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  וינחם אותם וידבר על ִלָּבם
  לסיכום תולדות חייו של יוסף

  

  : נאמר'מזמור דב ,בתהלים
  . ִּבְנִגינֹות ִמְזמֹור ְלָדִודַלְמַנֵּצַח. א
  .ילֵֹהי ִצְדִקי ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי ָחֵּנִני ּוְׁשַמע ְּתִפָּלִת-ְּבָקְרִאי ֲעֵנִני ֱא. ב
  .ֶמה ְכבֹוִדי ִלְכִלָּמה ֶּתֱאָהבּון ִריק ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה- ִאיׁש ַעדֵניְּב. ג
  .ִיְׁשַמע ְּבָקְרִאי ֵאָליו' ָחִסיד לֹו ה' ִהְפָלה ה- ּוְדעּו ִּכי. ד
  .ִמְׁשַּכְבֶכם ְודֹּמּו ֶסָלה-ֶּתֱחָטאּו ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעל- ִרְגזּו ְוַאל. ה
  .'ה- ּוִבְטחּו ֶאלקֶצֶד-ֵחיִזְבחּו ִזְב. ו
  .'ָעֵלינּו אֹור ָּפֶניָך ה-ַיְרֵאנּו טֹוב ְנָסה- ַרִּבים אְֹמִרים ִמי. ז
  .ָנַתָּתה ִׂשְמָחה ְבִלִּבי ֵמֵעת ְּדָגָנם ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו. ח
  .יְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִנ' ַאָּתה ה-ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו ֶאְׁשְּכָבה ְוִאיָׁשן ִּכי. ט

 ואכן מילים ומשפטים אחדים שבפרק משקפים נאמנה ,"ִמְזמֹור ְלָדִוד"היא כותרתו של הפרק 
  .יחס לו את המזמור שלפנינויהם מאפשרים ל ו,אירועים שהתרחשו בחיי דוד

 :עבר העיקריים שםובאירועיבתולדות חייו , להציע שהמזמור עוסק ביוסףלי ברם נראה 
לפי הצעה זו יהיה .  ועודשעברו לגור בארץ מצריםבשעה יו הרהוריו ותקוות, חיום ֶאמאבקו ע

 סיום לכל אחד משני יאה" ֶסָלה"לה יכאשר המ, עלינו לחלק את המזמור לארבעה חלקים
  :החלקים הראשונים

  .ג-  בוקיםפס: חלק א
  .ה- דוקיםפס: חלק ב
  . ווקפס: חלק ג
  .ט- זוקיםפס: חלק ד

יוסף במצוקתו . סף ומתנכלים לו להמיתושונאים את יוהאחים עוסק בשלב שבו  חלק א
 ,ירחיב לו' ומקווה שה") בצר(" הוא נמצא במצר. צדקהומבקש ישועה מאלוקי ' זועק אל ה

  .יחונן אותו וישמע את תפילתו
 ושואל אותם מדוע הם מכלימים את !"בני איש ": הוא פונה בקריאה לאחיו' גוקבפס      
בהתנכלם " כזב"מדוע הם מבקשים את ה ,"ריק "אלאה שאינה אנמדוע הם פונים לש, כבודו
ֲהָמלְֹך ִּתְמלְֹך  ":זלזול וביטול, כידוע, ל יחסם לחלומותיו שהיהע זה ברומזאפשר שהוא . אליו

ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשנֹא : " על השנאה ששנאו אותורומזואפשר שהוא , "ָמׁשֹול ִּתְמׁשֹל ָּבנּו-ָעֵלינּו ִאם
 ומבקשם המושפלבין כך ובין כך הוא מתלונן על כבודו "! ְּדָבָריו-ְוַעלֲחלֹמָֹתיו -אֹתֹו ַעל

  .להרפות מן המסע המתנהל נגדו ומבוסס על כזב וריק
". בני איש"ך המכונים "הם האנשים היחידים בתנ, יו של יוסףאָח, בני יעקב: הצא ורא      

 הי ואיכ:סב ;ג:מט' תה(ך במשמעות של בני אדם "הכינוי מצוי פעמים אחדות בתנאמנם 
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 פעם :בני יעקב בלבדביחס ל שתיהן,  הוא מופיע פעמייםלאנשים מזוהים אולם ככינוי ,)לג:ג
ְׁשֵנים ָעָׂשר : "ופעם נוספת, )יא: מב'בר" (ֶאָחד ָנְחנּו- ְּבֵני ִאיׁשֻּכָּלנּו: "אחת הם אומרים ליוסף

" ְּבֵני ִאיׁש"א שהקריאה ונראה אפ). יג:שם( "ָנַעןֶאָחד ְּבֶאֶרץ ְּכ-ֲעָבֶדיָך ַאִחים ֲאַנְחנּו ְּבֵני ִאיׁש
  .חיו לחוס על כבודו שהושפלהמבקש מֶא, שבפרקנו היא פנייתו של יוסף

לא מסופר כלל ) לז' בר(ואת מכירתו יוסף ל םאחיהאמנם בפרשה המתארת את התנכלות       
 ,ם לראשונה במצריםמבפגישתו ִע, שלאחר מכןם בפרשה ל או,על תחנוניו והתרפסותו לפניהם

ָאִחינּו ֲאֶׁשר ָרִאינּו -ֲאָבל ֲאֵׁשִמים  ֲאַנְחנּו ַעל"האחים אומרים זה לזה .  תמונה זו בבהירותמועלית
כאן שיוסף מ). כא:שם" ( ַהּזֹאתָּצָרהֵּכן ָּבָאה ֵאֵלינּו ַה-ָצַרת ַנְפׁשֹו ְּבִהְתַחֲננֹו ֵאֵלינּו ְולֹא ָׁשָמְענּו ַעל

 עוסקים )ג- ב(נראה אפוא ששני הפסוקים  .דם לא שעו לתחנוניוולם הם מִצא, חיוהתחנן אל ֶא
  .בפנייתו של יוסף אל אחיו ובתחנוניו לפניהם

כיר ההוא . חיו במצריםימים שבהם נפגש יוסף לראשונה עם ֶאשל המזמור רומז ל 'חלק ב      
תכניותיו לקראת הרהוריו ובאים לידי ביטוי בשני פסוקים אלה . ם לא הכירוהוהאך , אותם
' ד מאמין יוסף שעתה הם נתונים בידיו והוא יכול להביא אותם לכלל הכרה שה' בפס. הבאות

.  ולמדייניםםלישמעאליואין הוא עוד אותו עבד שנמכר לפני עשרים שנה , הפלה אותו לטובה
 'אל ה תוצאה של תפילותיו מצבו החדש הואיוסף אינו שוכח ברגעים אלו של שביעות רצון ש

חיו להביא את ֶא:  הוא מגלה את צעדו הבא'בפסוק ה". ְּבָקְרִאי ֵאָליו: " ונענה לואליושמע ש
.  רגשות אשמה, בעת היותם על משכבםגם, למצב שיצטערו על חטא המכירה ויחושו בלבבם

 -"ְודֹּמּו"קה והמיה תמידית עד להתהוות מצב של והוא מקווה לעורר אצלם תחושות מצ
  .יראה וכניעה, שתיקה של בושה

בפרשת מקץ מסופר שכאשר יוסף מאשים . וזממקום אחר אנו למדים שיוסף השיג מטרה       
ֲאִחיֶכם ֶאָחד ֵיָאֵסר ְּבֵבית "ומציע להם "  ְׁשלֶֹׁשת ָיִמיםִמְׁשָמר"מכניסם אל הוא , אותם בריגול

הם י פרץ בינבשלב זה".  ֵאַלי ְוֵיָאְמנּו ִדְבֵריֶכם ְולֹא ָתמּותּוֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן ָּתִביאּו-  ְוֶאת...ִמְׁשַמְרֶכם
ָאִחינּו ֲאֶׁשר -ֲאָבל ֲאֵׁשִמים  ֲאַנְחנּו ַעל":  לעילנזכרכ, תויכוח שהיה מלווה בהאשמות הדדיו

ואילו ראובן ".  ַהּזֹאתהָּצָרֵּכן ָּבָאה ֵאֵלינּו ַה- ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ְּבִהְתַחֲננֹו ֵאֵלינּו ְולֹא ָׁשָמְענּו ַעל
ָּדמֹו ִהֵּנה - ֶּתֶחְטאּו ַבֶּיֶלד ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ְוַגם- ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם  ֵלאמֹר ַאל: "המשיך להצליף

האחים התחרטו על אשר לא שעו לתחנוניו של יוסף שא ונראה אפ). כב-כא: שם" (ִנְדָרׁש
  .חשו ככל הנראה רגשות אשמהו ,ולעצתו של ראובן

חיו לאחר שהתוודע עוסק אולי בהוראותיו של יוסף לֶאו אחד בלבד וקמכיל פס חלק ג      
להמשיך שלא  וכן ,")לֵֹהי ִצְדִקי-ֱא("זבחי צדק ולבטוח בו ' הוא מבקש מהם לזבוח לה. אליהם
ם אל אביהם תייעללקראת  מורה להם הוא.  ולהאשים את עצמםביניהםאף לא לריב וולרגוז 

ַאֶּתם - לֹא"אולי כביטוי והכרה ש, ומציע להם לזבוח זבחי צדק )כד:מה" (ְּגזּו ַּבָּדֶרְךִּתְר-ַאל"
 להתפרש ניתנת" 'ה-ּוִבְטחּו ֶאל "– היקשתו השניב .)ח:מה" (לִֹהים-ְׁשַלְחֶּתם אִֹתי ֵהָּנה ִּכי ָהֱא

' העליהם לבטוח ב. על רקע החשש הטבעי שהירידה לארץ מצרים תביא לטמיעה ולהתבוללות
 שהרי יעקב אבינו ברדתו לארץ ,ה לאחר מכןמואכן משאלתו זו קוי. יהיה בעזרםשולקוות 

הפיג ממנו ביקש לדו עודד אותו לרדת מצרימה ומִצ' וה, מצרים זבח זבחים לאלוקי אביו יצחק
גֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיְמָך ְל- ִּתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ִּכי- לֵֹהי ָאִביָך ַאל-ל ֱא- ָהֵא ָאנִֹכי: "את פחדיו והיסוסיו

  ).ד-ג:מו" (ָעלֹה- ָאנִֹכי ֵאֵרד ִעְּמָך ִמְצַרְיָמה ְוָאנִֹכי ַאַעְלָך ַגם , ָׁשם
, תחילה.  ֶאחיוןהרהוריו של יוסף בתום כל ההתרחשויות בינו לביאת לפנינו  מתאר חלק ד      

 שלא ,"'אֹור ָּפֶניָך הָעֵלינּו  ]לדג, מלשון נס [- ְנָסה"ומבקש ' הוא פונה אל ה, 'בפסוק ז
 בפסוק שלאחריו הוא מביע את שמחתו ."לראות טוב"רק קשים בבקשותיהם של רבים המכ

' בפס, לבסוףו.  חרפת רעב ריבוי של דגן ותירוש ואין הם סובלים עוד למשפחתועל שכעת יש
, שכשליט מצרים הוא חייב להמשיך ולמלא את תפקידו כשהוא בודד בממלכתויודע הוא , 'ט

 המיתה המתואר כאן ע יוםי שכאשר יג מקווהיוסף. ומחזקולווהו מ' אולם הביטחון בה
 הוא יהיה ,)ד:יג' תה: ראו, מוותפעמים ביטוי לשינה היא (" אשכבה ואישן "–כשכיבה ושינה 
  ". ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו ֶאְׁשְּכָבה ְוִאיָׁשן"אלא , ללא מריבה וללא איבה, בצוותא עם אחיו

במשך כל אותה תקופה שבה היו בני יעקב יחדו בארץ מצרים ספק רב אם היחסים ואכן       
 בעת ששבו בני הלוא .אחווה וידידותרגשי  ביניהם וואם אמנם שרר,  באו על תיקונםביניהם

ָהָרָעה - לּו ִיְׂשְטֵמנּו יֹוֵסף ְוָהֵׁשב ָיִׁשיב ָלנּו ֵאת ָּכל: "יעקב מקבורת אביהם בארץ כנען הם חששו
 קיומם של מתחים וחוסר אמון שהיו  אולי אתחששות אלה מוכיחים. )טו:נ ("ר ָּגַמְלנּו אֹתֹוֲאֶׁש
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 ְוַאֶּתם ֲחַׁשְבֶּתם ,לִֹהים ָאִני-ִּתיָראּו ִּכי ֲהַתַחת ֱא- ַאל: " אולם יוסף השיב להם,יוסףל םבין האחי
ניחם אותם , את החששותהוא הפיג אמנם ). כו-טו:שם" (לִֹהים ֲחָׁשָבּה ְלטָֹבה-ָעַלי ָרָעה ֱא

שהרגיש , יוסף. אחווה אמיתיתוהם אהבה יניאך עדיין לא ברור אם התפתחה ב, ודיבר על לבם
  ).ט( "יְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִנ' ַאָּתה ה-ִּכי"ביטא זאת במילים , בכך ומצא עצמו בודד בין ֶאחיו

להם  נתן בצוואה ש– וֶאחי להיות בצוותא עם –  לראות את התגשמות משאלתו זו     אפשר 
,  הצוואה.)כה:שם" (ַעְצמַֹתי ִמֶּזה- לִֹהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִלֶתם ֶאת-ָּפקֹד ִיְפקֹד ֱא"ציווה יוסף . יוסף
ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו ִּכי ַהְׁשֵּבַע - מֶֹׁשה ֶאתַוִּיַּקח ":מעידהי שהתורה פכ, קוימה במלואה, כידוע

 "ַעְצמַֹתי ִמֶּזה ִאְּתֶכם- ֶאתִליֶתםלִֹהים ֶאְתֶכם ְוַהֲע- ֵאל ֵלאמֹר ָּפקֹד ִיְפקֹד ֱאְּבֵני ִיְׂשָר- ִהְׁשִּביַע ֶאת
  ).יט:יג' שמ(

  .יוסף לאחיושבין  ולמערכת היחסיםרועים י אפוא לראות במזמור שלפנינו הד לא      אפשר
                                 

  ר מאיר גרוזמן"ד
 מחלקה לתלמודה


