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פרשת ויגש -איחוד המשפחה
בראשית פרק מד ,יח-לד
(יח) וַיִּ גַׁש אֵ לָיו יְהּודָ ה ַוי ֹּאמֶ ר בִּ י ֲאדֹּנִּ י יְדַ בֶ ר נָא עַ בְ ְדָך דָ בָ ר בְ אָ זְ נֵי ֲאדֹּנִּ י וְאַ ל יִּחַ ר אַ ְפָך ְבעַ ְב ֶדָך כִּ י כָמֹוָך כְ פַ ְרעֹּה( :יט)
אֲ דֹּנִּ י ָׁשאַ ל אֶ ת עֲבָ דָ יו לֵאמֹּר הֲ יֵׁש ָל ֶכם אָ ב אֹו אָ ח( :כ) ַונ ֹּאמֶ ר אֶ ל ֲאדֹּנִּ י יֶׁש לָנּו אָ ב זָקֵ ן ְו ֶילֶד זְ קֻ נִּ ים קָ טָ ן וְאָ ִּחיו מֵ ת
הֹורדֻהּו אֵ לָי וְאָ ִּשימָ ה עֵ ינִּ י עָ לָיו( :כב) ַונ ֹּאמֶ ר אֶ ל אֲ דֹּנִּ י
וַיִּ ּוָתֵ ר הּוא לְ בַ דֹו לְ ִּאּמֹו וְאָ בִּ יו ֲאהֵ בֹו( :כא) ַות ֹּאמֶ ר אֶ ל עֲבָ דֶ יָך ִּ
ל ֹּא יּוכַל הַ נַעַ ר ַל ֲעזֹּב אֶ ת אָ בִּ יו וְעָ זַב אֶ ת אָ בִּ יו וָמֵ ת( :כג) ַות ֹּאמֶ ר אֶ ל עֲבָ ֶדיָך ִּאם ל ֹּא י ֵֵרד ֲא ִּחי ֶכם הַ קָ טֹּן ִּא ְתכֶ ם ל ֹּא
ת ִֹּּספּון לִּ ְראֹות פָ נָי( :כד) ַוי ְִּהי כִּ י עָ לִּ ינּו אֶ ל עַ בְ ְדָך אָ בִּ י ַו ַנגֶד לֹו אֵ ת ִּד ְב ֵרי ֲאדֹּנִּ י( :כה) ַוי ֹּאמֶ ר אָ ִּבינּו ׁשֻ בּו ִּׁש ְברּו לָנּו
ְמעַ ט ֹּאכֶל( :כו) ַונ ֹּאמֶ ר ל ֹּא נּו ַכל ל ֶָרדֶ ת ִּאם יֵׁש אָ ִּחינּו הַ קָ טֹּן ִּאתָ נּו ְוי ַָר ְדנּו כִּ י ל ֹּא נּוכַל לִּ ְראֹות ְפ ֵני הָ ִּאיׁש וְאָ ִּחינּו הַ קָ טֹּן
אֵ י נֶנּו ִּאתָ נּו( :כז) ַוי ֹּאמֶ ר עַ בְ ְדָך אָ בִּ י אֵ לֵינּו אַ תֶ ם יְדַ עְ תֶ ם כִּ י ְׁש ַניִּם יָלְ ָדה לִּ י ִּא ְׁש ִּתי( :כח) ַויֵצֵ א הָ אֶ חָ ד מֵ ִּא ִּתי ָואֹּמַ ר
ְהֹור ְדתֶ ם אֶ ת ֵשיבָ ִּתי ְב ָרעָ ה
יתיו עַ ד הֵ נָה( :כט) ּולְ קַ ְחתֶ ם גַם אֶ ת זֶה מֵ עִּ ם פָ נַי וְקָ ָרהּו אָ סֹון ו ַ
אַ ְך טָ רֹּף ט ָֹּרף ְול ֹּא ְר ִּא ִּ
ׁשּורה ְבנ ְַפׁשֹו( :לא) וְהָ ָיה כִּ ְראֹותֹו כִּ י אֵ ין הַ נַעַ ר
ְׁש ֹּאלָה( :ל) וְעַ תָ ה כְ ב ִֹּּאי אֶ ל עַ בְ ְדָך אָ בִּ י וְהַ נַעַ ר אֵ ינֶנּו ִּאתָ נּו ְונ ְַפׁשֹו ְק ָ
ְהֹורידּו עֲבָ דֶ יָך אֶ ת ֵשיבַ ת עַ בְ ְדָך אָ בִּ ינּו בְ יָגֹון ְׁש ֹּאלָה( :לב) כִּ י עַ ְב ְדָך עָ ַרב אֶ ת הַ נַעַ ר מֵ ִּעם אָ ִּבי לֵאמֹּר ִּאם ל ֹּא
וָמֵ ת ו ִּ
אתי לְ אָ בִּ י כָל הַ י ִָּמים( :לג) וְעַ תָ ה י ֵֶׁשב נָא עַ בְ ְדָך תַ חַ ת הַ נַעַ ר עֶ בֶ ד לַאדֹּנִּ י וְהַ נַעַ ר יַעַ ל ִּעם אֶ חָ יו:
אֲבִּ יאֶ נּו אֵ לֶיָך וְחָ טָ ִּ
ֲׁשר י ְִּמצָ א אֶ ת אָ ִּבי:
(לד) כִּ י אֵ יְך אֶ ע לֶה אֶ ל אָ בִּ י וְהַ נַעַ ר אֵ ינֶנּו ִּא ִּתי פֶ ן אֶ ְראֶ ה בָ ָרע א ֶ
בראשית רבה (וילנא) פרשת ויגש פרשה צג
ז ד"א ויגש אליו יהודה  .....אמר רבי יוחנן בשעה שתפס יוסף הצדיק את בנימין ואמר להם לאחיו האיש אשר
נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד אמ ר לו יהודה בנימין את תפוס ושלום בבית אבא ,מיד כעס יהודה ושאג
בקול גדול והלך קולו ד' מאות פרסה עד ששמע חושים בן דן וקפץ מארץ כנען ובא אצל יהודה ושאגו שניהם
ובקשה ארץ מצרים ליהפך ...שכיון שכעס יהודה נשרו שיניהם של כולם ,אמר רבי יהושע בן לוי אף אחיו כיון
שראו יהודה שכעס אף הם נתמלאו חמה ובעטו בארץ ועשו אותה תלמים תלמים ....באותה שעה נתמלא
חמה על יוסף כיון שראה יוסף סימנין של יהודה מיד נזדעזע ונבהל אמר אוי לי שמא יהרגני ,ומה הן סימנין
שהיו בו ביהודה של בית שילו אמרו שני שילטונין זולגות דם ,ויש אומרים כמין שליטי הגבורים וחמשה לבושים
היה לובש ,נימה אחת היתה לו בלבו כיון שהיה כועס קורע את כולם ,מה עשה יוסף באותה שעה אותו עמוד
של אבן שהיה יושב עליו בעט בו ועשאו גל של צרורות ,מיד תמה יהודה ואמר זה גבור ממני באותה שעה אחז
יהודה חרבו לשולפה מתערה ואינה נשלפת לו אמר יהודה ודאי זה ירא שמים הוא.......
ח [מד ,יט] אדוני שאל את עבדיו וגו' אמר לו מתחלה באת עלינו בעלילה כמה מדינות ירדו למצרים לשבר אוכל
ולא שאלת אחד מהם שמא בתך באנו ליקח או אתה סבור לישא את אחותנו ,אף על פי כן לא כסינו ממך ,אמר
לו אני רואה בך שפטיט אתה ,יש באחיך פטיט כמותך ,אמר לו כל זאת שאתה רואה אני ערבתי אותו ,א"ל
מפני מה לא עשית כן את אחיך כשמכרת אותו לישמעאלים בעשרים כסף וציערת את אביך הזקן ואמרת לו
(בראשית לז) טרוף טורף יוסף ,כיון ששמע יהודה כך צעק ובכה בקול גדול אמר כי איך אעלה אל אבי ,אמר
יהודה לנפתלי לך וראה כמה שווקים במצרים קפץ וחזר אמר לו שנים עשר ,אמר יהודה לאחיו אני אחריב מהם
שלשה וטלו כל אחד ואחד אחד אחד ולא נשאר בהם איש ,אמרו לו אחיו יהודה מצרים אינה כשכם אם אתה
מחריב את מצרים תחריב את כל העולם ,באותה שעה ולא יכול יוסף להתאפק ,כיון שראה יוסף שהסכימה
דעתם להחריב את מצרים אמר יוסף בלבו מוטב שאתודע להם ואל יחריבו את מצרים ,אמר להם יוסף לא כך
אמרתם שאחיו של זה מת אני אקראנו ויבא אצלכם ,והיה קורא יוסף בן יעקב בוא אצלי ,יוסף בן יעקב בוא

אצלי ,והיו מסתכלין בארבע פינות הבית ,אמר להם מה אתם רואים אני יוסף אחיכם ,מיד פרחה נשמתן
שנאמר ולא יכלו אחיו וגו' ,ולא האמינו לו עד שפרע עצמו והראה להם המילה.
ט א"ר חייא בר אבא כל הדברים שאת קורא שדיבר יהודה ליוסף בפני אחיו עד שאת מגיע ולא יכול יוסף
להתאפק ,היה בהם פיוס ליוסף ,ופיוס לאחיו ,ופיוס לבנימין ,פיוס ליוסף ,לומר ראו היך הוא נותן נפשו על בניה
של רחל ,פיוס לאחיו ,לומר ראו היאך הוא נותן נפשו על אחיו ,פיוס לבנימין ,אמר לו כשם שנתתי נפשי עליך
כך אני נותן נפשי על אחיך ,ולא יכול יוסף להתאפק וגו' ,רבי חמא בר חנינא אמר לא עשה יוסף כשורה שאלו
בעטו בו אחד מהם מיד היה מת ,רבי שמואל בר נחמן אמר כהוגן וכשורה עשה ,יודע היה צדקן של אחיו אמר
ח"ו אין אחי חשודים על שפיכות דמים.
רש"י  -פרק מד ( -יח) ויגש אליו וגו' ...ואל יחר אפך  -מכאן אתה למד שדבר אליו קשות:
רש"י בראשית פרק יח פסוק כג ( -כג) ויגש אברהם  -מצינו הגשה למלחמה (ש"ב י יג) ויגש יואב וגו',
הגשה לפיוס (להלן מד יח) ויגש אליו יהודה ,והגשה לתפלה (מלכים א' יח לו) ויגש אליהו הנביא ,ולכל אלה
נכנס אברהם ,לדבר קשות ,ולפיוס ולתפלה:

בראשית פרק מה ,א-טו
(א) ְול ֹּא ָיכֹּל יֹוסֵ ף לְ ִּה ְתאַ פֵ ק לְ כֹּל הַ נִּ צָ בִּ ים עָ לָיו וַיִּ ְק ָרא הֹוצִּ יאּו כָל ִּאיׁש מֵ עָ לָי ְול ֹּא עָ מַ ד ִּאיׁש ִּאתֹו ְב ִּה ְתו ַַדע יֹוסֵ ף אֶ ל
אֶ חָ יו( :ב) וַיִּ תֵ ן אֶ ת קֹּ לֹו בִּ בְ כִּ י וַיִּ ְׁש ְמעּו ִּמצְ ַריִּם וַיִּ ְׁשמַ ע בֵ ית פַ ְרעֹּה( :ג) ַוי ֹּאמֶ ר יֹוסֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו ֲאנִּ י יֹוסֵ ף הַ עֹוד אָ ִּבי חָ י
אֲחיכֶ ם
ְול ֹּא יָכְ לּו אֶ חָ יו ַלעֲנֹות ֹּא תֹו כִּ י נִּ בְ הֲ לּו ִּמפָ נָיו( :ד) ַוי ֹּאמֶ ר יֹוסֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו גְ ׁשּו נָא אֵ לַי וַיִּ גָׁשּו ַוי ֹּאמֶ ר ֲאנִּ י יֹוסֵ ף ִּ
אֲׁשר ְמכ ְַרתֶ ם א ִֹּּתי ִּמצְ ָריְמָ ה( :ה) וְעַ תָ ה אַ ל תֵ עָ צְ בּו וְאַ ל יִּחַ ר בְ עֵ ינֵי ֶכם כִּ י ְמכ ְַרתֶ ם א ִֹּּתי הֵ נָה כִּ י לְ ִּמ ְחיָה ְׁשלָחַ נִּ י
ֶ
ֹלהים
ֲׁשר אֵ ין חָ ִּריׁש וְקָ צִּ יר( :ז) וַיִּ ְׁשלָחֵ נִּ י א ִּ
ֹלהים לִּ ְפנֵי ֶכם( :ו) כִּ י זֶה ְׁשנָתַ יִּם הָ ָרעָ ב בְ קֶ ֶרב הָ אָ ֶרץ וְעֹוד חָ מֵ ׁש ָׁשנִּ ים א ֶ
א ִּ
לִּ ְפנֵי ֶכם לָשּום ָל ֶכם ְׁשאֵ ִּרית בָ אָ ֶרץ ּולְ הַ חֲ יֹות ָל ֶכם לִּ ְפלֵיטָ ה גְ ֹּדלָה( :ח) ְועַ תָ ה ל ֹּא אַ תֶ ם ְׁשל ְַחתֶ ם א ִֹּּתי הֵ נָה כִּ י
ֹּׁשל בְ כָל אֶ ֶרץ ִּמצְ ָריִּם( :ט) מַ הֲ רּו ַועֲלּו אֶ ל אָ ִּבי וַאֲמַ ְרתֶ ם אֵ לָיו
ֹלהים ַוי ְִּשימֵ נִּ י לְ אָ ב לְ פַ ְרעֹּה ּולְ אָ דֹון לְ כָל בֵ יתֹו ּומ ֵ
הָ א ִּ
ִּית קָ רֹוב אֵ לַי
ֹּׁשן וְהָ י ָ
ֹלהים לְ אָ דֹון לְ כָל ִּמצְ ָריִּם ְרדָ ה אֵ לַי אַ ל תַ ֲעמֹּד( :י) ְוי ַָׁש ְבתָ ְבאֶ ֶרץ ג ֶ
כֹּה אָ מַ ר בִּ נְ ָך יֹוסֵ ף ָשמַ נִּ י א ִּ
ֲׁשר לְָך( :יא) וְכִּ לְ כַלְ ִּתי א ְֹּתָך ָׁשם כִּ י עֹוד חָ מֵ ׁש ָׁשנִּ ים ָרעָ ב פֶ ן ִּתּו ֵָרׁש אַ תָ ה
אַ תָ ה ּובָ נֶיָך ּובְ נֵי בָ נֶיָך ְוצ ֹּאנְ ָך ּובְ קָ ְרָך ְוכָל א ֶ
ֲׁשר לְָך( :יב) ו ְִּהנֵה עֵ ינֵי ֶכם רֹּאֹות וְעֵ ינֵי אָ ִּחי בִּ נְ י ִָּמין כִּ י ִּפי הַ ְמ ַדבֵ ר ֲאלֵי ֶכם( :יג) ו ְִּהג ְַדתֶ ם לְ אָ ִּבי אֶ ת כָל
יתָך ְוכָל א ֶ
ּובֵ ְ
ּובנְ י ִָּמן
ארי ִּבנְ י ִָּמן אָ ִּחיו ַוי ְֵבךְ ִּ
ְהֹור ְדתֶ ם אֶ ת אָ בִּ י הֵ נָה( :יד) וַיִּ ֹּפל עַ ל צַ ּוְ ֵ
ּומהַ ְרתֶ ם ו ַ
ֲׁשר ְר ִּאיתֶ ם ִּ
בֹודי בְ ִּמצְ ַריִּם וְאֵ ת כָל א ֶ
כְ ִּ
ַשק לְ כָל אֶ חָ יו ַויֵבְ ךְ ֲעלֵהֶ ם וְאַ חֲ ֵרי כֵן ִּדבְ רּו אֶ חָ יו ִּאתֹו:
ָאריו( :טו) ַו ְינ ֵ
בָ כָה עַ ל צַ ּו ָ
אברבנאל ( -א) ולא יכול יוסף להתאפק עד מהרו ועלו אל אבי .כפי מה שזכר הכתוב למעלה בפעם הראשונה
כששמע את אחיו אומרים אבל אשמים אנחנו על אחינו נכמרו רחמיו ויסוב מעליהם ויבך וישב אליהם .ובפעם
השנית משהביאו את המנחה נאמר וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו אל אחיו ויבקש לבכות ויבא החדרה ויבך שמה
וירחץ פניו ויצא ויתאפק ויאמר שימו לחם .אמנם בפעם הזאת הג' כשנתמלא עליהם רחמים מהראשונות.
כבר היה צריך להסב מעליהם .או להסתר בחדרו ולבכות שמה ולהתאפק ולשוב אליהם ...אמר להם אני יוסף
העוד אבי חי לא שהיה שואל אם הוא עדין בחיים כי כבר אמרו לו שהיה חי והוא אמר השלום אביכם הזקן אבל
אמר להם זה כדי להכנס עמם בדברים כי חשב ראשונה בלבו כדי שלא יתביישו ממה שעשו שלא לזכור להם
ענין המכירה אבל שידבר אליהם בענינים אחרים ולזה התחיל מאביו העודנו חי  ..והיה דעתו לשאול להם אח"כ
כל נשיהם וילדיהם ומקניהם וכל עניני הבית אבל לפי שהם נבהלו ולא ענו אותו ואולי יהיו מפחדים בדבר
ויחשבו שמפי אנשי ם שמע זה השם לכן הוצרך לפרש להם הענין כלו ולהסיר מסוה הבושה מעל פניהם והוא
אמרו אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה ובזה נתן להם אות מספיק בשהוא יוסף בזכרון המכירה כי
בידוע שהם לא גלו סודם לאיש כלל .ולפי שלא יחשבו שמפאת המכירה ההיא היה שונא אותם לכן אמר אני

יוסף אחיכם כי היה עמהם באהבתו אותם כמו האח האוהב טהר לב  ...ולפי שבעבור מה שמכרו אותו היה
ראוי שיחשבו שיהיה להם לאויב על הרעה אשר גמלוהו הוצרך לומר אליהם ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם
כי מכרתם אותי הנה ....ואין ראוי לאדם שיתעצב אלא מהרע שיעשה לא מהטוב וזה הפעל כפי תכליתו הוא
פועל טוב .....
פסוק ג
רש"י  -נבהלו מפניו  -מפני הבושה:
רד"ק  -גשו נא אלי  -כיון שראה אותם נבהלים קרא להם שיגשו אליו ולא יפחדו ממנו .ובדרש שהראה להם
ברית מילה למען יאמינו לכל הדברים שדבר אליהם (ב"ר צ"ג):
ר' יוסף בכור שור  -כי נבהלו מפניו .כי נפחדו ויראו לנפשם על אשר עשו לו.
רבינו בחיי  -העוד אבי חי  .ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו .לבשם חרדה ואשתקל מלולם ,מפני
שמכרו אותו לעבד והיו רואים אותו כמו מלך ,ועוד נבהלו כי יראו לנפשם שמא יגמלם רעה
פסוק ד
רש"י  -גשו נא אלי  -ראה אותם נסוגים לאחוריהם ,אמר עכשיו אחי נכלמים ,קרא להם בלשון רכה ותחנונים,
והראה להם שהוא מהול:
רבינו בחיי  -גשו נא אלי ויגשו .ראה אותם נבהלים ונרתעים לאחוריהם אמר להם להתקרב אליו כדי להשקיט
אימה שנפלה עליהם.
פסוק יב
רש"י  -והנה עיניכם רואות  -בכבודי ,ושאני אחיכם ,שהרי אני מהול ככם .ועוד כי פי המדבר אליכם בלשון
הקודש :ועיני אחי בנימין  -השוה את כולם יחד לומר שכשם שאין לי שנאה על בנימין אחי ,שהרי לא היה
במכירתי ,כך אין בלבי שנאה עליכם:
פסוק יד
רד"ק  -ויפול  -כי היו אחים מאב ואם לפיכך היו אוהבים זה את זה יותר ובכו כל אחד זה על זה:

פסוק טו
רש"י  -ואחרי כן  -מאחר שראוהו בוכה ולבו שלם עמהם:
רד"ק -ויבך עליהם  -אבל הם לא בכו כי היה להם בשת ממנו :ואחרי כן דברו אחיו  -כיון שנשק להם ובכה
עליהם ידעו כי לבו עמהם ,ושאלוהו על אשר קרהו מיום שנפרד מהם ואיך עלה לגדולה
פסוק כד
אבן עזרא  -וטעם אל תרגזו  -שיכעוס איש על אחיו בעבור מכירתו:
רמב"ן  ...... -ולכן הנכון בעיני בפסוק הזה שאמר להם יוסף אל תפחדו בדרך .והענין ,כי בעבור נשאם בר ולחם
ומזון וטוב מצרים בימי הבצרות יפחדו אולי בדרך בלכתם יבואו עליהם לסטים ,וכל שכן בשובם עם כל רכושם
ולא ימהרו לדבר ,ולכן אמר להם שילכו בזריזות וימהרו לבא ,כמו שנאמר (בפסוק ט) מהרו ועלו אל אבי ,ואל
יפחדו כלל בדרך כי שמו עליהם ,שהוא המושל בכל ארץ מצרים וחיי כל הארצות ההם בידו ,וממוראו ייראו הכל
וילכו ויבאו לשלום:
בראשית פרק נ ,טו-כא
ֲׁשר גָמַ לְ נּו אֹּתֹו( :טז)
ֹּאמרּו לּו י ְִּש ְטמֵ נּו יֹוסֵ ף וְהָ ֵׁשב י ִָּׁשיב לָנּו אֵ ת כָל הָ ָרעָ ה א ֶ
(טו) וַיִּ ְראּו ֲאחֵ י יֹוסֵ ף כִּ י מֵ ת אֲבִּ יהֶ ם ַוי ְ
אתם כִּ י ָרעָ ה
ֹּאמרּו לְ יֹוסֵ ף אָ נָא ָשא ָנא פֶ ַׁשע אַ חֶ יָך וְחַ טָ ָ
ַויְצַ ּוּו אֶ ל יֹוסֵ ף לֵאמֹּר אָ בִּ יָך צִּ ּוָה לִּ ְפנֵי מֹותֹו לֵאמֹּר( :יז) כֹּה ת ְ

ֹּאמרּו ִּהנֶנּו
גְ מָ לּוָך וְעַ תָ ה ָשא נָא לְ פֶ ַׁשע עַ בְ דֵ י אֹלהֵ י אָ בִּ יָך ַויֵבְ ךְ יֹוסֵ ף בְ דַ בְ ָרם אֵ לָיו( :יח) ַויֵלְ כּו גַם אֶ חָ יו וַיִּ ְפלּו לְ פָ נָיו ַוי ְ
ֹלהים חֲ ָׁשבָ ּה
ֹלהים אָ נִּ י( :כ) וְאַ תֶ ם חֲ ַׁש ְבתֶ ם עָ לַי ָרעָ ה א ִּ
לְ ָך ַלעֲבָ ִּדים( :יט) ַוי ֹּאמֶ ר ֲאלֵהֶ ם יֹוסֵ ף אַ ל ִּת ָיראּו כִּ י הֲ תַ חַ ת א ִּ
אֹותם
לְ טֹּבָ ה לְ מַ עַ ן ֲעשֹּה כַיֹום הַ זֶה לְ הַ חֲ יֹּ ת עַ ם ָרב( :כא) וְעַ תָ ה אַ ל ִּת ָיראּו אָ נֹּכִּ י ֲאכַלְ כֵל אֶ ְת ֶכם וְאֶ ת טַ ְפ ֶכם ַו ְינַחֵ ם ָ
ַויְדַ בֵ ר עַ ל לִּ בָ ם:
פסוק טו
רש"י  -ויראו אחי יוסף כי מת אביהם  -מהו ויראו ,הכירו במיתתו אצל יוסף ,שהיו רגילים לסעוד עמו על שולחנו
של יוסף והיה מקרבן בשביל כבוד אביו ,ומשמת יעקב לא קרבן:
חזקוני  -ויאמרו לו ישטמנו יוסף כששב מקבורת אביו עבר על בור שהשליכוהו אחיו וברך עליו שעשה לי נסים
במקום הזה והם שמעו על כן יראו פן תתחדש עליו כל הרעה שעשו לו.
רש"ר הירש  -כל עוד מרוכזים הבנים סביב אב או אם ,הריהם מוצאים בהורים את משען דבק האחדות .חילוקי
דעות זעירים מצויים גם בין בנים הגונים ,אך כל עוד חיים ההורים ,יתרחקו הבנים ממחלוקת למען הוריהם.
אחרי מות ההורים יתרופף הקשר .אין הם מרבים עוד להיפגש ,הרי הם נעשים זרים זה לזה ,משעה שאב ואם
חדלו לעמוד במרכז .קל  -וחומר שכאן לא היה זה אלא טבעי .האחים "ראו" ,הרגישו שאביהם איננו .אדם
שעשה עוול לחבירו ,והלה איננו מסביר לו פנים בייחוד ,הרי הכרת אשמתו תביאנו להאמין כי יש בלבו עליו:
פסוק טז
רש"י ( -טז) ויצוו אל יוסף  ...ואת מי צוו ,את בני בלהה שהיו רגילין אצלו ,שנאמר (לעיל לז ב) והוא נער את בני
בלהה:
פסוק יז
רבינו בחיי  -ויבך יוסף בדברם אליו .תכף שהזכירו לו אביו בכה לגודל האהבה ונכמרו רחמיו ,והנה אחיו בקשו
ממנו מחילה ,ולא באר הכתוב שמחל להם ,וכבר בארו רז"ל( :ב"ק צב א) שכל מי שחטא לחברו ועשה תשובה
אינו נמחל לעולם עד שירצה את חברו ,ואף על פי שהזכיר הכתוב :וינחם אותם וידבר על לבם ,שנראה בזה
שהיה להם רצוי מיוסף ,מכל מקום לא ראינו שיזכיר הכתוב מחילה ביוסף ולא שיודה להם שישא פשעם
וחטאתם ,ואם כן מתו בענשם בלא מחילת יוסף ואי אפשר להתכפר עונם רק במחילתו ,ועל כן הוצרך העונש
להיותו כמוס וחתום להפקד אחר זמן בענין עשרה הרוגי מלכות.....
פסוק יט
רש"י  -כי התחת אלהים אני  -שמא במקומו אני ,בתמיה ,אם הייתי רוצה להרע לכם ,כלום אני יכול ,והלא
אתם כולכם חשבתם עלי רעה והקב"ה חשבה לטובה ,והיאך אני לבדי יכול להרע לכם:
רבינו בחיי  -אל תיראו כי התחת אלהים אני .יאמר :אין לכם לירא מפני כי ירא אלהים אני ,משועבד אליו ותחת
עבדותו
פסוק כא
רש"י  -וידבר על לבם  -דברים המתקבלים על הלב ,עד שלא ירדתם לכאן היו מרננים עלי שאני עבד ,ועל ידיכם
נודע שאני בן חורין ,ואם אני הורג אתכם מה הבריות אומרות כת של בחורים ראה ונשתבח בהן ,ואמר אחי
הם ,ולבסוף הרג אותם ,יש לך אח שהורג את אחיו .דבר אחר עשרה נרות לא יכלו לכבות נר אחד וכו':

