
PARSHAT	  VAYIGASH	  2015	  –	  SOURCE	  SHEET	  
	  
1.	  Bereishit	  45:1-‐15	  -‐	  Yosef	  reveals	  himself	  to	  his	  brothers….	  
 

(א) וְלֹא־יָֹכל יֹוֵסף לְִהְתאַפֵק לְֹכל ַהנִצִָבים עָלָיו וַיְִקָרא הֹוצִיאּו כָל־אִיׁש ֵמעָלָי וְלֹא־עַָמד אִיׁש אִּתֹו 
(ג) וַיֹאֶמר יֹוֵסף  וַיִֵתן אֶת־ֹקלֹו ִבְבכִי וַיְִשְמעּו ִמצְַריִם וַיְִשַמע ֵבית פְַרֹעה:ְבִהְתוַַדע יֹוֵסף אֶל־אֶָחיו: (ב) 

(ד) וַיֹאֶמר יֹוֵסף אֶל־אֶָחיו  אֶל־אֶָחיו ֲאנִי יֹוֵסף ַהעֹוד אִָבי ָחי וְלֹא־יָכְלּו אֶָחיו לַעֲנֹות ֹאתֹו כִי נְִבֲהלּו ִמפָנָיו:
(ה) וְעַָתה אַל־ֵתעָצְבּו וְאַל־ נִי יֹוֵסף ֲאִחיכֶם ֲאֶשר־ְמכְַרֶתם ֹאִתי ִמצְָריְָמה:גְׁשּו־נָא אֵלַי וַיִגָׁשּו וַיֹאֶמר אֲ 

(ו) כִי־זֶה ְשנַָתיִם ָהָרעָב ְבֶקֶרב  יִַחר ְבעֵינֵיכֶם כִי־ְמכְַרֶתם ֹאִתי ֵהנָה כִי לְִמְחיָה ְשלַָחנִי אֱלִֹהים לִפְנֵיכֶם:
(ז) וַיְִשלֵָחנִי אֱלִֹהים לִפְנֵיכֶם לָׂשּום לָכֶם ְשאִֵרית ָבאֶָרץ  יׁש וְָקצִיר:ָהאֶָרץ וְעֹוד ָחֵמׁש ָשנִים ֲאֶשר אֵין־ָחרִ 

(ח) וְעַָתה לֹא־אֶַתם ְשלְַחֶתם ֹאִתי ֵהנָה כִי ָהאֱלִֹהים וַיְִשיֵמנִי לְאָב  ּולְַהֲחיֹות לָכֶם לִפְלֵיָטה גְֹדלָה:
 ִ (ט) ַמֲהרּו וַעֲלּו אֶל־אִָבי וֲַאַמְרֶתם אֵלָיו ֹכה אַָמר  ם:לְפְַרֹעה ּולְאָדֹון לְכָל־ֵביתֹו ּוֹמֵשל ְבכָל־אֶֶרץ ִמצְָרי

(י) וְיַָשְבָת ְבאֶֶרץ־ֹגֶשן וְָהיִיָת ָקרֹוב  ִבנְָך יֹוֵסף ָשַמנִי אֱלִֹהים לְאָדֹון לְכָל־ִמצְָריִם ְרָדה אֵלַי אַל־ַתעֲֹמד:
(יא) וְכִלְכַלְִתי ֹאְתָך ָשם כִי־עֹוד ָחֵמׁש ָשנִים  ְך:אֵלַי אַָתה ּוָבנֶיָך ּוְבנֵי ָבנֶיָך וְצֹאנְָך ּוְבָקְרָך וְכָל־ֲאֶשר־לָ 

(יב) וְִהנֵה עֵינֵיכֶם רֹאֹות וְעֵינֵי אִָחי ִבנְיִָמין כִי־פִי ַהְמַדֵבר  ָרעָב פֶן־ִתוֵָרׁש אַָתה ּוֵביְתָך וְכָל־ֲאֶשר־לְָך:
ֲאֶשר ְראִיֶתם ּוִמַהְרֶתם וְהֹוַרְדֶתם אֶת־אִָבי (יג) וְִהגְַדֶתם לְאִָבי אֶת־כָל־כְבֹוִדי ְבִמצְַריִם וְאֵת כָל־ ֲאלֵיכֶם:
(טו) וַיְנֵַשק לְכָל־אֶָחיו וַיְֵבְך עֲלֵֶהם  (יד) וַיִֹפל עַל־צַוְאֵרי ִבנְיִָמן־אִָחיו וַיְֵבְך ּוִבנְיִָמן ָבכָה עַל־צַוָאָריו: ֵהנָה:

וְאֲַחֵרי כֵן ִדְברּו אֶָחיו אִּתֹו:  
 

2.	  Midrash	  Rabba	  –	  Yosef	  rebuked	  his	  brothers	  
	  

ויתן קולו בבכי ולא יכלו אחיו לענות אות. אבא כהן ברדלא אמר: אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. 
יוסף קטנן של השבטים היה, ולא היו יכולים  .בלעם חכם של עובדי כוכבים לא יכול לעמוד בתוכחה של אתונו

י נבהלו מפניו. לכשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד דכתיב: ולא יכלו אחיו לענות אותו כ...לעמוד בתוכחתו
לפי מה שהוא על אחת כמה וכמה.  	  

	  
3.	  Rashi	  –	  the	  brothers	  were	  embarrassed….	  
	  

.מפני הבושה :נבהלו מפניו  
	  
4.	  Yefeh	  Toar	  –	  where	  is	  there	  a	  rebuke	  in	  what	  Yosef	  did	  or	  said?	  
 

מדרש "ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו"והלא עד השתא לא הזכיר מכירתו ואיך אמר ה 	  
	  
5.	  Abarbanel	  –	  why	  did	  Yosef	  ask	  if	  his	  father	  was	  alive…he	  knew	  he	  was?!	  
	  

?וכבר ידע מדבריהם פעמיים ושלש שהוא חי ?למה שאל ה"עוד אבי חי"  
 

6.	  Haamek	  Davar	  (Netziv)	  –	  Chazal	  understood	  his	  question	  as	  rebuke….	  
	  

ולא מת מדאגתו עלי? בהיותו  ?פשט הקרא שהוא כמתמיה. אם באמת עוד אבי חיחז"ל הבינו 
יודע שהיה אהוב אצלו מכל בניו. ותמיה זו הייתה תוכחה לאחיו. דאפילו אם לפי מחשבתם דנו את 
יוסף בצדק, מכל מקום היה להם לחמול ולחוש על אביהם שהרי ידעו כי אהבתו עזה אליו. ועל זה 

יו לענות אותו"...וזה מאמרם דכל שכן תוכחה של הקב"ה שיודע תשובותיו של כתיב "ולא יכלו אח
אדם שאינו באמת כל כך, על אחת כמה וכמה.    



 

7.	  Kli	  Yakar	  –	  brothers	  thought	  Yosef	  was	  telling	  them	  they	  didn’t	  care	  about	  ‘his’	  father….	  
 

חשב יוסף אולי אמרו לו כן כדי שייכמרו מכל מקום .....העוד אבי חי? אע"פ שכבר אמרו לו שהוא חי
 ?רחמיו על הזקן ולא יגרם לו מיתה, כי נפשו קשורה בנפשו. על כן שאל שנית "העוד אבי חי"

ולבבם לא כן ידמה וחשבו שלא נתכוון לשאול אם הוא חי או לא, אלא שבא להזכיר עוונם. על כן 
חסתם על צערו כאילו אינו אביכם, על כן חי", לומר שאבי הוא ולא אביכם, כי לא  אביאמר: "העוד 

נבהלו ולא יכלו לענות דבר.  
 

8.	  Haamek	  Davar	  –		וַיִֵתן אֶת־ֹקלֹו ִבְבכִי    :	  it	  was	  the	  way	  he	  said	  it….	  
 
See	  Bereishit	  42:24,	  43:30	  &	  also	  27:38,	  29:11	  
 

. ומשם הלך הידיעה התיבות אני יוסף העוד אבי חי. אמר ברגש ובבכי עד ששמעו מצרים שסביב ביתו 
	בית פרעה כי יוסף מצא שאריו יודעי אביו עד אח"כ נשמע כי באו אחיו:  

	  
9.	  Beit	  Halevi	  –	  Yosef	  chose	  his	  words	  very	  carefully…..	  
 

דאח"כ בהפסוק השני אחר שנבהלו מפניו אמר ...פסוק זה לא אמרו יוסף בגדר פיוס לאחיו כלל.
להם שנית אני יוסף אחיכם הזכיר להם אחוה שהוא הוראה להם שאוהב אותם ומחשבם לאחים. 

ובהודע להם שהוא יוסף לא היה להם שום פיוס רק  .....ובפסוק ראשון לא אמר להם רק אני יוסף
וד נתוסף להם יראה ופחד בהודע להם שזה האיש הנלחם עמהם עד עתה ומבקש אדרבה ע

הרי הוא יוסף שגמלו לו רעה והן עתה נפלו בידו וביכולתו לעשות בהם ש ,עליהם עלילה בחנם
וע"כ נתייראו ונבהלו מפניו ולא יכלו לענות אותו.  .....כרצונו  

 
בדברים אלו .....היה בגדר שאלה כלל וגם מה שאמר להם העוד אבי חי ג"כ מפרש המדרש דלא 

נטמן ברמז שאלה גדולה להם וגם סתירה על כל טענותיו של יהודה בויכוחו, דכל טענותיו של 
יהודה היה מצערו של יעקב שיגרום לו בלקיחתו את בנימין וא"כ הרי קשה עליהם מדוע לא חששו 

  ....הם לצערו של אביהם ומכרו ליוסף.
 

שיבא הקב"ה ויוכיח לכל אחד לפי מה שהוא, דקדק ואמר לפי מה שהוא וזהו שסיים המדרש לכ
דגם ביום הדין יהיה התוכחה לכל אחד ממעשיו על מעשיו ויהיו מעשיו נתפסים ממעשיו היאך הם 

ולמשל מי  ....סותרים זה את זה דעל כל עון וחטא בפני עצמו סובר האדם שיש לו קצת תירוץ 
יש לו תירוץ כובד ודוחק הפרנסה וריבוי ההצטרכות של הכרחיות שאינו נותן צדקה סובר בדעתו ש

וא"כ בתירוץ זה  .....והגם דאין זה תירוץ מספיק כלל .מבני ביתו עד שאין בכחו לפזר על אחרים
הרי יוקל עונשו הרבה. אמנם מראים לו ממעשיו אשר במקום אחר פיזר הרבה ממון עבור דבר 

אסורה או כבוד או עבור מחלוקת וכמה ממון מפזר ללמד לבנו שאינו הגון כמו להשיג איזו תאוה ה
דברים שאינם הגונים ומדוע בעסק העבירה לא עצרוהו כובד הפרנסה ונסתר בזה התירוץ ויוגדל 

  .....עונשם כפלים

	  


