
 תרנותו של יוסף הצדיקוַ  –סוכות יום ו' 
 אושפיזין של יוסף הצדיק

 
הרבה כתבו על הסיבות והנימוקים מדוע וכיצד נכשלו אחי יוסף למכור אותו למצרים להיות עבד. אבל 

 מצד שני, יש להתפלא מאד על יחסו של יוסף אל אחיו, גם אחרי המכשול הנורא ההוא.
 

להעליל עליהם  ולת בידו[א] כאשר הגיעו למצרים בשנות הרעב לרכוש מזון לכל בני ביתם, והיתה יכ
כולם בבית סוהר, לא נקם בהם, אלא לקח את שמעון בלבד, כערבון עד  אסר את "מרגלים אתם", לא

 יביאו אליו את בנימין.
 

ונהרגהו ונשליכהו באחד  ["לכו [ב] גם שמעון עצמו, מי שהיה המארגן והגורם הראשי לפשע נורא זה
יוסף, ציוה יוסף  ו שלכ] כאשר האחים יצאו מבית-ראה דברי רש"י על בראשית לז, יט –הבורות" 

  ":לעיניהםכד) "ויאסור אותו  (מב, בראשית עללהוציא את שמעון מבית הסוהר, כדברי רש"י 
 אותו .. ויאסור.בא הלזה החלומות בעל הנה ללוי שאמר הוא לבור, שהשליכו הוא - שמעון את"

 ):בראשית רבה( "והשקהו והאכילו הוציאו שיצאו וכיון לעיניהם, אלא ֲאָסרֹו לא - לעיניהם
 

המזון, בו את כל כספם שרכשו אחר כך ציוה להחזיר לאמתחותיהם [ג] גם כאשר מכר להם מזון, 
 כלומר המזון ניתן להם חינם.

 
והכריז "אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה" (בראשית  [ד] גם כאשר נתגלה יוסף אל אחיו

  (בראשית מה, א): .משם כל נכרי מה, ד) הקדים יוסף להוציא
 יֹוֵסף ְּבִהְתַוַּדע ִאּתֹו ִאיׁש ָעַמד ְולֹא !ֵמָעָלי ִאיׁש ָכל הֹוִציאּו ַוִּיְקָרא ָעָליו ַהִּנָּצִבים ְלֹכל ְלִהְתַאֵּפק יֹוֵסף ָיֹכל ְולֹא
  :ֶאָחיו ֶאל

 
 עליו נצבים מצרים שיהיו לסבול יכול היה לא - הנצבים לכל להתאפק יוסף יכול ולא: "י"רשכתב שם 

 ".להם עֹוְד ּוָ הִ ּבְ  מתביישין שאחיו ושומעין
 

  ):ד מה בראשית( י"רשעוד כתב 
 רכה בלשון להם קרא !נכלמים אחי עכשיו :אמר .לאחור נסוגים אותם ראה - אלי נא גשו") ד(

 ):ראשית רבהב( "מהול שהוא להם והראה ותחנונים
 

לכל משפחתו, וגם ממה שהם קלקלו למכור אותו למצרים, יצאה ישועה גדולה גם והוא מפייס אותם ש
 עשה זאת ולא הם. לוהיםלאוכלוסיות רבות. ועוד מפייס אותם שהא

 
  :מה פרק בראשית ספרכמו שנאמר ב

 ֱא�ִהים ְׁשָלַחִני ְלִמְחָיה ִּכי ֵהָּנה ֹאִתי ְמַכְרֶּתם ִּכי ְּבֵעיֵניֶכם ִיַחר ְוַאל ֵּתָעְצבּו ַאל ְוַעָּתה) ה(
 :ִלְפֵניֶכם

 :ְוָקִציר ָחִריׁש ֵאין ֲאֶׁשר ָׁשִנים ָחֵמׁש ְועֹוד ָהָאֶרץ ְּבֶקֶרב ָהָרָעב ְׁשָנַתִים ֶזה ִּכי) ו(
 :ְּגֹדָלה ִלְפֵליָטה ָלֶכם ּוְלַהֲחיֹות ,ָּבָאֶרץ ְׁשֵאִרית ָלֶכם ָלׂשּום ִלְפֵניֶכם ֱא�ִהים ַוִּיְׁשָלֵחִני) ז(

 ְלַפְרֹעה ְלָאב ַוְיִׂשיֵמִני ָהֱא�ִהים ִּכי ֵהָּנה ֹאִתי ְׁשַלְחֶּתם ַאֶּתם לֹא ְוַעָּתה) ח(
   :ִמְצָרִים ֶאֶרץ ְּבָכל ּומֵׁשל ֵּביתֹו ְלָכל ּוְלָאדֹון

 
יותר מזה: שבע עשרה שנה היו יעקב ובני יעקב במצרים. בסוף התקופה נאמר ליוסף "הנה אביך 

 בפסקתא רבתי (פרשה ג, ד"ה ויהי ביום השמיני): דלהלן חולה". כך מובאת פנינה יקרה 



 על מפליג שהיה יוסף של שבחו כל[זה]  והרי .ליוסף והודיעו באו[הוא]  שחולה ביעקב שהרגישו כיון"
 אלא ?יודע היה לא 'חולה אביו' לו ואמרו אחרים שבאו שאילולי ?שעה בכל אצלו נכנס ולא אביו כבוד

 שלא אביו עםלהיות לבד עם אביו, "בארבע עינים"] =[ להתייחד רצה שלאשל יוסף] =[ קֹוְד צִ  להודיעך
[כלומר יחקור אותו: מה קרה באותו יום ששלחתי אותך "ֵל�  ".םומקלל ?'אחיך בך ּוׂשעָ  היאך' לו יאמר

 נא וראה את שלום אחיך"].
 

ה גדולה בכך ע"י יוסף בָ רָ ְק וכתב על כך אדמו"ר סוכצ'וב ("שם משמואל" ח"ב עמ' שיא) היתה הַ 
 הצדיק. נוסף על געגועי בן אהוב אצל אביו, הרי אין לשער כמה חכמה וידיעות נפלאות היה יכול יוסף

ואברהם. והרי לא די בעשרים ושתים שנה שהפסיד  אביו, שהוא בעל המסורת מאז יצחק לשמוע מפי
 יוסף מללמוד אצל אביו? ועכשיו שפרש מאביו, עוד שבע עשרה שנה הפסיד חכמות רבות!

 
שיגידו ליוסף לא לנקום  לו כאילו אביהם ציוה רּוְק גם אחר כך כאשר חזר מקבורת אביו, והאחים ִׁש 

  כא):-פסוקים טז נ פרק בראשית ספר( בהם.
 :ֵלאֹמר מֹותֹו ִלְפֵני ִצָּוה ָאִבי� ֵלאֹמר יֹוֵסף ֶאל ַוְיַצּוּו) טז(
 ֱא�ֵהי ַעְבֵדי ְלֶפַׁשע ָנא ָׂשא ְוַעָּתה ְגָמלּו� ָרָעה ִּכי ְוַחָּטאָתם ַאֶחי� ֶּפַׁשע ָנא ָׂשא ָאָּנא ְליֹוֵסף תֹאְמרּו ֹּכה) יז(

 :ֵאָליו ְּבַדְּבָרם יֹוֵסף ַוֵּיְבּךְ  ָאִבי�
 :ַלֲעָבִדים ְל� ִהֶּנּנּו ַוּיֹאְמרּו ְלָפָניו ַוִּיְּפלּו ֶאָחיו ַּגם ַוֵּיְלכּו) יח(

 :ָאִני ֱא�ִהים ֲהַתַחת ִּכי ִּתיָראּו ַאל יֹוֵסף ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר) יט(
 ַּכּיֹום ֲעׂשה ְלַמַען ְלֹטָבה ֲחָׁשָבּה ֱא�ִהים ָרָעה ָעַלי ֲחַׁשְבֶּתם ְוַאֶּתם) כ(

 :ָרב ַעם ְלַהֲחֹית ַהֶּזה
 :ִלָּבם ַעל ַוְיַדֵּבר אֹוָתם ַוְיַנֵחם ַטְּפֶכם ְוֶאת ֶאְתֶכם ֲאַכְלֵּכל ָאֹנִכי ִּתיָראּו ַאל ְוַעָּתה) כא(
 

מהמכירה כלום. היה בטוח שהאחים לא ספרו לו  מדוע בכה יוסף? כי הוא ידע בבירור שאביו לא ידע
על פשע זה. ועל עצמו ידע כי שמר את פיו שבע עשרה שנה מלפגוש את אביו ביחידות, למען לא 
יגלה לו. ובכה יוסף על צערם של ֶאָחיו שהם מפחדים כל כך ממנו. לכן דיבר על ליבם שהכל היה 

מתוך זה יצאה לעולם הרי כוונתם הרעה, שהיא רק על לומר שמעשה אלוהים, וצמצם את אשמתם 
 איזו טובה גדולה.

 
מה עלינו כולנו ללמוד מהתנהגותו של יוסף הצדיק? אלא [א] גם כאשר יש לנו נזק מסוים ממה שעשה 
לנו אדם אחר, או שָּפַגע בכבודנו, עלינו לחשוב כי האלוהים סידר דבר זה. אמנם השליח שביצע הדבר 

אר הרמב"ם בפרק ח' של "שמונה פרקים" (לפני אבות) על עונשם של יבוא על עונשו, כמו שבי
המצריים, אבל הסבל ההוא כבר נגזר עלינו, אם על ידי פלוני זה או ע"י שליח אחר. וככל אשר כתב 
"חובת הלבבות" בשער הבטחון, פרק ד. [ב] עוד יש לנו להתבונן כי שמא עוד תצא איזו טובה גדולה 

 לטב (שו"ע או"ח סוף סימן ר"ל). ,ב לי? הרי כל דעביד רחמנאמאותו הנזק שפלוני היס
 

 לא די לשים שלט על קיר הסוכה הנושא את השם "יוסף" אלא יש ללכת בעקבות מדותיו הנהדרות. 


