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1. BEREISHIT 45:2-3 – JOSEPH REVEALS HIMSELF TO HIS BROTHERS 
 

׃ויָנָּפִמ ּולֲהְבִנ יִּכ ֹותֹא תֹונֲעַל ויָחֶא ּולְכָי־ֹאלְו יָח יִבָא דֹועַה ףֵסֹוי יִנֲא ויָחֶא־לֶא ףֵסֹוי רֶמֹאּיַו  
 

Joseph said to his brothers, “I am Joseph. Is my father still alive?” And his brothers could not answer 
him, they were so dumbfounded before him.  
 

׃הָמְיָֽרְצִמ יִתֹא םֶּתְרַכְמ־רֶׁשֲא םֶכיִחֲא ףֵסֹוי יִנֲא רֶמֹאּיַו ּוׁשָּגִּיַו יַלֵא אָנ־ּוׁשְּג ויָחֶא־לֶא ףֵסֹוי רֶמֹאּיַו  
 
Then Joseph said to his brothers, “Come close to me.” And when they came close, he said, “I am your 
brother Joseph, whom you sold into Egypt.”  
 
2. CHAGIGAH 4B – JOSEPH’S REBUKE SHOULD HAVE US ALL WORRIED 

 

 םָדָו רָׂשָּב לֶׁש הָחֵכֹוּת הָמּו ויָנָּפִמ ּולֲהְבִנ יִּכ ֹותֹא תֹונֲעַל ויָחֶא ּולְכָי ֹאלְו יֵכָּב אָרְק יאַהְל יֵטָמ יִּכ רָזָעְלֶא יִּבַר
  הָּמַכְו הָּמַּכ תַחַא לַע אּוה Lּורָּב ׁשֹודָּקַה לֶׁש הָחֵכֹוּת Lָּכ

 

When Rabbi Elazar reached this verse, he cried: “And his brethren could not answer him, for they 
were so dumbfounded before him.” If the rebuke of a man of flesh and blood was such that the 
brothers were unable to respond, in that case when it comes to the rebuke of God, all the more so!  
 
3. BEIS HALEVI – WHY DID HE REVEAL HIMSELF TWICE? WHY DID THE BROTHERS NOT RESPOND? 

 
 הז קוספב הנה .ויָנָּפִמ ּולֲהְבִנ יִּכ ֹותֹא תֹונֲעַל ויָחֶא ּולְכָי־ֹאלְו יָח יִבָא דֹועַה ףֵסֹוי יִנֲא ויָחֶא־לֶא ףֵסֹוי רֶמֹאּיַו
 ויבא לש ורעצל ששוחש קר היה התע ףסוי םע וחוכיוב וילא הדוהי ירבד לכ ירהד דחא .הברה וב ןנובתהל שי
 םגו !??יח יבא דועה ונממ לאוש רוביד ידכ ךותו ויבא לא לעי רענהו 'וג יבא לא הלעא ךיא יכ ול רמאש ומכו
 ובישה םהו ,יח ונדועה םתרמא רשא ןקזה םכיבא םולשה םהל לאש םירצמל ינש םעפ םתאיב תעב ףכית ירהד
 יכ ,רתוי דועו ?תינש וישכע םלאושל שי םוקמ המו הזמ ועסנ אל דוע םירצמל םאוב זאמ אלהו .יח אוה יכ ול
?הלאשה תאז לע ויחא ול ונע המ ?הלאשה תאז לע הבושתה רמאנ אל עודמ ,הלאשה ןכתת םא   

 
 ןנטק ףסוי החכותה םוימ ונל יוא ןידה םוימ ונל יוא אלדרב ןהכ אבא רמא״ הז קוספ לע אתיא הבר שרדמב
 .המכו המכ תחא לע ... דחא לכל חיכויו ה"בקה אבישכל וינפמ ולהבנ יכ ותוא תונעל ויחא ולכי אל םיטבש לש
 ללכ םתעד לע הלע אלש תימואתפה העדוההמ ולהבנ קר - םיטבשהל ןאכ היהש החכותהמ ןיבהל שי םג ...

״  ןיד ״ החכות  והמ ה םוימ ונל יוא ןידה   םוימ ונל יוא רמאו םינשל שרדמה קלחש המ ןיבהל שי םגו .ףסוי והזש
  ?...״החכות״ והמו
 

 קוספהב כ"חאד עדתו .ללכ ויחאל סויפ רדגב ףסוי ורמא אל הז קוספד שרפמ שרדמהד ,הזב הארנ רשא תאו
-  בהואש םהל הארוה אוהש הוחא םהל ריכזה םכיחא ״ ״ ףסוי ינא ,  תינש םהל רמא וינפמ ולהבנש רחא  , ינשה

 .ללכ הבהאו הוחא םהל ריכזה אלו ״ףסוי ינא״ קר םהל רמא אל ןושאר קוספבו .םיחאל םבשחמו םתוא
 הזש םהל עדוהב דחפו הארי םהל ףסותנ דוע הברדא קר ,סויפ םוש םהל היה אל ,ףסוי אוהש םהל עדוהבו

 ודיב ולפנ התע ןהו הער ול ולמגש ףסוי אוה ירה ,םנחב הלילע םהילע שקבמו התע דע םהמע םחלנה שיאה
 מ"מו םהילע ובל בוט ואר רבכשכ כ"חא םג ירהו .םקני םקנ לכשה יפל יאדובו ,ונוצרכ םהב תושעל ותלוכיבו
  .'וג בישי בשהו ףסוי ונמטשי ילוא ורמאו ונממ דחפהל ורזח ,בקעי תמשכ
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 םהל רמאש המ םגו .ותוא תונעל ולכי אלו וינפמ ולהבנו וארייתנ כ"עו ,םהילע דחפה לפנד יאדוב התע יכ ףאו
 וזכ הלאשל םוקמ היה אלד הלעמל ונבתכש ומכו ,ללכ הלאש רדגב היה אלד שרדמה שרפמ כ"ג ,יח יבא דועה
- ףסוי ינא״ הימת ןושלב םהל רמאו ,המיתה ״ה״ האילפו הימת רדגב אוהש היל שרפמ שרדמה קר .התע ללכ
 ינממ עדוי וניאש !ורעצ בורמ התע דע תויחל יבא לוכי ךאיה ןיבמ יניא״ ,רמואו .הימתמכ – ״??יח יבא דועה
 לכד ,וחוכיוב הדוהי לש ויתונעט לכ לע הריתס םגו םהל הלודג הלאש זמרב ןמטנ ולא םירבדבו ״!התע דע
 וששח אל עודמ םהילע השק ירה כ"או ןימינב תא ותחיקלב ול םורגיש בקעי לש ורעצמ היה הדוהי לש ויתונעט
 והזו .ןמינב אלב תויחל לוכי היהי ןכ ,ףסוי אלב תויחל לוכי םאד םגו .ףסויל ורכמו םהיבא לש ורעצל םה
 ולהבנו ,םמצע השעמ םהל רדיס ובוהא ונב ונממ חקישכ םהיבא לש תונמחרה לדוג וינפל ולידגהש ירחא
  .םמצע לע םמצעמ םהילע אישוקו הריתס אוה יכ ,ותחכות לע ול תונעל ויחא ולכי אלו - ותחכותמ

 
 םויב םגד - ״אוהש המ יפל״ רמאו קדקד ,אוהש המ יפל דחא לכל חיכויו ה"בקה אבישכל שרדמה םייסש והזו

 .הז תא הז םירתוס םה ךאיה ,וישעממ םיספתנ וישעמ ויהיו ,וישעמ לע וישעממ דחא לכל החכותה היהי ןידה
 וניאש ימ לשמלו .ויניעב רשי שיא ךרד לכ ירהד ,ץורית תצק ול שיש םדאה רבוס ומצע ינפב אטחו ןוע לכ לעד
 דע ותיב ינבמ תויחרכה לש תוכרטצהה יובירו ,הסנרפה קחודו דבוכ :ץורית ול שיש ותעדב רבוס הקדצ ןתונ

 האור םא״ )ז ףד( ןיטיג תכסמב ורמאש ומכו ,ללכ קיפסמ ץורית הז ןיאד םגהו .םירחא לע רזפל וחכב ןיאש
  .״הקדצ השעי הקדצה ןמ סנרפתמה ינע 'יפאו הקדצ םהמ השעי ןימצמוצמ תונוזמש םדא

 
 ןתונ וניאש ינעל עיגמה שנועל ,הקדצמ ודי ץפוקה רישעה שנוע תומדל וניא ירהד אוה יוחידו ץורית תצק מ"מ
 ןוממ הברה רזיפ רחא םוקמב רשא וישעממ ול םיארמ םנמא .הברה ושנוע לקוי ירה הז ץוריתב כ"או .הקדצ
 דמלל רזפמ ןוממ המכו ,תקולחמ רובע וא ,דובכ וא ,הרוסאה הואת וזיא גישהל ומכ ,ןוגה וניאש רבד רובע
 םשנוע לדגויו ץוריתה הזב רתסנו .הסנרפה דבוכ והורצע אל הריבעה קסעב עודמו ,םינוגה םניאש םירבד ונבל
 והזו ...וישעממ דחא לכל היהי החכותהד ,״אוהש המ יפל״ דחא לכל חיכויו שרדמב רמאש והזו .םילפכ
 ול םיארמש חוכיוה אוה החכותהו ,הריבעה םצע לע אוה ןידד החכותה םויו ןידה םוי םינשל שרדמה םקלחש
  ...ודי לע לצנהל ול המוד היהש ץוריתה תצק םג ול ןיאש דע םהילע שנועה לדגויו ,וז לע תרחא השעממ
 

4. RABBEINU BACHYA – INTRODUCTION TO PARSHAT VAYIGASH 
 

ַּר־הֶנֲעַֽמ )א ,וט ילשמ( ׃ףָֽא־הֶלֲעַי בֶצֶ֝֗ע־רַבְדּו הָ֑מֵח ביִׁ֣שָי ,֭  
 

“A gentle response turns away wrath; a harsh word causes anger.” (Proverbs 15:1) 
 

 יכ ,ךר הנעמב ונושלו ועבט ליגרהלו ושפנ לדגל םדאה לע )וט ילשמ( הזה בותכב ריהזי ה"ע ךלמה המלש
.המחהו סעכה ודילוי םה ךר הנעמ ךפהב םהש םיביצעמה םירבדהו ,סעוכה סעכ חיניו טיקשי ךרה הנעמה   

 

Solomon warns us in this verse to train ourselves to become mature enough to respond in measured 
tones even to extreme provocations. A softly worded reply is apt to reduce the wrath of someone who 
had expressed himself very angrily. On the other hand, provocative responses are apt to incite the 
party to whom they are addressed.  
 

 ,ןליאה רקיע אוהש הזה ירפכ םדאה תיוה רקיע אוהו וכפהל ןה בוטל ןה לודג חכ ול שי רובדה יכ עודי רבדו
 איהש היח שפנ ליבשב םדאה תיוה רקיעש ורואב .היח שפנל םדאה יהיו )׳ז:׳ב תישארב( בותכה רמא הזמו

 )ט״י:ז״נ והיעשי( בותכש אוהו ,ירפ רובדה ארקנ ןכ לעו ,אללממ חורל סולקנוא םגרת ןכו ,תרבדמה שפנה
 לצאנ אוה רובדהש ינפמ ,הלעתי ארובל רובדה בותכה סחייש המו .םיתפש ירפ רובדה יכ ,םיתפש בינ ארוב
 ול שי רובדה םעו ,רובד םהל ןיא לכש םהל ןיאש תומהבה יכ ,םדאבש תרבדמה שפנה דצמ אוהש לכשה חכמ
.ונמכחי םימשה ףועמו ץרא תומהבמ ונפלמ )א״י:ה״ל בויא( בותכש אוהו ,םייח ילעב ראש לע ןורתי םדאל   
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It is a well-known fact that the spoken word possesses the power to achieve either positive or negative 
results. Speech is to man what fruit is to a tree. If we were not able to verbalize our thoughts we would 
not be human anymore than a tree which does not bear fruit does truly perform the function for which 
trees have been created. [Compare Rashi on the earth failing to fully respond to G’d’s command to 
produce trees which had both edible trunks and edible fruit Genesis 1,12. Ed.] When the Torah wrote 
(Genesis 2,1) “man became a living creature,” it meant to inform us that the essential part of man was 
its היח שפנ , its life-force, i.e. its ability to communicate its thoughts by means of speech. This is why 
Onkelos translates this expression as אללממ חורל , “a talking spirit.”  

 

We have examples of speech being considered as ״a fruit״, i.e. as a product in Isaiah 57,19: בינ ארוב 
םיתפש  “who creates the fruit of the lips.” Speech is the product of one’s lips. If Isaiah attributed the 

fruit of the lips to something God had “created,” this is due to the fact that speech is derived, distilled, 
from the abstract power of the human brain. Man’s שפנ  life-force, is different from that of the animals 
which do not possess this power of speech. This advantage man possesses over the animals is 
expressed in Job 35,11 in these words: “who gives us more knowledge than the beasts of the earth, 
makes us wiser than the birds of the sky.”  

 
 היבהואו ןושל דיב םייחו תומ )א״כ:ח״י ילשמ( בותכש אוהו ,תומה ךרדו םייחה ךרד םיכרד ינש רובדב שיו
 ןושלב וא ,םייחה ךרד אוהש תוצמה ינינעו הרות ירבדב וא ,םירבד לעב אוהש ימל הרהזא הזו .הירפ לכאי

 ךרדב וירבד יובר יפל יכ רמאו ה"ע ךלמה המלש אבו .תומה ךרד אוהש רובדב תויולתה תוריבעה ראשו ערה
 ערו רמ וירפ היהי ערה ךרדב וירבד יובר יפלו ,הברה בוט רכש ול היהיו ,'הל םילולה שדוק וירפ היהי בוטה
 דמלו המלש אב ,ודיבאהל וא ופוגו ושפנ עישוהל םדאב לודג רקיע אוה רובדהש ינפמו .הברה שנוע ול היהיו
 ילשמ( בותכש ךלמה תמח וליפאו ,המח בישי אוה יכ ךר הנעמ לש וז הדמב םיקיזחמ ויהיש םעה תא תעד
.תומ יכאלמ ךלמ תמח )ד״י:ז״ט   

 

We also have a verse in Proverbs 18,21 making this point even more strongly. Solomon writes “death 
and life are within the power of the tongue.” This is a warning to those people who indulge in free use 
of their tongue to be very careful with each word they utter as their words may hold an awesome 
power which must not be abused. Such power is to be used to spread the knowledge of Torah, to 
further the performance of G’d’s commandments, etc.. It must not be used for anything contrary as 
then it becomes an instrument leading to someone’s death. Solomon tells us that if one uses most of 
one’s words in the right way this leads to man qualifying for Leviticus 19,24 “all its fruit shall be set 
aside for jubilation before the Lord.” People who are circumspect in the use of their tongue will qualify 
for a great deal of reward. If, perchance, they abuse this power of speech on a regular basis, they will 
be severely punished. It is precisely because the power of speech is so crucial to man that Solomon felt 
impelled to teach us something about the prudent use of this power. He taught us that a gentle 
response is apt to influence even the decisions of powerful kings and to assuage their feelings if they 
had been bruised, as we find in Proverbs 16,14 “the king’s wrath is a messenger of death.”  

 
 אוהש םהל הארמ היהש ותמח בישה ןכ לעו הכר ןושלב ףסויל רבדש תאזה הדמב קיזחה בקעי ןב הדוהי הנהו
.עיבגה רבד לע סעוכ   

 

Yehudah, who was very well aware of the potential of any words he might say, couched what he had to 
say in words which were apt to touch the heart of even the most obstinate ruler.  
 


