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מקור 1  
חומש בראשית, פרק מ"ח

ֵני ָבָניו ִעּמוֹ ֶאת־ ח ֶאת־שְׁ קַּ ה ַוּיֹאֶמר ְליוֵֹסף ִהנֵּה ָאִביָך חֶֹלה ַויִּ ָבִרים ָהֵאלֶּ א. ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהדְּ
ב  ָרֵאל ַויֵּשֶׁ ְתַחזֵּק ִישְׂ א ֵאֶליָך ַויִּ ְנָך יוֵֹסף בָּ ד ְלַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ִהנֵּה בִּ ה ְוֶאת־ֶאְפָרִים׃  ב. ַויַּגֵּ ְמַנשֶּׁ

ה׃  טָּ ַעל־ַהמִּ

ר־ָנַתן־ ַני ֵהם ֲאשֶׁ ה׃  ט. ַוּיֹאֶמר יוֵֹסף ֶאל־ָאִביו בָּ ֵני יוֵֹסף ַוּיֹאֶמר ִמי־ֵאלֶּ ָרֵאל ֶאת־בְּ ח. ַויְַּרא ִישְׂ
ְבדּו ִמּזֶֹקן לֹא יּוַכל ִלְראוֹת  ָרֵאל כָּ ֶזה ַוּיֹאַמר ָקֶחם־ָנא ֵאַלי ַוֲאָבֲרֵכם׃  י. ְוֵעיֵני ִישְׂ ִלי ֱאלִֹהים בָּ

ק ָלֶהם׃  ק ָלֶהם ַוְיַחבֵּ שַּׁ ׁש אָֹתם ֵאָליו ַויִּ ַויַּגֵּ

מֹאלוֹ ִמיִמין  ה ִבשְׂ ָרֵאל ְוֶאת־ְמַנשֶּׁ מֹאל ִישְׂ יִמינוֹ ִמשְּׂ ֵניֶהם ֶאת־ֶאְפַרִים בִּ ח יוֵֹסף ֶאת־שְׁ קַּ יג. ַויִּ

ׁש ֵאָליו׃  ָרֵאל ַויַּגֵּ ִישְׂ

רש״י על הפסוק:

מֹאל ֲחֵברוֹ,  ֶנֶגד שְׂ א ִלְקַראת ֲחֵברוֹ, ְיִמינוֹ כְּ את אפרים בימינו משמאל ישראל. ַהבָּ
ן ִלְבָרָכה: כוֹר, ְמֻימָּ הּוא ַהבְּ ְוֵכיָון שֶׁ

ַעל־רֹאׁש  מֹאלוֹ  ְוֶאת־שְׂ ִעיר  ת ַעל־רֹאׁש ֶאְפַרִים ְוהּוא ַהצָּ ַויָּשֶׁ ָרֵאל ֶאת־ְיִמינוֹ  ַלח ִישְׂ שְׁ יד. ַויִּ

כּו  ר ִהְתַהלְּ כוֹר׃  טו. ַוְיָבֶרְך ֶאת־יוֵֹסף ַוּיֹאַמר ָהֱאלִֹהים ֲאשֶׁ ה ַהבְּ י ְמַנשֶּׁ ל ֶאת־ָיָדיו כִּ כֵּ ה שִׂ ְמַנשֶּׁ
ְלָאְך ַהּגֵֹאל  ֲאבַֹתי ְלָפָניו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ָהֱאלִֹהים ָהרֶֹעה אִֹתי ֵמעוִֹדי ַעד־ַהּיוֹם ַהזֶּה׃  טז. ַהמַּ
ם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו ָלרֹב  ִמי ְושֵׁ ֵרא ָבֶהם שְׁ ָעִרים ְוִיקָּ ל־ָרע ְיָבֵרְך ֶאת־ַהנְּ אִֹתי ִמכָּ
ְתמְֹך  ֵעיָניו ַויִּ ית ָאִביו ַיד־ְיִמינוֹ ַעל־רֹאׁש ֶאְפַרִים ַויֵַּרע בְּ י־ָישִׁ ֶקֶרב ָהָאֶרץ׃  יז. ַויְַּרא יוֵֹסף כִּ בְּ
ה׃  יח. ַוּיֹאֶמר יוֵֹסף ֶאל־ָאִביו לֹא־ֵכן  ַיד־ָאִביו ְלָהִסיר אָֹתּה ֵמַעל רֹאׁש־ֶאְפַרִים ַעל־רֹאׁש ְמַנשֶּׁ
י גַּם־הּוא  י ְבִני ָיַדְעתִּ ים ְיִמיְנָך ַעל־רֹאׁשוֹ׃  יט. ַוְיָמֵאן ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָיַדְעתִּ כֹר שִׂ י־ֶזה ַהבְּ ָאִבי כִּ

ּנּו ְוַזְרעוֹ ִיְהֶיה ְמלֹא־ַהּגוִֹים׃ ל ִממֶּ טֹן ִיְגדַּ ל ְואּוָלם ָאִחיו ַהקָּ ָעם ְוַגם־הּוא ִיְגדָּ ִיְהֶיה־לְּ

חלק ראשון: מדוע להסיר את הברכה?



3

חלק ראשון של השיחה 
מדוע מתעקש יוסף להסיר את יד ימינו של יעקב מעל ראשו 

של אפרים?
ויובן בהקדים הביאור בהשתדלותו של יוסף בשביל מנשה - “שלשה דברים שעשה 

יוסף בשביל מנשה שהיה מבקש לגדלו על אפרים אחיו”:

בשלמא מה שרצה בתחילה להקדים את מנשה, שלכן, “ויקח יוסף את אפרים בימינו 
זה מפני שה”בכור מיומן  - הרי  ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל”  משמאל ישראל 

לברכה”1:

אמנם, לאחרי שראה יוסף שיעקב “שיכל את ידיו”, “את ימינו . . על ראש אפרים . . 
ואת שמאלו על ראש מנשה”, וכך בירכם - אינו מובן: הייתכן ש”ויתמוך יד אביו להסיר 
אותה מעל ראש אפרים על ראש מנשה”, באומרו “לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך 
על ראשו”, כיצד משתדל אב להסיר ברכה מבנו?! ואם מפני טובתו של מנשה הבכור 
- היה לו לבקש מיעקב שיתן למנשה ברכה נוספת, אבל לא להסיר את הברכה שניתנה 

כבר לאפרים?!

1( פרש"י ויחי שם, יג.
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מקור 2
חומש בראשית, פרק ל"ז

ְראּו  ים׃  ד. ַויִּ סִּ תֶֹנת פַּ ה לוֹ כְּ י־ֶבן־ְזֻקִנים הּוא לוֹ ְוָעשָׂ ָניו כִּ ל־בָּ ָרֵאל ָאַהב ֶאת־יוֵֹסף ִמכָּ ג. ְוִישְׂ

לֹם׃ ה. ַויֲַּחלֹם יוֵֹסף  רוֹ ְלשָׁ בְּ ְנאּו אֹתוֹ ְולֹא ָיְכלּו דַּ שְׂ ל־ֶאָחיו ַויִּ י־אֹתוֹ ָאַהב ֲאִביֶהם ִמכָּ ֶאָחיו כִּ
ר  ְמעּו־ָנא ַהֲחלוֹם ַהזֶּה ֲאשֶׁ נֹא אֹתוֹ׃  ו. ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם שִׁ ד ְלֶאָחיו ַוּיוִֹספּו עוֹד שְׂ ֲחלוֹם ַויַּגֵּ
ָבה ְוִהנֵּה  ִתי ְוַגם־ִנצָּ ֶדה ְוִהנֵּה ָקָמה ֲאֻלמָּ תוְֹך ַהשָּׂ ים בְּ ִמים ֲאֻלמִּ י׃  ז. ְוִהנֵּה ֲאַנְחנּו ְמַאלְּ ָחָלְמתִּ
ִאם־ ָעֵלינּו  ְמלְֹך  תִּ ֲהָמלְֹך  ֶאָחיו  לוֹ  ַוּיֹאְמרּו  ח.  ִתי׃   ַלֲאֻלמָּ ֲחֶויָן  תַּ שְׁ ַותִּ ֲאֻלּמֵֹתיֶכם  יָנה  ְתֻסבֶּ
ֲחלוֹם  עוֹד  ַויֲַּחלֹם  ט.  ָבָריו׃  ְוַעל־דְּ ַעל־ֲחלֹמָֹתיו  אֹתוֹ  נֹא  שְׂ עוֹד  ַוּיוִֹספּו  נּו  בָּ ְמׁשֹל  תִּ ָמׁשוֹל 
ר  ֶמׁש ְוַהיֵָּרַח ְוַאַחד ָעשָׂ י ֲחלוֹם עוֹד ְוִהנֵּה ַהשֶּׁ ר אֹתוֹ ְלֶאָחיו ַוּיֹאֶמר ִהנֵּה ָחַלְמתִּ ַאֵחר ַוְיַספֵּ
ְגַער־ּבוֹ ָאִביו ַוּיֹאֶמר לוֹ ָמה ַהֲחלוֹם  ר ֶאל־ָאִביו ְוֶאל־ֶאָחיו ַויִּ ֲחִוים ִלי׃  י. ַוְיַספֵּ תַּ ּכוָֹכִבים ִמשְׁ
ֲחות ְלָך ָאְרָצה׃  יא. ַוְיַקְנאּו־בוֹ ֶאָחיו  תַּ ָך ְוַאֶחיָך ְלִהשְׁ ר ָחָלְמתָּ ֲהבוֹא ָנבוֹא ֲאִני ְוִאמְּ ַהזֶּה ֲאשֶׁ

ָבר׃ ַמר ֶאת־ַהדָּ ְוָאִביו שָׁ

מקור 3  
חומש בראשית, פרק ל"ז

לּו אֹתוֹ ַלֲהִמיתוֹ׃  יט. ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ ְתַנכְּ ְראּו אֹתוֹ ֵמָרחֹק ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאֵליֶהם ַויִּ יח. ַויִּ

ַאַחד ַהּבֹרוֹת ְוָאַמְרנּו  ִלֵכהּו בְּ ה ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְוַנשְׁ א׃  כ. ְוַעתָּ ֶזה בָּ ַעל ַהֲחלֹמוֹת ַהלָּ ָאִחיו ִהנֵּה בַּ
ְהיּו ֲחלֹמָֹתיו׃  ַחיָּה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ְוִנְרֶאה ַמה־יִּ

ֶרּנּו  מוֹ׃  כז. ְלכּו ְוִנְמכְּ ינּו ֶאת־דָּ י ַנֲהרֹג ֶאת־ָאִחינּו ְוִכסִּ ַצע כִּ כו. ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל־ֶאָחיו ַמה־בֶּ
ים  ְמעּו ֶאָחיו׃  כח. ַויַַּעְברּו ֲאָנשִׁ שְׁ ֵרנּו הּוא ַויִּ י־ָאִחינּו ְבשָׂ ִהי־בוֹ כִּ ְמֵעאִלים ְוָיֵדנּו ַאל־תְּ שְׁ ַליִּ
ִרים  ֶעשְׂ ְמֵעאִלים בְּ שְׁ רּו ֶאת־יוֵֹסף ַליִּ ְמכְּ כּו ַויֲַּעלּו ֶאת־יוֵֹסף ִמן־ַהּבוֹר ַויִּ ְמשְׁ ִמְדָיִנים סֲֹחִרים ַויִּ

ֶסף ַויִָּביאּו ֶאת־יוֵֹסף ִמְצָרְיָמה׃ כָּ

חלק שני: מניעת קנאה ומריבה
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חלק שני של השיחה
יוסף חוה על בשרו את תוצאות האפליה של אח צעיר...

לבכור  הצעיר  כזו שמקדימים את  מהנהגה  לקרות  עלול  מה  ידע  יוסף  בזה:  והביאור 
- שהרי ראה מה קרה לו כשיעקב אביו הראה לו חיבה יתירה משאר בניו בעשותו לו 

כתונת פסים, שבגלל זה נתקנאו בו אחיו כו', עד שנמכר לעבד במצרים!

ולכן, כאשר יוסף ראה את הנהגתו של יעקב שמקדים את אפרים למנשה - השתדל בכל 
כוחו לבטל את הדבר, כדי שלא יארע דבר בלתי רצוי על-דרך מה שאירע לו. ובלשון 
ִנים, שהרי בשביל משקל שני סלעים מילת  ַהבָּ ין  בֵּ נוֹ  בְּ ְיַשֶנה אדם  ַאל  חז"ל2: "לעולם 
לכתונת פסים שעשה יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו אחיו, ונתגלגל הדבר 

וירדו אבותינו למצרים". ...

מקור 4  
תלמוד, מסכת שבת, דף י׳ עמוד ב׳

ין  נוֹ בֵּ נֶּה ָאָדם בְּ ר ּגּוְרָיא ָאַמר ַרב: ְלעוָֹלם ַאל ְישַׁ ר ַמְחֵסָיא ָאַמר ַרב ָחָמא בַּ ְוָאַמר ָרָבא בַּ
נַָּתן ַיֲעקֹב ְליוֵֹסף   ֵני ְסָלִעים ֵמיָלת שֶׁ ַקל שְׁ ִביל ִמשְׁ שְׁ בִּ ִנים - שלא יפלה אותו לטובה. שֶׁ ַהבָּ
ְוָיְרדּו  ָבר  ַהדָּ ְלגֵּל  ְוִנְתגַּ ֶאָחיו  ּבוֹ  אּו  ִנְתַקנְּ ָניו,  בָּ ָאר  ִמשְּׁ יוֵֹתר  פסים.  כתונת  לו  - כשעשה 

ֲאבוֵֹתינּו ְלִמְצַרִים.

2( שבת י, ב. מגילה טז, רע"ב.
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מקור 5  
מדרש פסיקתא רבתי פרק ג׳

כיון שהרגישו ביעקב שחולה, באו והודיעו ליוסף. והרי כל שבחו של יוסף שהיה מפליג 
על כבוד אביו, ולא נכנס אצלו בכל שעה? שאילולי שבאו אחרים ואמרו לו אביו חולה 

לא היה יודע?

אלא להודיעך צדקו, שלא רצה להתייחד עם אביו, שלא יאמר לו היאך עשו בך אחיך 
ומקללם.. אמר יוסף: אני יודע צדקו של אבא כל דבריו גזירות הן. אמר ללבן: עם אשר 
תמצא את אלקיך לא יחיה ומתה אמי, ואני בא לומר שיקללם? יקללם ונמצאתי מחריב 
את כל העולם! שלא נברא העולם אלא בשביל השבטים. לפיכך לא היה הולך אצל אביו 

בכל שעה:

מקור 6 
משנה תורה, הלכות דעות, פרק ז, הלכה ב׳

ְגנּות ֲחֵברוֹ  ר בִּ ְכַלל ָלאו ֶזה ְוהּוא ָלׁשוֹן ָהַרע. ְוהּוא ַהְמַספֵּ דוֹל ִמזֶּה ַעד ְמאֹד ְוהּוא בִּ ֵיׁש ָעוֹן גָּ
ַעל  בַּ ֲאָבל  ֲחֵברוֹ.  ַעל  ַרע  ם  ִנְקָרא מוִֹציא שֵׁ ֶקר  ָהאוֵֹמר שֶׁ ֲאָבל  ֱאֶמת.  אוֵֹמר  י שֶׁ פִּ ַעל  ַאף 
י  ַמְעתִּ ְוָכְך שָׁ ְוָכְך  ָהיּו ֲאבוָֹתיו  ְוָכְך  ְוָכְך  לוִֹני  ה פְּ ְוָכְך ָעשָׂ ְך  ְואוֵֹמר כָּ ב  ּיוֹשֵׁ ֶזה שֶׁ ָלׁשוֹן ָהַרע 
ֶרת  ְפֵתי ֲחָלקוֹת ָלׁשוֹן ְמַדבֶּ ל שִׂ תּוב "ַיְכֵרת ה' כָּ ַנאי. ַעל ֶזה ָאַמר ַהכָּ ל גְּ ָבִרים שֶׁ ָעָליו ְוָאַמר דְּ

דלוֹת: גְּ

חלק שלישי: מדוע יעקב לא למד לקח?

7
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מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 7

חלק שלישי של השיחה
יוסף לא סיפר ליעקב אף פעם את סיפור המכירה.

בגלל  למצרים  יוסף  את  מכרו  שבניו  המאורע  מכל  ידע  שלא   - יעקב  מה-שאין-כן 
הקנאה כו', שהרי בוודאי לא סיפרו לו על כך, וגם יוסף - בוודאי לא סיפר "לשון הרע" 
- סיפור דבר שאינו  "מוציא שם רע"  ]גם בדבר אמת, שזהו החילוק שבין  על אחיו 
אמת, ל"לשון הרע" - סיפור דבר אמת3[, לא ראה כל חיסרון בהקדמת אפרים למנשה 
)בראותו ש"אחיו הקטן יגדל ממנו"(, ואדרבה: כך נהג יעקב בנוגע לבניו - שהקדים 
את יוסף לפני ראובן הבכור, והתוצאה בפועל - שיוסף נעשה "משנה למלך", "מושל 
בכל ארץ מצרים"4, ובזה ראה יעקב את קיום החלום ד"השמש גו' ואחד-עשר כוכבים 
משתחווים לי"5. ואפילו בנוגע לירידה למצרים - הרי עצם הירידה למצרים היתה דבר 
הכרחי, כפי שנאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ועל-ידי ירידתו של יוסף - 

היתה הירידה למצרים )לא בשלשלאות של ברזל, כי אם( באופן של כבוד6!

אמנם, מכיוון שיוסף לא היה יכול לומר ליעקב את טעמו האמיתי על סירובו להקדים 
את אפרים למנשה, שהרי בוודאי לא היה מספר לשון הרע )כנזכר לעיל( - לכן לא אמר 

אלא "כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו".

 משיחת ש"פ צו שבת הגדול, רשימת השומעים בלתי מוגה.

תו"מ התשמ"ה ח"ג ע' 1642.

מקור 7 
בראשית רבה, פרק פ״ו ב'

ְולֹא  ְלַמּקּוִלין  אוָֹתּה  ִכין  מוֹשְׁ ָהיּו  שֶׁ ְלָפָרה  ָאַמר,  ִסימוֹן  ר  בַּ ְיהּוָדה  י  ַרבִּ ם  שֵׁ בְּ ֶרְכָיה  בֶּ י  ַרבִּ
לֹא  ְרָחּה שֶׁ ֶכת ַאֲחָריו ַעל כָּ ָנּה ְלָפֶניָה ְוָהְיָתה ְמַהלֶּ כּו ֶאת בְּ ֶכת, ֶמה ָעשּׂו ָלּה, ָמשְׁ ָהְיָתה ִנְמשֶׁ
דוֹׁש  ָלאוֹת ּוְבקוָֹלִרין, ָאַמר ַהקָּ ְלשְׁ שַׁ ְך ָהָיה ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָראּוי ֵליֵרד ְלִמְצַרִים בְּ ְבטוָֹבָתּה. כָּ
י,  ְרעֹה ֵאיִני מוִֹרידוֹ ּפּוְמבִּ ל פַּ ִלּבוֹ שֶׁ ן בְּ ִבזָּיוֹן, ְוִאם ִלתֵּ כוִֹרי ַוֲאִני מוִֹרידוֹ בְּ ִני בְּ רּוְך הּוא בְּ בָּ
לֹא ְבטוָֹבתוֹ, ְוהוִֹריד ֶאת  ְרחוֹ שֶׁ ְלָפָניו, ְוהּוא יוֵֹרד ַאֲחָריו ַעל כָּ נוֹ  ְך ֶאת בְּ א ֲהֵריִני מוֹשֵׁ ֶאלָּ

ִכיָנה ְלִמְצַרִים ִעּמוֹ. ַהשְּׁ

3( רמב"ם הל' דעות פ"ז ה"ב. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ו ס"י.
4( ויגש שם, כו.

5( וישב לז, ט.
6( ראה ב"ר פפ"ו, ב.


