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1. BEREISHIT 45:1-5 – JOSEPH REVEALS HIMSELF TO HIS BROTHERS 
 

 לֶא ףֵסֹוי עַדַוְתִהְב ֹוּתִא ׁשיִא דַמָע ֹאלְו יָלָעֵמ ׁשיִא לָּכ ּואיִצֹוה אָרְקִיַו ויָלָע םיִבָצִנַה לֹכְל קֵּפַאְתִהְל ףֵסֹוי לֹכָי ֹאלְו )א(

 ֹאלְו יָח יִבָא דֹועַה ףֵסֹוי יִנֲא ויָחֶא לֶא ףֵסֹוי רֶמֹאיַו )ג( :הֹעְרַּפ תיֵּב עַמְשִיַו םִיַרְצִמ ּועְמְשִיַו יִכְבִּב ֹולֹק תֶא ןֵּתִיַו )ב( :ויָחֶא

 רֶשֲא םֶכיִחֲא ףֵסֹוי יִנֲא רֶמֹאיַו ּוׁשָגִיַו יַלֵא אָנ ּוׁשְג ויָחֶא לֶא ףֵסֹוי רֶמֹאיַו )ד( :ויָנָּפִמ ּולֲהְבִנ יִכ ֹותֹא תֹונֲעַל ויָחֶא ּולְכָי

 םיִקKֱא יִנַחָלְש הָיְחִמְל יִּכ הָנֵה יִתֹא םֶּתְרַכְמ יִכ םֶכיֵניֵעְּב רַחִי לַאְו ּובְצָעֵּת לַא הָּתַעְו )ה( :הָמְיָרְצִמ יִתֹא םֶּתְרַכְמ

 :םֶכיֵנְפִל
 

1. Joseph could no longer bear all those standing around him, and he called out, “take everyone away 
from me!” No one stood with him when Joseph revealed him to his brothers. 2. And he wept out loud, 
so the Egyptians heard, and the house of Pharaoh heard. 3. And Joseph said to his brothers, "I am 
Joseph. Is my father still alive?" but his brothers could not answer him because they were startled by 
his presence. 4. Then Joseph said to his brothers, "Please come closer to me," and they drew closer. 
And he said, "I am your brother Joseph, whom you sold into Egypt. 5. But now do not be sad, and let it 
not trouble you that you sold me here, for it was to preserve life that God sent me before you. 
 
2. NETIVOT SHALOM – HOW ARE WE TO UNDERSTAND JOSEPH’S QUESTION? 
 

 רשא ןקזה םכיבא םולשה" םתוא לאש ףסוי ,תאזה םעפב ףסוי לא םיחאה ואב רשאכ ,הליחתב רבכ ירה

 "יח יבא דועה" ןושלה ב''צ ןכו ?יח יבא דועה בוש םלאוש המלו ,"יח ונדוע" ול ובישהו ,"יח ונדועה םתרמא

?וז הלאש לע םיחאה ירבדב הבושת וניצמ אלש ,לואשל שי דועו ?יח וניבא  --  דועה רמא אל עודמ   דיחי ןושל
 

3. CHAGIGAH 4B – BEWARE OF GOD’S REBUKE 
 

 ולהבנ יכ ֹותֹא תונעל ויחא ולכי אלו" :)הכב ,הז קוספ אורקל עיגהשכ=( יכב ארק יאהל יטמ יכ רזעלא יבר

  !המכו המכ תחא לע אוה ךורב שודקה לש החכות ,ךכ םדו רשב לש החכות המו ."וינפמ
 

4. NETZIV – THE BROTHERS WERE SPEECHLESS 
 

 ולצא בוהא היהש עדוי ותויהב ?ילע ותגאדמ תמ אלו ,יח יבא דוע תמאב םא .הימתמכ אוהש ארקה טשפ וניבה ל"זח

 לומחל םהל היה םוקמ לכמ ,קדצב ףסוי תא ונד םתבשחמ יפל םא וליפאד .ויחאל החכות התייה וז הימתו .וינב לכמ

 הזו ...השובהו דחפה ינפמ "ותוא תונעל ויחא ולכי אלו" ביתכ הז לעו .וילא הזע ותבהא יכ ועדי ירהש ,םהיבא לע שוחלו

  .המכו המכ תחא לע ,ךכ לכ תמאב וניאש םדא לש ויתובושת עדויש ה"בקה לש החכות ןכש לכד םרמאמ
 

5. ABARBANEL – JOSEPH WAS JUST MAKING CONVERSATION 
 

 לבא .... יח היהש ול ורמא רבכ יכ ,םייחב ןיידע אוה םא לאוש היהש אל ,"יח יבא דועה ףסוי ינא" :םהל רמא הזלו

 ןינע םהל רוכזל אלש ושעש הממ ושייבתי אלש ידכ ובלב הנושאר בשח יכ .םירבדב םמע סנכיהל ידכ הז םהל רמא

.יח ונדועה ויבאמ ליחתה הזלו םירחא םיניינעב םהילא רבדיש לבא ,הר יכמה  
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6. KLI YAKAR – JUST MAKING SURE JACOB WAS REALLY ALIVE 
 

 ידכ ןכ ול ורמא ילוא ףסוי בשח םוקמ לכמ ,הדוהי ירבד לֹכמ ןבומכ ,יח אוהש ול ורמא רבכש פ"עא - יח יבא דועה

 יח אוה םא לואשל ןווכתנ אלש ובשחו המדי ןכ אל םבבלו ."יח יבא דועה" תינש לאש ןכ לע ...ןקזה לע וימחר ורמכייש

יבא  וליאכ ורעצ לע םתסח אל יכ ,םכיבא אלו אוה יבאש רמול ,"יח  דועה" :רמא ןכ לע .םנווע ריכזהל אבש אלא ,אל וא

  .רבד תונעל ולכי אלו ולהבנ ןכ לע ,םכיבא וניא
 

7. NETIVOT SHALOM – THE DEPTH OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FATHER & SON 
 

 'ה ןוצר םילבקמ םיקידצה ירה הרואכלד ,"םחנתהל ןאמיו" בקעיב רמאנש המ רואיב םדקהב ןינעה ל"יו

 דוסיה פ"ע הזב רואיבהו ?'תי ותגהנה םע םילשהלו 'ה ןוצר תא לבקל ןאימ בקעיש הז ךיאו ,םהמע ותגהנהו

 םהרבא חלשיו םהרבאב רמאנש והזו ,'ה ןוצר תא םמצעמ ושע םהירבאש דע םמצע תא ושדיק 'קה תובאהש

 ודיש אלא .ןושל רותי אוה ודי תא םהרבא חלשיו ורמוא הרואכלש ,ונב תא טוחשל תלכאמה תא חקיו ודי תא

 דיה הזז אלו ,קחצי תא טוחשל אלש היה יתימאה 'ה ןוצרש ירחא קחצי תא טוחשל הנאימ םהרבא לש

  .חכב החלשל םהרבא ךרצוהש דע המוקממ
 

 םע םילשי אלו םחנתי אל בקעיש 'ה ןוצר היה הזו ,'ה ןוצר תא ושע ובלו וחומו וניבא בקעי לש וירבא םג ז"דעו

 בקעיל רשוקמ היה אוהש ,בקעיל תורשקתהה חכמ התיה ףסוי לש ותעושי לכד םעטהמ תאזו .ונניא ףסויש הז

 ונורכז שמ אלו ונניא ףסויש ךכ םע םילשה אל בקעיש י"ע הרמשנ תאזה תורשקתההו ,וילא רשוקמ היה בקעיו

 תורשקתהה חכמ היה הזש ,ויבא לש ונקויד תומד ול תיארנ ןויסנה תעשבש ):ול הטוס( ל"זחאש והזו .ובלמ

  .בקעיל
 

 לש וחכמ קרו ?תורקל לוכי היה המ ,ו"ח ונממ ותעד חיסמו ,ונניא ףסויש הז םע ו"ח םילשמ בקעי היה םא ךא

 'ה ןוצר הז היה כ"עו .םירצמ תפילק לכ לע ,םירצמ ץרא לכב לשומ תויהל ףסוי עיגה וילא רשוקמ היהש בקעי

  .'ה ןוצר תא ומייק בקעי לש וירבאו ,יח ןיידע אוהש בושחיו ףסוי לש ורדעה םע םילשי אל בקעיש
 

 המ ול ןיא ,ביצי רבד הזיאל רבוחמה לבח ודיב שי םאש ,תויתחת לואשל לפנש םדאל ,לשמ ד"ע אוהו

 והירה לפונ רשאכש ,ובצמ עורג המ רבד םושל רושק וניא םא ךא .ובצממ ץלחהל ךרד דוע ול שיש ,ארייתהל

.ןמזה לכ דמעמ קיזחה בקעיל תורשקתהה חכמש ףסוי לצא היה ז"דעו ...ירמגל דובא  
 

 לכ רחאל ,התע םג ינא ךכ ,םדוקמ יתייהש ומכ ,ףסוי ותוא - "ףסוי ינא" ,ויחאל ףסוי רמאש המ והזו

 ,ילש יבא ונייה ,"יח יבא דועה" ףיסוה ז''עו .םירצמ ץרא לכב לשומ יתייהנש רחאלו יתרבעש תונויסנה

 ירהד ,דיחי ןושלב יבא ורמוא ראובמו .תויח אלמ וניניב רשקה ןיידעש ,היח הנדועה ילא יבא לש תורשקתהה

 .ימע יח ונדועה ,"יח יבא דועה" ףיסוה התעו ,םתאיב תליחתב םדוקמ םלאש רבכ יח בקעי םאה רבדה םצע לע

...ךכ לע םיחאה ול ונעש וניצמ אל כ"עו ,הלאש רותב תאז היה אלש ל''יו  
 

 ץֶרֶא לָכְב לֵשֹמ אּוה יִכְו יַח ףֵסֹוי דֹוע רֹמאֵל ֹול ּודִגַיַו" רמאל ןל ודיגיו םהיבא בקעי לא ואוביו ןלהל כ"דמ והזו

 רֶשֲא תֹולָגֲעָה תֶא אְרַיַו םֶהֵלֲא רֶבִד רֶשֲא ףֵסֹוי יֵרְבִד לָכ תֵא ויָלֵא ּורְבַדְיַו .םֶהָל ןיִמֱאֶה ֹאל יִכ ֹוּבִל גָפָיַו םִיָרְצִמ
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 ותעד לע התלע יכו .םהל ןימאה אלש המ הומת הרואכלש " .םֶהיִבֲא בֹקֲעַי ַחּור יִחְתַו ֹותֹא תאֵשָל ףֵסֹוי חַלָש

 המ לע לבא ,םהל ןימאה יאדוב יח ףסויש הדבועה םצע לעש אלא .... ?םהיפמ רקש רבד ו"ח ואיצוי ה־י יטבשש

 קזחתהש ןכתי ךיא .ןימאהל לכי אל ,םירצמ תפילק לע לשומש ונייה ,םירצמ ץרא לכב לשומ אוה יכ ורמאש

 רבד רשא ףסוי ירבד לכ תא וילא ורבדיו" רמאנ ז"עו !הקזח הכ הפילק וז ירה ?ודמעמב ראשהל הנש ב"כ

 ,ויבאל תורשקתהה חכ תא ול שיש ראובמכו ,"יח יבא דועו ףסוי ינאש" ףסוי ירבד לכ תא ול ורפיסש "םהילא

.תאזכ תואיצמ ןכתית רבכ ןכ םאש ,םהיבא בקעי חור יחתו זא .םירצמ ץרא לכב אוה לשומ הז חכמו  
 

 הב קסוע היהש הפורע הלגע תשרפ לע ול זמרש י"שריפו ,ףסוי חלש רשא תולגעה תא אריו נ"שמ םג ל"י הזבו

 םירמוא םינקזהש הפורע הלגע 'פב נ''שמ לע ):ומ הטוס א"ח( ל"רהמה כ"שמ פ"ע וראבל שי .ונממ שריפשכ

 אלב והונרטפ םא עודמ השק הרואכלד .היול אלב והונרטפ אלש ונייהד ל"זחאו ,הזה םדה תא וכפש אל ונידי

 שי םיברל רשוקמש ימ קרו ,הרימש וילע ןיא דיחיה הנהד ,ראבמו .הזה םדה תא וכפש ונידיש בשחנ ז"רה היול

 רשוקמ אוה אלא דיחי ונניאש אימש יפלכ הזב םילגמ ותוא םיולמהש ,היול ןינע הזו .םיברה חכמ הרימש וילע

 והונרטפ םא ךכ םושמו .םהילע שיש הרימשה תא וילע שי אליממו םיברה חכ תא ול שי הזבש םידוהי דועל

.םדה תא וכפש ונידיש םרוג תמאב ז"רה היול אלב  
 

 .ןורבח קמע דע והוילש ונרופסה שרפמו ,ןורבח קמעמ והחלשיו כ"דמכ ,ףסוי תא הוילש וניצמ בקעיב הנהו

 הנוילע החגשהב היה וילע רבעש המ לכ ירהש ,הפורע הלגע תשרפ לע הזב זמורמש תולגעה תא אריו כ"דמ והזו

 ןינע לע תזמרמה ,הפורע הלגע תשרפב ףסוי ול זמר ז"עו ,ףוסה דע רומש היהו ללכ ףסוי קוזינ אל תמאבו

 תוינחורב ךרדה לכ תא םולשב רבע וילא רשוקמ היהו ותוא הויל בקעיש הז חכמש ,הרימשהו היולה

 האר רשאכ ןכלו .םירצמ ץרא לכב לשומ אוהו יח אוהש ךכ ידיל ואיבהו ןמזה לכ וילע רמש הזש ,תוימשגבו

.םהיבא בקעי חור יחתו זא ,וילע רמשש תורשקתהה חכ תא ,תולגעה תא בקעי  
 

 םישקהו רתויב םילפשה םיבצמב דמעמ קיזחהל חכה תא ק"הותה ונתוא תדמלמ תאזה השרפה לכבו...

.םייח ךל שי ךדיב הזה לבחהש ןמז לכש ,םיתעה לכב דמעמ אוה קיזחמ ,דיחי וניאו רשוקמ םדא םאש ,רתויב  

 


