
 בס"ד

 לשכת רב הקמפוס                                               הפקולטה למדעי היהדות

 ד ף  ש ב ו ע י       
 ע"דתש ,פרשת מקץ                                                                 מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

  4015 מספר                                                                                 ע"ש הלנה ופאול שולמן          
 

 

 הגדול הבוכה - יוסף
 יעל צוהר

 
 למצרים הגיעו אשר, יוסף אחי מצד וקיצוניים קשים רגשות מתוארים יוואח   יוסף סיפורי במחזור
 הם. חייהם על איום כדי עד חמורות האשמות עליהם הטופל, דרג רם מצרי איש עם לפגישה ונקלעו
 .בראשית ספר סוף עד יפוגו לא אשר ומתחים חרדות, אשמה רגשות מלאי

, והנה. משפחתו ועם עצמו עם מפגש של עמוקה חוויה הוא גם שעובר, יוסף אחיהם עומד מולם
 שרובן ומעניי, ושוב שוב בוכה יוסף. הבכי הוא המפגשים בכל ניהש   כחוט העוברים המוטיבים אחד

 את לזהות ואנסה יוסף של בכיותיו אחר אעקוב זה קצרצר במאמר. וצער אבל מביעות אינן בכיותיו
 .הסיפורים להבנת ןתרומת

 את מבין שהוא בדעתם מעלים אחיואין  יוסף של מההסוואה כחלק(: כד:מב) הראשון הבכי
ִליץ" ביניהם עומד שהרי, שפתם . עצמם לבין בינם לדבר לעצמם רשיםמ הם לכן. המתורגמן –" ַהמֵּ

 נזכרים הם, בפיהם אשר את לשמוע כלל מוכן שאינו אדם עומד מולם כי לדעת נוכחים הם כאשרו
ִמים  ֲאַנְחנּו ַעל: "האומלל לאחיהם הקשיבו לא בהש, זהה בסיטואציה ל ֲאשֵּ ַרת -ֲאב  ִאינּו צ  ר ר  ָאִחינּו ֲאשֶׁ

ינּו וְ  לֵּ ְענּוַנְפשֹו ְבִהְתַחנֲנֹו אֵּ מ  ינּו הַ -ַעל .ֹלא ש  לֵּ ָאה אֵּ ן ב  הכֵּ ר   שגם אותם מאשים ראובן בתגובה". ַהֹזאת צ 
ש-ְוַגם" :האח על לגונן ביקש כאשר שמעו לא אותו מֹו ִהנֵּה ִנְדר   את מאבד כמעט יוסף זה ברגע". ד 

ְבךְ : "להתאפק יכולתו ם ַויֵּ יהֶׁ ֲעלֵּ ם ַוְיַד  ,ַוִיֹסב מֵּ הֶׁ ב ֲאלֵּ ש  םַוי  הֶׁ ר ֲאלֵּ  . בצד ובוכה החדר מן בורח הוא ."בֵּ
 הוא, מגיע הוא כאשר. שם לו וממתינים בנימין עם ביתו אל מגיעים יוסף אחי(: ל:מג) השני הבכי
  :משקעים כל נטול כלפיו היחס אשר, אמו בן בנימין באחיו ומתבונן בחביבות אליהם מתייחס

ר ר אֲ  ַוֹיאמֶׁ ֹטן ֲאשֶׁ ם ַהק  ה ֲאִחיכֶׁ י ַוֹיאַמרֲהזֶׁ ל  ם אֵּ ף ִכיקֹל-א   :ַמְרתֶׁ ר יֹוסֵּ ִנְכְמרּו -ים י ְחְנָך ְבִני: ַוְיַמהֵּ
ל יו אֶׁ ש ִלְבכֹות ָאִחיו,-ַרֲחמ  א ַוִיְתַאַפק .ַוְיַבקֵּ צֵּ נ יו ַויֵּ ה ַוִיְרַחץ פ  מ  ְבְך ש  ה ַויֵּ ֹבא ַהַחְדר   .ַוי 

. שם ובוכה אחר לחדר נמלט הוא האחרון רגעב אך, לגמרי כמעט מתמוטט יוסף :מדהים הוא הפירוט
 . הדמע שטופי פניו את ממחישה הפנים רחיצת

ק -ְוֹלא" במפורש כתוב ובו, מכולם הגדול הבכי זהו(: ב-א:מה) השלישי הבכי ף ְלִהְתַאפֵּ י ֹכל יֹוסֵּ
יו ל  ִבים ע  ן...ְלֹכל ַהִנצ  ת ַוִיתֵּ ית ַפְרֹעהַוִיְשְמעּו ִמְצַרִים וַ  ,ֹקלֹו ִבְבִכי-אֶׁ  לרגשותיו מניח יוסף". ִיְשַמע בֵּ

 הביטוי. העיר בכל הנשמעת לצווחה הפךנ הבכי כאילו הרושם שמתקבל עד, גבולות ללא להתפרץ

                                                           
 .ד"ר יעל צוהר, מרצה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן ובמכללת אורות ישראל 
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ן" ת ַוִיתֵּ  זו אל זו מצטרפות כולן עתה וכאילו, שנעצרו הקודמות הבכיות את מעצים" ֹקלֹו ִבְבִכי-אֶׁ
  1.קולן את ונותנות

, ותבהר השנים כל במשך בלבו אצר אשר כל את מבטא שיוסף לאחר(: טו-יד:מה) הרביעי הבכי
י ִבְני ִמן-ַוִיֹפל ַעל": בנימין אחיו אל ניגש הוא ה ַעל-ַצְּוארֵּ כ  ְבְך ּוִבְני ִמן ב  יו-ָאִחיו ַויֵּ אר   הוא מכן לאחר". ַצּו 
ק: "אחיו כל אל ניגש ל ַוְיַנשֵּ ם-ְלכ  הֶׁ ְבְך ֲעלֵּ יו ַויֵּ ח   יוסף של וקרבה אהבה לנשיקות צמוד הזה הבכי ".אֶׁ
 2 .אחיו כלפי

ְרַכְבתֹו ַוַיַעל ִלְקַראת(: "כט:מו) החמישי הבכי ף מֶׁ ְאֹסר יֹוסֵּ יו ַוִיֹפל -ַויֶׁ ל  א אֵּ ר  ל ָאִביו ֹגְשנ ה ַויֵּ אֵּ ִיְשר 
ְבְך ַעל-ַעל יו ַויֵּ אר  יוַצּו  -ַצּו  , יוסף זהו האם. הבוכה של זהותו בדבר המפרשים נחלקו זה בבכי". עֹוד אר 
 אביו את בראותו אשר, יוסף הוא הגדול הבוכה, עיוננו לפי? הזקן האב יעקב הוא עתה שהבוכה או
  3.לו שקדמו הבכיות לכל הזה הבכי את קושרת" עֹוד" המילה. בבכי פורץ הוא, התגעגע כה אליוש

 משפחה קרוב של מוות על צערו אבל המבטא בסיפורינו היחיד הבכי זהו(: א:נ) השישי הבכי
ף ַעל ַוִיֹפל, "עמיו אל ונאסף גווע כי יעקב על שנאמר לאחר .אהוב יו ַוִיַשק-יֹוסֵּ ל  ְבְך ע   ".לוֹ -ְפנֵּי ָאִביו ַויֵּ

 סליחתו את ומבקשים יוסף אל האחים ניגשים יעקב קבורת לאחר :(יז:נ) והאחרון השביעי הבכי
ְלָך  ִהנֶׁנּו" באמירת לרגליו נופלים ואף" חטאת"ו" פשע" בכינויים מעשיהם את מגדירים הם. האב בשם

ִדים יו" , ובאותה שעה:"ַלֲעב  ל  ם אֵּ ף ְבַדְבר  ְבְך יֹוסֵּ ם : "אותם ומעודד אחיו את מרגיע יוסף". ַויֵּ ְוַאתֶׁ
ה ּה ְלֹטב  ב  ֹלִהים ֲחש  ה א  ע  ַלי ר  ם ע  ר ַעל...ֲחַשְבתֶׁ ם ַוְיַדבֵּ ם אֹות  ם-ַוְיַנחֵּ  הם. סוריאליסטית תמונה זוהי". ִלב 

 . ולשמחם לחזקם ומנסה הנפשי מצבם על אחריות לוקח והוא, לו פשעו
 ?המאופק המקראי הסגנוןשלא על פי  מפורטות כה הן מדוע ?הללו הבכיות פשר מה

 של ביטויים ראהאלא כנ צער של בכיות אלו אין יעקב האב גוויית מעל הבכי מלבד, אמורכ
 המסר את מדגישה התורה, ראשית :הדברים את לפענח דרכים שתי אציע .נפשית קרבה ושל התרגשות

 ההפך. שנה ושתים עשרים לפני לו שעשו מה על כנקמה להם מציקלא ו יובאח   מתעלל אינו יוסף: זהה
 לניסיון להביאם, 1ליבוביץ נחמה שהסבירה כפי, היא מטרתו. ומסירות אהבה מלא הוא :הנכון הוא

 הבכי רגעי משובצים בהםש וההקשרים אחיו מול יוסף של ההתאפקות ניסיונות. יעמדו בו שרא דומה
 .ונקמה זעם רגשות מתוך ולא וטהור רגשן לב מתוך נעשו שהדברים מוכיחים

 ניתן שאינו מה. למילים שמעבר מה את מבטא הוא. הנפש שירת הוא הבכי כי לומר יש ולבסוף
 .הבוכה הצדיק, יוסף של זכות דמעותבמתבטא  מצמצמת מילולית להגדרה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ק-ְוֹלא: "ם"רשב כך   1 ף ְלִהְתַאפֵּ  כמו. בלבו מתאפק שהיה ידי על מעשיו כל עושה היה עתה עד כי. עוד" י ֹכל יֹוסֵּ

ר" למעלה שכתוב ם ַוִיְתַאַפק ַוֹיאמֶׁ חֶׁ יו(. "לא:מג" )ִשימּו ל  ל  ִבים ע   עוד יכול ולא, עליו הנצבים כל בפני", ְלֹכל ַהִנצ 
 .פשוטו עיקר כך. הבית מן עלי הנצבים כל הוציאו למשרתיו ויקרא, להתאפק

 היו שמתחילה. אתו אחיו דברו עמהם שלם ולבו בוכה שראוהו מאחר. כן ואחרי: "י"רש מעיר האחים תגובת על   2
 שנשק כיון: "ק"רד. האהובים אחיו עם בלבו שלם להיותו כביטוי יוסף של זה בכיו את מפרש י"רש". ממנו שיםבו

, ק"רד". לגדולה עלה ואיך, מהם שנפרד מיום לו קרה אשר על ושאלוהו, עמהם טוב לבבו כי ידעו עליהם ובכה להם
". עמו אחיו דברו כן ואחרי: "הצמודות ליםהמי את ומפרש ממשיך, יוסף של רגשותיו בהבנת י"רש בעקבות שהולך

 .השנים במשך עליו שעבר מה בכל אותם שישתף יוסף מאת ביקשו שהאחים מעריך ק"רד
 .זה לפסוק הירש הרב השוו   3
 . 923-999' עמ, בראשית בספר עיונים', ליבוביץ נחמה' פרופ כתבה האחים של בתשובה החזרה תהליך על   4


