
א עגל ויכפר על ויב, א שעיר ויכפר על מעשה שעירו יב.) ח,שמות לב(' ָעׂשּו ָלֶהם ֵעֶגל ַמֵּסָכה'שנאמר ,  ויש בידכם בסוף;) לא,בראשית לז(

המכוונים כנגד חטא מכירת יוסף , הם כקרבנות יום הכפורים, שבו הוקם המשכן, שקרבנות היום השמיני למילואים,  ומשמע".עגלמעשה 
  )].א, יומא ב(ימים של אהרן ובניו במילואים ' כ נלמדה מפרישת ז"וגם ַהְפָרַׁשת כהן גדול מביתו שבעת ימים קודם יוה. [וחטא העגל

י "רש" (אין פורענות באה על ישראל שאין בה קצת מפרעון עון העגל", על חטא העגל אמרו. נמשכת בכל הדורותוכפרת שני חטאים אלו . 9
 נפרעו עשרה מכל , הוי אומר...לא נמשכו עשרה הרוגי מלכות אלא בחטא מכירתו של יוסף", וגם על חטא מכירת יוסף אמרו). לד, שמות לב
כ "ולכן צריך את עבודת יוה). ה כי אתה סלחן"דל , ויקרא טז" משך חכמה" הובא ב-יג ,  משלי אמדרש" ( ועדיין אותו החטא קיים,דור ודור

  .בכל שנה ושנה כדי לכפר על חטאים אלו
ואחד , אחד מבחוץ[כי כלל ישראל סובל תמיד משני דברים , הנה ידוע: "ל שכתב כך"ר אלחנן וסרמן זצ"וכדאי להביא כאן את דברי הג

' עי( אינו יכול להתקיים -שכל שקר שאין בו קורטוב של אמת , כי הרי הכלל הוא, אשר הוא דבר נפלא מאד, מעלילת דם - מבחוץ ]. מבפנים
, ובכל זאת הוא מתקיים זה אלפי שנים בכל העולם עד היום הזה, משהו' אין בו אמת אפי, והשקר הזה של עלילת דם). כז, י במדבר יג"רש

כי בודאי העונש הזה על כלל ישראל הוא מכוון מדה כנגד מדה בעד איזה עוון שנפרעין עבורו בכל , ואודבר ברור ה. וזהו מפלאי ההשגחה
והדבר השני שכלל ". יכפר בעדי' ה, ואם שגיתי. 'ויטבלו את הכתנת בדם'כי הוא מכוון נגד העוון של , הייתי אומר, ולולי שאיני כדאי. הדורות

וסופן שמד לאלפים ורבבות , י"שתמיד הם מבטיחים להעלות לא, הוא תופעת משיחי השקר - וזה מבפנים - ישראל סובל ממנו תמיד 
דוגמאות לביאורי (ובאמת הוליכם לעבודה זרה , י"שעשו אותו כדי שיוליכם לא, וגם עונש זה הוא במדה כנגד מדה נגד חטא העגל. מישראל

  ).יבמות' על מס" קובץ הערות"נדפס בסוף . 'אות ח' ו' אגדות סי
 לא היו , שאילו לא היה להן בו שותפות; המקום הפקיר ממונו בו לכל אחיו הכהנים...משלו] את הפר[גדול קונה הכהן האף על פי שו". 10

  ).ג"ה הי" עבודת יום הכיפורים פ'ם הלכ"רמב" (מתכפרין בו
משום שהוא לא , )א, יומא יב' עי(בחלקו של בנימין שהיו , בבית הכפורת וההיכל, היתה לפַני ולפנים) הזאת הדם(ויתכן שלכן ַהַּכָּפָרה . 11

ה ויש "ל ד, משך חכמה ויקרא טז(שהיה לו חלק מרכזי במכירת יוסף ,  חלקו של יהודה-ולכן לא היתה בעזרה ; היה בחטא של מכירת יוסף
י סלעיםלה משק] בן זוגו של שעיר הפנימי[שלשון של זהורית של שעיר המשתלח , ואולי זה גם הטעם לכך). להבין  רמז - ) א, יומא מב (שנ

משך חכמה (' וכו" שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו", )ב, שבת י(ל "למה שאמרו חז
  ).ש עוד"וע. ה כי אתה סלחן"דל , ויקרא טז


