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פרשת ויגש תשע"ט
כי נבהלו מפניו
בראשית פרק מה

רש"י

יֹוסף לְ ִה ְת ַאפֵק לְ כֹל הַ ִנצָ ִבים עָ ָליו וַ י ְִק ָרא הֹוצִ יאּו
(א) וְ ל ֹא ָיכֹל ֵ
כָל ִאיׁש מֵ עָ לָי וְ ל ֹא עָ מַ ד ִאיׁש ִאּתֹו בְ ִה ְתוַדַ ע יֹוסֵ ף ֶאל ֶא ָחיו:
ַיִּתן ֶאת קֹלֹו בִ בְ כִ י ַו ִי ְׁש ְמעּו ִמ ְצ ַריִ ם וַ ִי ְׁשמַ ע בֵ ית פ ְַרעֹה:
(ב) ו ֵ
(ג) וַי ֹאמֶ ר יֹוסֵ ף ֶאל ֶא ָחיו אֲ נִי יֹוסֵ ף ַהעֹוד ָא ִבי ָחי וְ ל ֹא יָכְ לּו
ֶאחָ יו לַ עֲנֹות אֹתֹו כִ י נִבְ הֲ לּו ִמ ָפנָיו( :ד) וַי ֹאמֶ ר יֹוסֵ ף ֶאל ֶאחָ יו
יֹוסף אֲ ִחי ֶכם אֲ ׁשֶ ר ְמכַ ְר ֶּתם א ִֹתי
גְ ׁשּו נָא ֵאלַ י ַו ִיגָׁשּו וַ י ֹאמֶ ר אֲ נִ י ֵ
ִמצְ ָריְמָ ה( :ה) וְ עַ ָּתה ַאל ֵּתעָ צְ בּו וְ ַאל יִחַ ר ְבעֵ ינֵיכֶם כִ י ְמכ ְַר ֶּתם
ֹלהים לִ פְ נֵי ֶכם( :ו) כִ י ֶזה ְׁשנ ַָתיִם
א ִֹתי ֵהנָה כִ י ל ְִמ ְחיָה ְׁשלָ חַ ִני אֱ ִ
הָ ָרעָ ב בְ ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ וְ עֹוד חָ מֵ ׁש ׁשָ נִים אֲ ׁשֶ ר ֵאין חָ ִריׁש וְ ָק ִציר:
ֹלהים לִפְ נֵי ֶכם לָ ׂשּום ָל ֶכם ְׁש ֵא ִרית בָ ָא ֶרץ
(ז) ַו ִי ְׁש ָל ֵחנִי אֱ ִ
ֵיטה גְ ֹדלָה( :ח) וְ עַ ָּתה ל ֹא ַא ֶּתם ְׁשל ְַח ֶּתם
ּולְהַ חֲ יֹות לָ כֶם ִלפְ ל ָ
ימנִ י ל ְָאב לְ פ ְַרעֹה ּול ְָאדֹון ְלכָל בֵ יתֹו
ֹלהים וַ י ְִׂש ֵ
א ִֹתי ֵהנָה כִ י הָ אֱ ִ
ּומֹׁשֵ ל בְ כָל ֶא ֶרץ ִמצְ ָר ִים( :ט) מַ הֲ רּו וַ עֲלּו ֶאל ָא ִבי וַאֲ מַ ְר ֶּתם
ֹלהים ל ְָאדֹון ְלכָל ִמצְ ָריִם ְרדָ ה
ֵאלָיו כֹה ָאמַ ר ִבנְָך יֹוסֵ ף ׂשָ מַ נִ י אֱ ִ
ית ָקרֹוב ֵא ַלי ַא ָּתה
ֵאלַי ַאל ַּת ֲעמֹד( :י) וְ יָׁשַ בְ ָּת בְ ֶא ֶרץ גֹׁשֶ ן וְ הָ יִ ָ
ּובָ נֶיָך ּובְ נֵי בָ נֶיָך וְ צ ֹאנְָך ּובְ ָק ְרָך וְ כָל אֲ ׁשֶ ר ָלְך( :יא) וְ כִ לְ ַכל ְִּתי
יתָך וְ כָל
א ְֹתָך ׁשָ ם כִ י עֹוד חָ מֵ ׁש ׁשָ נִ ים ָרעָ ב פֶן ִּתּו ֵָרׁש ַא ָּתה ּובֵ ְ
אֲ ׁשֶ ר לָ ְך( :יב) וְ ִהנֵה עֵ ינֵיכֶם רֹאֹות וְ עֵ ינֵי ָא ִחי בִ נְ י ִָמין כִ י פִ י
בֹודי בְ ִמצְ ַריִם
הַ ְמדַ בֵ ר אֲ לֵי ֶכם( :יג) וְ ִהג ְַד ֶּתם ל ְָאבִ י ֶאת כָ ל כְ ִ
הֹור ְד ֶּתם ֶאת ָאבִ י הֵ נָה:
ּומהַ ְר ֶּתם וְ ַ
יתם ִ
וְ ֵאת כָל אֲ ׁשֶ ר ְר ִא ֶ
ָאריו:
ּוב ְני ִָמן בָ כָה עַ ל צַ ּו ָ
ארי בִ ְני ִָמן ָא ִחיו וַ י ְֵבךְ ִ
(יד) ַויִ פֹל עַ ל צַ ּוְ ֵ
(טו) וַ יְ נַשֵ ק ְל ָכל ֶאחָ יו וַ יֵבְ ךְ עֲלֵ הֶ ם וְ ַאחֲ ֵרי כֵן ִדבְ רּו ֶא ָחיו ִאּתֹו:
יֹוסף וַ ִייטַ ב ְבעֵ ינֵי
(טז) וְ הַ קֹל ִנ ְׁש ַמע בֵ ית ַפ ְרעֹה לֵ אמֹר בָ אּו אֲ ֵחי ֵ
פַרעֹה ּובְ עֵ ינֵי עֲבָ דָ יו:
ְ

(א) ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים  -לא היה יכול
לסבול שיהיו מצרים נצבים עליו ושומעין שאחיו
מתביישין בהודעו להם( :ב) וישמע בית פרעה  -ביתו של
פרעה ,כלומר עבדיו ובני ביתו .ואין זה לשון בית ממש
אלא כמו (תהלים קטו יב) בית ישראל( ,מלכים א' יב כא)
בית יהודה מיישניד"א בלע"ז [בני הבית]( :ג) נבהלו מפניו
 מפני הבושה( :ד) גשו נא אלי  -ראה אותם נסוגיםלאחוריהם ,אמר עכשיו אחי נכלמים ,קרא להם בלשון
רכה ותחנונים ,והראה להם שהוא מהול( :ה) למחיה -
להיות לכם למחיה( :ו) כי זה שנתים הרעב  -עברו משני
הרעב( :ח) לאב  -חבר ופטרון( :ט) ועלו אל אבי  -ארץ
ישראל גבוה מכל הארצות( :יא) פן תורש  -דלמא
תתמסכן ,לשון (שמואל א' ב ז) מוריש ומעשיר( :יב) 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( :יד) ויפול על צוארי בנימין אחיו ויבך  -על
שני מקדשות שעתידין להיות בחלקו של בנימין וסופן
ליחרב :ובנימין בכה על צואריו  -על משכן שילה שעתיד
להיות בחלקו של יוסף וסופו ליחרב( :טו) ואחרי כן -
מאחר שראוהו בוכה ולבו שלם עמהם :דברו אחיו אתו -
שמתחלה היו בושים ממנו( :טז) והקול נשמע בית פרעה -
כמו בבית פרעה ,וזהו לשון בית ממש:
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(כ) ונראה מה יהיו חלומותיו  -אמר ר' יצחק מקרא זה
ֹאמרּו ִאיׁש ֶאל ָא ִחיו ִהנֵה בַ עַ ל הַ חֲ ֹלמֹות הַ ָלזֶ ה בָ א:
(יט) וַי ְ
אומר דרשני ,רוח הקודש אומרת כן .הם אומרים נהרגהו,
(כ) וְ עַ ָּתה לְכּו וְ נַהַ ְרגֵהּו וְ נ ְַׁש ִלכֵ הּו בְ ַאחַ ד הַ בֹרֹות וְ ָאמַ ְרנּו ַחיָה
והכתוב מסיים ונראה מה יהיו חלומותיו ,נראה דבר מי
ָרעָ ה אֲ כָ ָל ְתהּו וְ נ ְִר ֶאה מַ ה י ְִהיּו חֲ ֹלמ ָֹתיו( :כא) וַ יִ ְׁשמַ ע ְראּובֵ ן
יקום או שלכם או שלי .ואי אפשר שיאמרו הם ונראה מה
ֹאמר אֲ לֵהֶ ם ְראּובֵ ן
וַ יַצִ לֵ הּו ִמיָדָ ם וַי ֹאמֶ ר ל ֹא ַנכֶנּו ָנ ֶפׁש( :כב) וַי ֶ
יהיו חלומותיו מכיון שיהרגוהו בטלו חלומותיו( :כא) לא
ַאל ִּת ְׁשפְ כּו דָ ם הַ ְׁשלִיכּו אֹתֹו ֶאל הַ בֹור הַ זֶה אֲ ׁשֶ ר בַ ִמ ְדבָ ר וְ יָד
נכנו נפש  -מכת נפש זו היא מיתה( :כב) למען הציל אותו -
ַאל ִּת ְׁשלְ חּו בֹו לְמַ עַ ן הַ צִ יל אֹתֹו ִמיָדָ ם לַ הֲ ִׁשיבֹו ֶאל ָא ִביו:
רוח הקודש מעידה על ראובן שלא אמר זאת אלא להציל
(כג) וַיְ ִהי כַאֲ ׁשֶ ר בָ א יֹוסֵ ף ֶאל ֶאחָ יו ַויַפְ ִׁשיטּו ֶאת יֹוסֵ ף ֶאת
תנֶת הַ פ ִַסים אֲ ֶׁשר עָ ָליו( :כד) ַו ִי ָקחֻּ הּו ַוי ְַׁשלִ כּו אֹתֹו אותו ,שיבא הוא ויעלנו משם ,אמר אני בכור וגדול שבכולן,
כ ָֻּּתנְּתֹו ֶאת כְ ֹ
לא יתלה הסרחון אלא בי( :כג) את כתנתו  -זה חלוק :את
הַ ב ָֹרה וְ הַ בֹור ֵרק ֵאין בֹו ָמ ִים( :כה) ַוי ְֵׁשבּו לֶאֱ כָ ל לֶחֶ ם ַו ִי ְׂשאּו
כתונת הפסים  -הוא שהוסיף לו אביו יותר על אחיו:
יהם
עֵ ינֵיהֶ ם וַ י ְִראּו וְ ִהנֵה א ְֹר ַחת ִי ְׁש ְמעֵ אלִים בָ ָאה ִמגִ לְ עָ ד ּוגְ מַ לֵ ֶ
(כד) והבור רק אין בו מים  -ממשמע שנאמר והבור רק,
ְהֹוריד ִמצְ ָריְמָ ה( :כו) וַ י ֹאמֶ ר
נ ְֹׂש ִאים נְכ ֹאת ּוצְ ִרי וָֹלט הֹו ְלכִ ים ל ִ
איני יודע שאין בו מים ,מה תלמוד לומר אין בו מים ,מים
יְהּודה ֶאל ֶאחָ יו מַ ה בֶ צַ ע כִ י נַהֲ רֹג ֶאת ָא ִחינּו וְ כִ ִסינּו ֶאת דָ מֹו:
ָ
אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו( :כה) ארחת  -כתרגומו
(כז) ְלכּו וְ נ ְִמכְ ֶרנּו ַל ִי ְׁש ְמעֵ אלִ ים וְ יָדֵ נּו ַאל ְּת ִהי בֹו כִ י ָא ִחינּו
שיירת ,על שם הולכי ארח :וגמליהם נושאים וגו'  -למה
בְ ָׂש ֵרנּו הּוא וַ ִי ְׁש ְמעּו ֶאחָ יו( :כח) ַויַעַ בְ רּו אֲ נ ִָׁשים ִמ ְד ָינִים
פרסם הכתוב את משאם ,להודיע מתן שכרן של צדיקים,
יֹוסף
יִמכְ רּו ֶאת ֵ
יֹוסף ִמן הַ בֹור וַ ְ
סֹחֲ ִרים וַ י ְִמ ְׁשכּו ַו ַיעֲלּו ֶאת ֵ
שאין דרכן של ערביים לשאת אלא נפט ועטרן שריחן רע,
יֹוסף ִמצְ ָרי ְָמה:
ַל ִי ְׁש ְמעֵ אלִ ים בְ עֶ ְׂש ִרים כָסֶ ף וַ י ִָביאּו ֶאת ֵ
ולזה נזדמנו בשמים שלא יוזק מריח רע :נכאת  -כל כנוסי
יֹוסף בַ בֹור וַ י ְִק ַרע ֶאת
(כט) וַ י ָָׁשב ְראּובֵ ן ֶאל הַ בֹור וְ ִהנֵה ֵאין ֵ
בשמים הרבה קרוי נכאת וכן (מ"ב כ יג) ויראם את כל בית
בְ גָדָ יו( :ל) ַויָׁשָ ב ֶאל ֶאחָ יו וַ י ֹאמַ ר הַ ֶילֶד ֵאינֶנּו וַאֲ נִ י ָאנָה אֲ נִ י
נכתה ,מרקחת בשמיו ,ואונקלוס תרגמו לשון שעוה :וצרי -
יֹוסף וַ ִי ְׁשחֲ טּו ְׂשעִ יר עִ זִ ים וַ י ְִט ְבלּו
תנֶת ֵ
בָ א( :לא) ַו ִי ְקחּו ֶאת כְ ֹ
שרף הנוטף מעצי הקטף ,והוא (שמות ל לד) נטף ,הנמנה עם
תנֶת הַ ַפ ִסים וַ יָבִ יאּו ֶאל
ּתנֶת בַ דָ ם( :לב) ַו ְי ַׁש ְלחּו ֶאת כְ ֹ
ֶאת הַ ֻּכ ֹ
תנֶת ִבנְָך ִהוא ִאם ל ֹא :סמני הקטורת :ולט  -לוטס שמו בלשון משנה (שביעית ז ו).
ֹאמרּו ז ֹאת מָ צָ אנּו הַ כֶר נָא ַהכְ ֹ
אֲ בִ יהֶ ם וַ י ְ
ורבותינו פירשוהו לשון שרש עשב ושמו אשטורוזי"א
תנֶת ְבנִי חַ יָה ָרעָ ה אֲ ָכ ָל ְתהּו ָטרֹף ט ַֹרף
ירּה וַי ֹאמֶ ר כְ ֹ
(לג) וַ יַכִ ָ
[ספלול] במסכת נידה (ח א)( :כו) מה בצע  -מה ממון,
יֹוסֵ ף:
כתרגומו :וכסינו את דמו  -ונעלים את מיתתו( :כז) וישמעו
 וקבילו מניה .וכל שמיעה שהיא קבלת דברים כגון זה וכגון (לעיל כח ז) וישמע יעקב אל אביו( ,שמות כד ז) נעשה ונשמע,מתרגם נקבל ,וכל שהוא שמיעת האוזן ,כגון (בראשית ג ח) וישמעו את קול ה' אלהים מתהלך בגן( ,שם כז ה) ורבקה
שומעת( ,שם לה כב) וישמע ישראל( ,שמות טז יב) שמעתי את תלונות ,כולן מתרגם ושמעו ,ושמעת ,ושמע ,שמיע קדמי:
(כח) ויעברו אנשים מדינים  -זו היא שיירא אחרת ,והודיעך הכתוב שנמכר פעמים הרבה :וימשכו  -בני יעקב את יוסף מן
הבור וימכרוהו לישמעאלים ,והישמעאלים למדינים ,והמדינים למצרים( :כט) וישב ראובן  -ובמכירתו לא היה שם ,שהגיע
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יומו לילך ולשמש את אביו .דבר אחר עסוק היה בשקו ובתעניתו על שבלבל יצועי אביו( :ל) אנה אני בא  -אנה אברח מצערו
של אבא( :לא) שעיר עזים  -דמו דומה לשל אדם( :לב) הכתנת  -זה שמה ,וכשהיא דבוקה לתיבה אחרת כגון (פסוק לא)
כתנת יוסף( ,פסוק ג) כתנת פסים( ,ויקרא טז ד) כתנת בד ,נקוד כתנת( :לג) ויאמר כתנת בני  -היא זו :חיה רעה אכלתהו -
נצנצה בו רוח הקדש ,סופו שתתגרה בו אשת פוטיפר .ולמה לא גלה לו הקדוש ברוך הוא ,לפי שהחרימו וקללו את כל מי
שיגלה ,ושתפו להקב"ה עמהם ,אבל יצחק היה יודע שהוא חי ,אמר היאך אגלה והקב"ה אינו רוצה לגלות לו:
בראשית פרק מב פסוק לד

וְ הָ בִ יאּו ֶאת אֲ ִחיכֶם ַה ָקטֹן ֵאלַ י וְ ֵא ְדעָ ה כִ י ל ֹא ְמ ַרגְ לִים ַא ֶּתם כִ י ֵכנִ ים ַא ֶּתם ֶאת אֲ ִחיכֶם ֶא ֵּתן ָלכֶם וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ ִּת ְס ָחרּו:
רש"י

ואת הארץ תסחרו  -תסובבו .וכל לשון סוחרים וסחורה על שם שמחזרים וסובבים אחר פרקמטיא:
שפת אמת [שנה תרל"א]

במדרש אוי לנו מיום הדין כו' .מה שנבהלו השבטים נראה ע"י שנתגלה הארת יוסף הי' הבושה מה שטעו בקדושת יוסף ע"י
ההסתר .וזה עצמו הבושה לעתיד לבוא שיתגלה שעניני עוה"ז עצמם הם מלא קדושה בפנימיות .וזהו עיקר הבושה שצריך
להיות לאדם כשמברר לעצמו שבכל דבר יש חיות השי"ת ואיך נוכל לעשות בכח השי"ת היפוך רצונו .והכלל כי הפנימיות
הוא בחי' יוסף שומר הברית הוא נקודה הפנימיות נק' ברית וביטול הערלה שהוא חיצוניות דחפיא ברית כנ"ל וז"ש נבהלו
מפניו כנ"ל:
בראשית רבה פרשה צג

[יא] ר' אלעזר בן עזריה אמר אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה ,ומה יוסף הצדיק שהוא ב"ו כשהוכיח את אחיו לא
יכלו לעמוד בתוכחתו ,הקדוש ברוך הוא שהוא דיין ובעל דין ויושב על כסא דין ודן כל אחד ואחד עאכ"ו שאין כל בשר ודם
יכולים לעמוד לפניו.
שם משמואל לפרשת ויגש [שנה תרע"ב]

ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו ,ולא נאמר ממנו ,נראה דמפניו דייקא ,היינו דעד כה שהסתיר עצמו מהם הסתיר
עצמו גם במראית פניו ,אף שחכמת אדם תאיר פניו ,ובלי ספק שהיו פניו מאירים מאד כעין מעשה דנתן צוציתא (רש"י
סנהדרין ל"א ב) ,ועוד שהי' זיו איקונין של יעקב דומה לו ושופרי' דיעקב מעין שופרי' דאדה"ר ,מ"מ לא הכירו בו מאומה
והי' נדמה להם רק כאיש חכם מחכמי האומות ולא יותר ,ובודאי לא נקל הוא להסתיר עצמו כ"כ ,ומכל שכן בפני אנשים
חכמים וצדיקים כמו השבטים שבודאי היו מבינים בצורת הפרצוף ,וע"כ כשהתודע עצמו להם היו כל האורות שבפניו
בוקעים עוד יותר ,כטבע כל דבר העצור כשהתפרץ לצאת בוקע ויוצא בכח גדול מאד והיו פניו בודאי נוראים מאד ,ובזה
נבהלו מפניו דייקא .ולשון נבהל הוא כמו עומד משומם ומתפעל לאמר מה זאת ,לפני רגע הי' נראה כאיש פשוט ,וכמו רגע
נהפך למראה מלאך ה' נורא מאד ,ומזה הבינו עד כמה טעו בו בעת שמכרוהו שחשבוהו למחויב מיתה והנה הוא איש רם
ונשא וגבה מאד ,והי' העולם חשך בפניהם שלאיש כזה עשו מה שעשו ,עד שלא יכלו לדבר ולא הי' להם מצח להרים ראש.
ובזה יש לפרש פני שבת נקבלה ,והבן:
וזה שאיתא במדרש (פ' צ"ג) אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה וכו' יוסף קטנן של שבטים וכו' לכשיבוא הקדוש ברוך
הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא שנאמר אוכיחך ואערכה לעיניך עאכו"כ .והיינו שלעתיד שיתגלה כבוד ה' ויראה כל
אחד בעיניו שמלא כל הארץ כבודו ,והוא רואה ומביט מאזין ומקשיב לכל תנועה קלה ומחשבה שבלב האדם ,יזכור כל אדם
למי עוללתי כה ,ובפני מי עשיתי מה שעשיתי .וזה שכתוב אוכיחך ואערכה לעיניך ,היינו שאין אומר ואין דברים ,רק שיהי'
נערך לפני כל איש ואיש ומעצמו יראה ויבין מה עשה ,בודאי הבושה ידכא לארץ חיתו ולא ישאר עוד לא פה לדבר ולא מצח
להרים ראש:
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