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    הרהורים לפרשת ויגש הרהורים לפרשת ויגש הרהורים לפרשת ויגש הרהורים לפרשת ויגש 

יש בהם כדי , )ח-ב, מה(הפסוקים בפרשתנו בהם מתוארת התוודעותו הדרמטית של יוסף לאחיו 
לכאורה כאן קו פרשת המים של מעשה יוסף . לעורר כמה הרהורים נוגים בליבו של השומע

שעתיד להתקיים , ךמתמש" הפי אנד"ומכאן ואילך , עד כאן התקופה האפלה בחייהם: ואחיו
ומכאן ואילך מתבררות ליוסף וממנו , עד כאן ימי תעלומה וסימני שאלה; מעתה ועד סוף ימיהם

, כמדומה, אלא שקריאה מדוקדקת של הפרשיות מגלה. דרכיה של ההשגחה האלוקית, לאחים
 שימו לב. ואף דרכיה של ההשגחה לא נתגלו לעיני אדם, הינו אשליה בלבד" הפי אנד"שאותו 

אין הכתוב . ואילו אחיו דוממים, מנשק ובוכה, יוסף הוא המדבר: לחד צדדיותה של הפרשה הזו
 דברים של –משל אומר הכתוב , ושמא הימנעות זו מכוונת, מספר מה ִדבור דברו עמו לבסוף

דממה זו של האחים עתידה שתמשך מכאן ועד . ואין טעם להכביר בהם כאן, סתם דברו אתו
 . ות החושף את מה שמצוי בִלבם של האחים כל אותם שניםמו, מותו של האב

שמעט , קשה להימנע מתחושות של כאב ורחמים כלפי אבותינו שחיו ופעלו בספר בראשית
לא נתאחו באמת הקרעים , ואף שחזרו ונתחברו אחרי שנים של ניתוק וצער, ורעים היו ימי חייהם

 . בנפשם
קשה . כאנשי משפחה וכבניו של יעקב, ספר בראשיתלעיתים הולכים אנחנו באותם השבילים של 

האם גם . למקרא המאורעות שאנו חלק מהם, שלא לחשוב כיצד יחושו צאצאינו בעוד שנים רבות
האם מן העתיד יצפו בנו כשאנו רואים רק פיסות ? הם יחושו כלפינו אהבה גדולה וצער גדול

והדברים , לא נוכל לענות על כך? וומשלמים תשלום כבד על קהות ראייתנ, מתוך התצרף הגדול
 .וכך גם כותרתם, הבאים אינם אלא הרהורים בעלמא

    ....אאאא
 

במה חטא , בזמן שהיה יוסף עבד בארץ מצרים היה הופך בדעתו לכאן ולכאן להבין דעת בוראו
עם שהיה שוכח את , כשנתעלה לגדולה. ומה עשה שכך עשו לו אחיו, שנתגלגל לעבדות

ה להפרידו מאחיו "שבקש הקב, שמא לכך ירד מצריימה,  מהרהרהחל, משפחתו ובית אביו
בשל חלומותיו או , ה להעלותו לגדולה"ועדיין לא ידע בשל מה בקש הקב. ולהעלותו לגדולה

, משראה את אחיו באים מצריימה לבקש לחם נתבהרה בעיניו התמונה. בשל דבר אחר שיש בו
והורידו מצריימה כדי , לומות שחלם בנערותוה ח"עתה ידע שקיים לו הקב. וספקות הפכו וודאות

ואף , שלולי נשא הוא סאת ייסוריו היו הם וכל אשר להם, לקיים את אחיו ובית אביו בעת הרעב
כשבא יוסף למחשבה זו ידע כי אין לו עוד לכעוס על . הולכים וכלים ברעב מאין כל, הוא בתוכם

נתיישבה . ה הוא ששלחו לכך"והקב, שהרי למחייה נשלח למצרים, אחיו שמכרוהו מצריימה
 . ואף ניחמם בכך פעם ופעמיים, דעתו של יוסף וגמר בלבו ונתפייס לאחיו התפייסות של אמת

 

. יודעים אנחנו שטעות הייתה בידו של יוסף, ה בתורתו המשכם של דברים"מכיוון שכתב הקב
אלא כדי , לבית אביוירידתו למצרים לא הייתה כדי להיות לפליטה גדולה בשעת הרעב לאחיו ו
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. ולשם כך בא הרעב לעולם, לשם כך נמכר הוא למצרים. למשכם בעבותות אל מקום גלותם
וכל העולם כולו לא , שירדו למצרים, כביכול כל העולם כולו לא סבל רעב אלא בשביל ישראל

 .אף הוא לא ירד למצרים אלא כדי שירדו אחיו לשם, שכאמור, נתפרנס אלא בשביל יוסף
 

אף נתנחם בהם נחמה , שדברים שאמר לאחיו האמין בהם בכל ליבו, לנו גדול מיוסף הצדיקמי 
שמתוך רצוננו להבין מעשה זה , מה נאמר אנו אחריו. ובכל זאת טועה היה, גמורה ושלמה
ולא מתקררת דעתנו עד שאנו הופכים את , מוליכים עצמנו בדרך בה אנו רוצים לילך, ומקרה אחר

ביחד עם קריאות נוספות , דומה כי קריאת המאורעות של יוסף. על המאורעותדרכנו לדרכו של ב
צריכים לשמש לנו כתמרור אזהרה מפני שקיעה , של המציאות לאורך הדורות שנתבררו כטעויות

 .  בביטחון שבידיעת דעת עליון
    ....בבבב

 

לא נטל  מתוך רמזי המקראות נרמזים אנחנו כי אלמלא 1. צבת בצבת עשויה–ספר בראשית כולו 
 לא היה נושא את 3,"אנכי עשו בנך בכורך" ואלמלא לא אמר לאביו 2,יעקב את הבכורה מעשו

ויוסף לא היה נמכר , כבר נמנעה מביתו שנאה וקנאה, ואילו לא נשא את לאה; לאה הבכורה
 שאלמלא לא רימה יעקב את אביו בבגדי חמודות ובעורו 4,בדרך אחרת ניתן לדרוש. מצריימה

אף הוא לא היה , )כג, כז, "תרֹולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו אחיו שִע("די עזים השעיר של ג
, לז, "ויכירה ויאמר כתנת בני "-" הכר נא הכתנת בנך("מרומה בבגד בנו ובדמו של שעיר עזים 

לא הייתה תמר שולחת ליהודה את , "הכר נא"שאילו לא אמר יהודה לאביו , וכן הלאה). לג-לב
 6, וכן לולי הורד יוסף מצריימה לא ירד יהודה מעם אחיו5".הכר נא"ילים ואומרת החותמת והפת

 . ועוד רבות ומפורסמות, וכל הנעשה בו ובבניו לא היה מתרחש
 

אלא שספר בראשית אינו מזמן לנו רק את ההכרה העמוקה במשמעות מעשיו של האדם ובדינו 
, מול ההכרה הזו עומדת הכרה אחרת. שבמידה שאדם מודד בה מודדים לו, ה"הצודק של הקב

ורק דור , ה שיעקב ובניו ירדו מצריימה"כיוון שגזר הקבשמ, שאף היא עולה מספר בראשית
קשה להימנע מן המחשבה . הרי דברים שקרו מוכרחים היו לקרות, רביעי ישובו לכנען ויירשוה

ובשל נטילת הבכורה והברכה מעשו נתגלגלו כל המאורעות , האמנם צבת בצבת עשויה, המנקרת
דברים כדי שתתקיים עצתו של הבורא שירדו או שמא נתחייב יעקב שיתגלגלו עליו כל ה, האלה

 ?בניו למצרים
 

, על חרותו, על הסיבה ועל המסובב, ועודו מהרהר, כמה מחשבות וכמה הרהורים הרהר האדם
של , קולמוסים רבים נשתברו על עניינים אלו. על גורלו הצפון לו ועל היחס ביניהם, על אחריותו

אלא שככלות כל המילים . ה ואף בעלי הלכהבעלי אגד, בעלי מחשבה, הוגים ופילוסופים
והמחשבות לא נותרת בידינו באמת אלא התמיהה הגדולה המתגלה במלוא חריפותה בספר 

 .  בראשית ובחיינו שלנו
    ....גגגג

                                                           
, ילקוט שמעוני אסתר; תנחומא ויצא סימן יא: ראה למשל. ל ופרשנים שונים" על הדברים בקטע הזה עמדו חז 1

 שבע שנים של שיחותשבע שנים של שיחותשבע שנים של שיחותשבע שנים של שיחות, ליבוביץ' י; ט"ירושלים תשכ, עיונים בספר בראשיתעיונים בספר בראשיתעיונים בספר בראשיתעיונים בספר בראשית, נחמה לייבוביץ; רמז תתרנו
 . 130, 104-109' עמ, ס"ים תשירושל, השבועהשבועהשבועהשבוע על פרשתעל פרשתעל פרשתעל פרשת

שהיתה שומעת על פרשת דרכים בני : "המדרש המספר כי לאה הייתה מיועדת לעשו, כפי הנראה,   לכך מכוון 2
והיתה בוכה … גדולה לגדול וקטנה לקטן, שתי בנות יש לו ללבן, שני בנים יש לה לרבקה: אדם שהיו אומרים

שגורלו של הבכור , נלחמו בגורלם, יעקב ולאה, שניהם). א"ע, כגבבא בתרא ק, בבלי" (עד שנשרו ריסי עיניה
נמצא , קניית הבכורה בידי יעקב היא שקבעה את שייכותו ההכרחית ללאה. והקטן לקטנה, להינשא לבכורה

 .הביא על עצמו את הסיטואציה הקשה בה היה נתון) ואף לאה בבכייה(שהוא 
 ).1הערה (ואת דברי נחמה לייבוביץ בספרה ,  ויצא  בעניין זה ראה במיוחד את המדרש בתנחומא 3
קשה להתעלם מכך שרמאותו של יעקב . אולם וודאי ראוי לה שתדרש,  זו דרשה שלא ראיתיה בשום מקום 4

וריחם של הבגדים ומגעם של העורות גרמו לכך שיצחק דימה , נתמכה בבגדיו של עשו ובעורות גדיי עזים
וזו גרמה , של האחים נתמכה בבגדו של יוסף שנטבל בדם שעיר העזיםורמאותם , שהוא מכירו והוא עשו

 . ליעקב להכיר בטעות במותו של יוסף
חמא ' בשם ר(ב "ע, בבלי סוטה י; יא, שם פרשה פה; יט, ראה בראשית רבה פרשה פד, יוחנן'   זו דרשתו של ר 5

ויכירה ויאמר כתונת  "–" ולא הכירו": בספר" נכר"לאור דברי לעיל קיים קשר משולש בין פעלי ). חנינא' בר
 ".הכר נא למי החותמת "–" הכר נא הכתונת בנך"/ "בני

 .סימן יא, ראה תנחומא וישב. ל המכוונת לאותו עניין"  אף זו דרשת חז 6
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קרא להם בלשון , אמר עכשיו אחי נכלמים,  ראה אותם נסוגים לאחוריהם-             גשו נא אלי 
 ).ד, מה' בר, י"רש(א מהול והראה להם שהו, רכה    ותחנונים

 

הקדרות הגדולה שעולה מהפרשיות הקודמות . שמח שמחה גדולה' ויגש'הקורא בפרשת 
וכל ההתלבטות שנתלבטו זה , וכל הקושי שנתקשה עמם והם עמו, יוסף מתגלה לאחיו. מתפוגגת

משפחה לנגד עיני הקורא שבה ה. שהרי פיוס שלם נתפייס להם, בזה כבר עברו ובטלו מן העולם
ויעקב ויוסף יוצאים , והאחווה והרעות שוררים בה עוד יותר מאשר בתחילה, והייתה לאחת

אלא שמתוך הרהורי לבו , כך קורא הקורא. והכל בא על מקומו בשלום, ובאים זה בביתו של זה
 .  שמה שרוצה הוא לקרוא אין המקרא מספר, הוא קורא

 

כמה בכיות בכה . לא היו הם באותה המחילה, םאף שמחל יוסף לאחיו בלב של, לאמיתו של דבר
ולא נתקררה דעתם . אף בכי לא בכו עמו, והם לא נשקוהו ולו נשיקה אחת, יוסף על אחיו ונשקם

הגע . וגם אז לא נתפייסו בלב שלם, ולא נתרצו לו עד שהראה להם שהוא מהול כדי שיקרבוהו
, יוסף אִחיהם שאינו שוטמםלא בטחו ב, לאחר שבע עשרה שנים, עד שמת אביהם, בעצמך

מתוך תחנוניו של יוסף בפרשתנו ניכר .  למרות שהושיבם במיטב הארץ וכלכלם לחם לפי הטף
לעולם ; ויוסף לא יוסיף עוד להיות חלק מן המשפחה, כי את הנעשה אין להשיב, סופו של העניין

א בארמון והם שהו,  הוא בשלו והם בשלהם7,"גוברא פרישא דאחוהי "–" נזיר אחיו"יישאר 
 אמנם בניו 9.ולא תקֵרא על שמו נחלה בארץ כנען,  אף במניין השבטים לא יבוא יוסף8.בגושן

ורישומו יוסיף להשפיע עד הקמת , אולם הקרע לא נרפא, אחריו ייטלו חלק במניין השבטים
 .אוהבות- ועד פילוגה של אותה ממלכה לשתי ממלכות שונאות10,מלכותו של דוד

 

שכל מחלוקת שבינינו יש בה שמינית שבשמינית מאותה מחלוקת קשה שבין לעיתים נדמה 
אולי לכן המחלוקות שלנו גם הן כה עמוקות וכה . שלא הייתה לה השבה שלמה לעולם, אבותינו
 .ודומה שאין להן השבה, קשות

 ?או שעתה נתון הדבר בידינו בלבד, האם זהו המשכו של העונש על מכירת יוסף
 ?את הגלגלשמא ננסה לעצור 

 
 חיים בורגנסקיר "הרב ד

 המחלקה לתלמוד
 

                                                           
 .י בשני המקומות"וראה פירש. לג טז' דב; כו, מט'   לשון אונקלוס לבר 7
פעם אחת באשר , שני אירועים אלה כפולים הם. יעקב וקבורתו  יש לתת את הדעת גם על סיפור מותו של  8

השווה ; מח' לא ובר-כט, מז' לג לבר-ובמיוחד פסוקים כט, מט' השווה בר; ופעם אחת באשר לאחיו, ליוסף
 . יג שם-יא לפסוקים יב-ד, נ' גם בר

אולם בה בעת משתקפת , רושהיש לו אמנם מזכויות הבכור הנוטל פי שניים בי, )ה, מח(  לפי דברי יעקב ליוסף  9
 . ושמו אינו נמנה ביניהם במדבר ובירושת הארץ, בהם העובדה כי יוסף איננו אחד מן השבטים הרגילים

ממחנה יוסף למחנה ' כמעברו של ה, בעיניו של משורר תהילים נתפסה הקמת מלכותו של דוד 10
 .עב-סז, עז' ראה  תה. יהודה


