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 החטא ותיקונו - : נאום יהודהפרשת ויגש
י, ְיַדֶבר יח מ"ד: בראשית נִּ י ֲאדֹּ ֹּאֶמר בִּ ַגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה, ַוי י,-ַויִּ נִּ ַחר ַאְפָך ְבַעְבֶדָך:-ְוַאל ָנא ַעְבְדָך ָדָבר ְבָאְזֵני ֲאדֹּ י   יִּ כִּ

ִבי, ֵאֵלינּו: כז  ָכמֹוָך, ְכַפְרעֹּה... ֹּאֶמר ַעְבְדָך א  ה  ַוי ְלד  אַֹּמר, כח  ִלי ִאְשִתי.-ַאֶתם ְיַדְעֶתם, ִכי ְשַנִים י  ד, ֵמִאִתי, ו  ֶאח   ַוֵיֵצא ה 
ֹּא ְרִאיִתיו, ַעד ף; ְול רֹּף טֹּר  ה.-ַאְך ט  סֹון-ֶאת-ְלַקְחֶתם ַגםּוכט   ֵהנ  הּו א  ר  ַני, ְוק  ה, -ְוהֹוַרְדֶתם ֶאת--ֶזה ֵמִעם פ  ע  ִתי ְבר  ֵשיב 

ה. י ֶאל ל  ְשאֹּל  ָתנּו; ְוַנְפׁשֹו, ְקׁשּוָרה ְבַנְפׁשֹו.-ְוַעָתה, ְכבֹּאִּ י, ְוַהַנַער, ֵאיֶננּו אִּ י  ַעְבְדָך ָאבִּ ְראֹותֹו כִּ --רֵאין ַהַנעַ -לא ְוָהָיה, כִּ
ידּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ינּו, ְבָיגֹון-ָוֵמת; ְוהֹורִּ ַרב ֶאת לב  ְׁשאָֹּלה.--ֵשיַבת ַעְבְדָך ָאבִּ ִבי ֵלאמֹּר:-ִכי ַעְבְדָך ע  ֹּא -ִאם  ַהַנַער, ֵמִעם א  ל

ל ִבי כ  אִתי ְלא  ט  ה, ֵיֶשב לג  ַהי ִמים.-ֲאִביֶאנּו ֵאֶליָך, ְוח  א ַעְבְדָך ַתַחת ַהנַ -ְוַעת  ִני; ְוַהַנַער, ַיַעל ִעם--ַערנ  יו.-ֶעֶבד, ַלאדֹּ   ֶאח 
ִבי, ְוַהַנַער ֵאיֶננּו ִאִתי:-ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל-ִכי לד א ֶאת  א  ע, ֲאֶשר ִיְמצ  ר  ִבי...-ֶפן ֶאְרֶאה ב   א 

ֹּא א מ"ה: רקפ יאּו-ְול ְקָרא, הֹוצִּ ים ָעָליו, ַויִּ ָצבִּ ְתַאֵפק, ְלכֹּל ַהנִּ ֹּא-ָכל ָיכֹּל יֹוֵסף ְלהִּ יׁש ֵמָעָלי; ְול תֹו, -אִּ יׁש אִּ ָעַמד אִּ
ְתַוַדע יֹוֵסף ֶאל ֵתן ֶאת ב  ֶאָחיו.-ְבהִּ ְׁשַמע ֵבית ַפְרעֹּה.-ַויִּ ם, ַויִּ ְצַריִּ ְׁשְמעּו מִּ י; ַויִּ ְבכִּ ֹּאֶמר יֹוֵסף ֶאל ג  קֹּלֹו, בִּ ֲאִני יֹוֵסף, ֶאָחיו -ַוי

י ִבי ח  ֹּאַהעֹוד א  ָפָניו.ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹו-; ְול ְבֲהלּו מִּ י נִּ ֹּאֶמר יֹוֵסף ֶאל ד  ת אֹּתֹו, כִּ ֹּאֶמר, -ֶאָחיו ְגׁשּו-ַוי ָגׁשּו; ַוי ֲאִני ָנא ֵאַלי, ַויִּ
ה.-יֹוֵסף ֲאִחיֶכם, ֲאֶשר ְימ  ה ַאל ה  ְמַכְרֶתם אִֹּתי, ִמְצר  ְצבּו, ְוַאל-ְוַעת  ה:-ִיַחר ְבֵעיֵניֶכם, ִכי-ֵתע  ִכי   ְמַכְרֶתם אִֹּתי, ֵהנ 

ַחִני ֱאֹלִהים ִלְפֵניֶכם   ....ְלִמְחי ה, ְשל 

 : 'רמב"ן, מ"ב, טפירוש : 1מקור 

ואף אם היה רצונו  ולולי כן, היה יוסף חוטא חטא גדול לצער את אביו ולהעמידו ימים רבים בשכול ואבל על שמעון ועליו;...
כי יש לתמוה, אחר שעמד יוסף במצרים ימים רבים, והיה פקיד ונגיד  לצער את אחיו קצת, איך לא יחמול על שיבת אביו?... 

בבית שר גדול במצרים, איך לא שלח כתב אחד לאביו להודיעו ולנחמו, כי מצרים קרוב לחברון כששה ימים, ואילו היה מהלך 
      ...עו לכבוד אביושנה, היה ראוי להודי

 :אברבנאל, פרק מ"אפירוש : 2מקור 

, בהיותו נוקם ונוטר כנחש... ואיך אם כן, העטופים היה זה לו עון פליליוהלוא  ??למה התנכר יוסף לאחיו ודיבר אתם קשות
דאגות, איך לא  ברעב, וחוץ מארצם בדרך רחוקה, ובניהם ונשיהם וטפם מייחלים להם, כל שכן אביו הזקן שבע רוגז ומלא

 ??...חמל עליו והרבה צער על צערו במאסר שמעון

 ..." כי ידע שיתקיימו באמת  ,אבל את הכול עשה יפה בעתו, לקיים החלומות"...מפליא: תירוץ  רמב"ןהעל קושיה זו מביא 

 :, סוף שער כ"טעראמה, בעל עקדת יצחק : רבי יצחק3מקור 

; ואף כי תהיה תועלת, לא ??שיתקיימו חלומותיו, כי מה תועלת לו בשיתקיימו ותמהני ממה שכתב הרמב"ן ז"ל שעשה כדי"

. גם שתיראה סכלות עצומה העושם יגיש פתרונם -היה לו לחטוא נגד אביו, אבל היה לו לחשוך עצמו מחטוא לו, והחלומות 

 " שישתדל האדם לקיים חלומותיו, שהרי הם הדברים אשר ייעשו שלא מדעת בעלים!

  :1התבוננות אחרת,הרב יואל בן נון  -4מקור  

. מחשבה מעין זו אף כי יוסף לא ידע בשחיטת השעיר וברמאות האחים עם אביהם כי נטרף יוסףלקבוע, ראש לכול, "..ויש 
לא עלתה בקצה דעתו! לכן, יוסף הוא התוהה במשך שלוש עשרה שנה של עבדות במצרים, ועד עלייתו לגדולה: היכן אביו?! 

ארץ מצרים קרובה לארץ כנען, אביו של יוסף איש נכבד ומפורסם הוא, בעל קשרים והרי  ...איש מחפשו?! מדוע אין 
בוודאי יש לו כדי לחפש  -אם יש ליעקב די שליחים ועבדים ללוות עדרים לקראת עשו ...משפחתיים וממלכתיים מסועפים, 

מפנה מקום של יוסף הייאוש הנורא !! ... ף אינו יודע זאתאך יוסאת יוסף. יעקב אינו עושה כך, כי חושב הוא שנטרף בנו; 
    ...! שוויו לנטהאחים שכנעו את אבלהשלמה שקטה עם מר גורלו. אין מנוס עוד מהמסקנה החדה כתער: במשך השנים 
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