
 

 חיים נבון 

 מדוע התנכר יוסף לאביו ולאחיו? 

ן חכמי דורנוהמחלוקת בי

 הרמב"ן שיטת  א. 

להםו ויזכ"' .1 חלם  אשר  החלומות  את  יוסף  וידע    ; עליהם  -  'ר 

שהדבר   דעתי  ולפי  רש"י.  לשון  לו,  השתחוו  שהרי  שנתקיימו 

יוסף את אחיו משתחוים לו    , בהפך, כי יאמר הכתוב כי בראות 

נתקיים אחד מהם   וידע שלא  זכר כל החלומות אשר חלם להם 

בפתרונם כי כל אחיו ישתחוו לו בתחילה  בפעם הזאת, כי יודע  

  ' אנחנו', כי  'והנה אנחנו מאלמים אלומים' מן החלום הראשון,  

השמש   לו  ישתחוו  שנית  ופעם  עשר,  אחד  אחיו  לכל  ירמוז 

ראה  שלא  וכיון  השני,  החלום  מן  כוכבים  עשר  ואחד  והירח 

זאת התחבולה שיעליל עליהם כדי שיביאו יבנימ ן עמהם חשב 

ועל כן לא  .  יו אליו לקיים החלום הראשון תחילהגם בנימין אח

אבי  אל  ועלו  מהרו  ולאמר  אחיכם,  יוסף  אני  להם  להגיד  רצה 

אביו   היה  כי  העגלות כאשר עשה עמהם בפעם השניה,  וישלח 

  בא מיד בלא ספק.  

ואחרי שנתקיים החלום הראשון הגיד להם לקיים החלום השני.  

לצער  גדול  חוטא חטא  יוסף  היה  כן  ולהעמידו    ולולי  אביו  את 

רצונו   היה  אם  ואף  ועליו,  על שמעון  ואבל  בשכול  רבים  ימים 

אביו   ,לצער את אחיו קצת על שיבת  יחמול  לא  אבל את    ?איך 

  .הכל עשה יפה בעתו לקיים החלומות כי ידע שיתקיימו באמת

לצערם,  כוונתו  לא שתהיה  בגביע  הענין השני שעשה להם  גם 

ב שנאה  להם  יש  אולי  חשד  באהבת אבל  אותו  שיקנאו  בנימין 

ביוסף  ידם  שהיה  בנימין  הרגיש  שמא  או  בו,  כקנאתם  אביהם 

עמהם   שילך  רצה  לא  כן  ועל  ושנאה,  קטטה  ביניהם  ונולדה 

  ...  ן אולי ישלחו בו ידם עד בדקו אותם באהבתו יבנימ

ביוסף מחכמתו בפתרון   היו  וכן אני אומר שכל הענינים האלה 

אחר   יש לתמוה  כי  רבים  החלומות,  ימים  במצרים  יוסף  שעמד 

כתב   שלח  לא  איך  במצרים,  גדול  שר  בבית  ונגיד  פקיד  והיה 

כששה   לחברון  קרוב  מצרים  כי  ולנחמו,  להודיעו  לאביו  אחד 

אביו,  לכבוד  להודיעו  ראוי  היה  שנה  מהלך  היה  ואילו  ימים, 

  .ויקר פדיון נפשו ויפדנו ברוב ממון 

זרעו אתו,    אבל היה רואה כי השתחויית אחיו לו וגם אביו וכל 

מקו  והיה  בארצם,  להיות  אפשר  במצרים  ו אי  שם  להיותו  ה 

חלום   ששמע  אחרי  שכן  וכל  שם,  הגדולה  הצלחתו  בראותו 

  "לם שמה ויתקיימו כל חלומותיו ו פרעה שנתברר לו כי יבאו כ

 (.ט ,ב" רמב"ן בראשית מ)   

 

 ב. שיטת הרב יואל בן נון 

ַוַיגֵ " .2 ֲחלֹום  יֹוֵסף  ֹאתוֹ ַוַיֲחֹלם  ְשֹנא  עֹוד  ַויֹוִספּו  ְלֶאָחיו  ַוֹיאֶמר .  ד 

ְוִהֵנה ֲאַנְחנּו ְמַאְלִמים  .  ֲאֵליֶהם ִשְמעּו ָנא ַהֲחלֹום ַהֶזה ֲאֶשר ָחָלְמִתי

ֲאֻלִמים ְבתֹוְך ַהָשֶדה ְוִהֵנה ָקָמה ֲאֻלָמִתי ְוַגם ִנָצָבה ְוִהֵנה ְתֻסֶביָנה 

ַוִתְשתַ  ַלֲאֻלָמִתיֲאֻלֹמֵתיֶכם  ִתְמֹלְך .  ֲחֶויןָ  ֲהָמֹלְך  ֶאָחיו  לֹו  ַוֹיאְמרּו 

ֲחֹלֹמָתיו  ַעל  ֹאתֹו  ְשֹנא  עֹוד  ַויֹוִספּו  ָבנּו  ִתְמֹשל  ָמשֹול  ִאם  ָעֵלינּו 

ַוַיֲחֹלם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר ַוְיַסֵפר ֹאתֹו ְלֶאָחיו ַוֹיאֶמר ִהֵנה  .  ְוַעל ְדָבָריו 

עוֹ  ֲחלֹום  ּכֹוָכִבים  ָחַלְמִתי  ָעָשר  ְוַאַחד  ְוַהָיֵרַח  ַהֶשֶמש  ְוִהֵנה  ד 

ַוְיַסֵפר ֶאל ָאִביו ְוֶאל ֶאָחיו ַוִיְגַער בֹו ָאִביו ַוֹיאֶמר לֹו .  ִמְשַתֲחִוים ִלי

ְוַאֶחיָך  ְוִאְמָך  ֲאִני  ָנבֹוא  ֲהבֹוא  ָחָלְמָת  ֲאֶשר  ַהֶזה  ַהֲחלֹום  ָמה 

  " ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיו ְוָאִביו ָשַמר ֶאת ַהָדָבר. הְלִהְשַתֲחֹות ְלָך ָאְרצָ 

 יא(.-, הז "בראשית ל)    

שיתקיימו   .3 כדי  שעשה  ז"ל,  הרמב"ן  שכתב  ממה  "ותמהני 

כי תהיה תועלת,  ואף  כי מה תועלת לו שיתקיימו?  חלומותיו; 

לא היה לו לחטוא נגד אביו, אבל היה לו לחשוך עצמו מחטוא  

והחלומות   סכלות    העושם  -לו,  שתיראה  גם  פתרונם.  יגיש 

הדברים   הם  שהרי  חלומותיו,  לקיים  האדם  שישתדל  עצומה 

 )עקידת יצחק, סוף שער כט(. אשר ייעשו שלא מדעת בעלים" 

ֵאָליו  " .4 ַוֹיאֶמר  ַההּוא  ַבַלְיָלה  ְנַתִתיו    ה' ַוְיִהי  ִּכי  ַבַמֲחֶנה  ֵרד  קּום 

ֵרד.  ְבָיֶדָך ָלֶרֶדת  ַאָתה  ָיֵרא  ַהַמֲחֶנה  ְוִאם  ֶאל  ַנַעְרָך  ּוֻפָרה  .  ַאָתה 

ַוֵיֶרד הּוא  ַבַמֲחֶנה  ְוָיַרְדָת  ָיֶדיָך  ֶתֱחַזְקָנה  ְוַאַחר  ְיַדֵברּו  ַמה  ְוָשַמְעָת 

ַבַמֲחֶנה ֲאֶשר  ַהֲחֻמִשים  ְקֵצה  ֶאל  ַנֲערֹו  ְוִהֵנה    ...ּוֻפָרה  ִגְדעֹון  ַוָיֹבא 

וַ  ֲחלֹום  ְלֵרֵעהּו  ְמַסֵפר  ְצִליל ִאיש  ְוִהֵנה  ָחַלְמִתי  ֲחלֹום  ִהֵנה  ֹיאֶמר 

ַוִיֹפל   ַוַיֵּכהּו  ָהֹאֶהל  ַעד  ַוָיֹבא  ִמְדָין  ְבַמֲחֵנה  ִמְתַהֵפְך  ְשֹעִרים  ֶלֶחם 

ָהֹאֶהל ְוָנַפל  ְלַמְעָלה  ִבְלִתי  .  ַוַיַהְפֵכהּו  ֹזאת  ֵאין  ַוֹיאֶמר  ֵרֵעהּו  ַוַיַען 

ָאש ִאיש ִיְשָרֵאל ָנַתן ָהֱאֹלִהים ְבָידֹו ֶאת ִמְדָין  ִאם ֶחֶרב ִגְדעֹון ֶבן יוֹ 

ַוְיִהי ִכְשֹמַע ִגְדעֹון ֶאת ִמְסַפר ַהֲחלֹום ְוֶאת ִשְברֹו .  ְוֶאת ָּכל ַהַמֲחֶנה

ְבֶיְדֶכם ֶאת  ה'ַוִיְשָתחּו ַוָיָשב ֶאל ַמֲחֵנה ִיְשָרֵאל ַוֹיאֶמר קּומּו ִּכי ָנַתן 

ִמְדיָ  ַוִיֵתן  .  ן ַמֲחֵנה  ָראִשים  ְשֹלָשה  ָהִאיש  ֵמאֹות  ְשֹלש  ֶאת  ַוַיַחץ 

ַהַּכִדים ְבתֹוְך  ְוַלִפִדים  ֵרִקים  ְוַכִדים  ֻּכָלם  ְבַיד  ַוִיְתְקעּו ...  שֹוָפרֹות 

ְשֹלֶשת ָהָראִשים ַבשֹוָפרֹות ַוִיְשְברּו ַהַּכִדים ַוַיֲחִזיקּו ְבַיד ְשֹמאוָלם  

ֶחֶרב  בַ  ַוִיְקְראּו  ִלְתקֹוַע  ַהשֹוָפרֹות  ְיִמיָנם  ּוְבַיד   לה' ַלִפִדים 

ַוָיֶשם    ...ּוְלִגְדעֹון  ֵאת ֶחֶרב ִאיש    ה'ַוִיְתְקעּו ְשֹלש ֵמאֹות ַהשֹוָפרֹות 

 כב(. -', טשופטים ז )  " ְבֵרֵעהּו ּוְבָכל ַהַמֲחֶנה ַוָיָנס ַהַמֲחֶנה



 

 חיים נבון 

ַהַביְ " .5 יֹוֵסף  ַהָבְיָתה ַוָיֹבא  ְבָיָדם  ֲאֶשר  ַהִמְנָחה  ֶאת  לֹו  ַוָיִביּאּו  ָתה 

ָאְרָצה לֹו  ֲאִביֶכם .  ַוִיְשַתֲחוּו  ֲהָשלֹום  ַוֹיאֶמר  ְלָשלֹום  ָלֶהם  ַוִיְשַאל 

ָחי ַהעֹוֶדנּו  ֲאַמְרֶתם  ֲאֶשר  ְלָאִבינּו .  ַהָזֵקן  ְלַעְבְדָך  ָשלֹום  ַוֹיאְמרּו 

 כח(.-, כו ג" בראשית מ)  "  ְקדּו ַוִיְשַתֲחוּו עֹוֶדנּו ָחי ַויִ 

ַוִיְקָרא יֹוֵסף ֶאת ֵשם ַהְבכֹור ְמַנֶשה ִּכי ַנַשִני ֱאֹלִהים ֶאת ָּכל ֲעָמִלי  " .6

 , נא(.א"בראשית מ)    "ְוֵאת ָּכל ֵבית ָאִבי

ָדבָ " .7 ַעְבְדָך  ָנא  ְיַדֶבר  ֲאֹדִני  ִבי  ַוֹיאֶמר  ְיהּוָדה  ֵאָליו  ְבָאְזֵני ַוִיַגש  ר 

ִיַחר ַאְפָך ְבַעְבֶדָך ִּכי ָכמֹוָך ְּכַפְרֹעה ַוֹיאֶמר ַעְבְדָך ָאִבי    ...ֲאֹדִני ְוַאל 

ִאְשִתי ִלי  ָיְלָדה  ְשַנִים  ִּכי  ְיַדְעֶתם  ַאֶתם  ֵמִאִתי  .  ֵאֵלינּו  ָהֶאָחד  ַוֵיֵצא 

ַקְחֶתם ַגם ֶאת ֶזה ֵמִעם ּולְ . ָוֹאַמר ַאְך ָטֹרף ֹטָרף ְוֹלא ְרִאיִתיו ַעד ֵהָנה

ְבָרָעה ְשֹאָלה ֵשיָבִתי  ְוהֹוַרְדֶתם ֶאת  ְוָקָרהּו ָאסֹון  ְּכֹבִאי .  ָפַני  ְוַעָתה 

ְבַנְפשוֹ  ְקשּוָרה  ְוַנְפשֹו  ִאָתנּו  ֵאיֶננּו  ְוַהַנַער  ָאִבי  ַעְבְדָך  ְוָהָיה  .  ֶאל 

ֲעָבֶדיָך ֶאת ֵשיַבת ַעְבְדָך ָאִבינּו   ִּכְראֹותֹו ִּכי ֵאין ַהַנַער ָוֵמת ְוהֹוִרידּו 

ְשֹאָלה ֹלא  .  ְבָיגֹון  ִאם  ֵלאֹמר  ָאִבי  ֵמִעם  ַהַנַער  ֶאת  ָעַרב  ַעְבְדָך  ִּכי 

ְוַעָתה ֵיֶשב ָנא ַעְבְדָך ַתַחת  .  ֲאִביֶאנּו ֵאֶליָך ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ָּכל ַהָיִמים

ַיַעל   ְוַהַנַער  ַלאֹדִני  ֶעֶבד  ֶאָחיו ַהַנַער  ָאִבי  .  ִעם  ֶאל  ֶאֱעֶלה  ֵאיְך  ִּכי 

ָאִבי ֶאת  ִיְמָצא  ֲאֶשר  ָבָרע  ֶאְרֶאה  ֶפן  ִאִתי  ֵאיֶננּו  ָיֹכל .  ְוַהַנַער  ְוֹלא 

ֵמָעָלי  ִאיש  ָכל  הֹוִציאּו  ַוִיְקָרא  ָעָליו  ַהִנָצִבים  ְלֹכל  ְלִהְתַאֵפק  יֹוֵסף 

יֹוֵסף ְבִהְתַוַדע  ִאתֹו  ִאיש  ָעַמד  ֶאָחיו   ְוֹלא  ִבְבִכי .  ֶאל  ֹקלֹו  ֶאת  ַוִיֵתן 

ַוֹיאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף . ַוִיְשְמעּו ִמְצַרִים ַוִיְשַמע ֵבית ַפְרֹעה

  "ַהעֹוד ָאִבי ָחי ְוֹלא ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָפָניו 

 , ג(.ה"מ  -מ"ד, יח בראשית )   

 עקב מדן הרב י שיטת  ג.  

אי זו היא תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר  " .8

ולא  מיראה  לא  מפני התשובה,  ולא עשה  ופירש  לעשותו  בידו 

כח זמן   ,כיצד  . מכשלון  ולאחר  בעבירה  אשה  על  שבא  הרי 

והוא עומד באהבתו בה ובכח גופו ובמדינה שעבר   ,נתייחד עמה

עבר    ,בה ולא  גמור  -ופירש  תשובה  בעל  ששלמה   .הזהו  הוא 

ואם לא שב אלא בימי    '.וזכור את בוראיך בימי בחורותיך'  :אמר

אף על פי   , זקנותו ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה

  " מועלת היא לו ובעל תשובה הוא -שאינה תשובה מעולה 

 (. א ',הלכות תשובה ב, רמב"ם)     


