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    תי הנהתי הנהתי הנהתי הנהלא אתם שלחתם אֹלא אתם שלחתם אֹלא אתם שלחתם אֹלא אתם שלחתם אֹ
 

יש להבחין , עד ההתפייסות המוחלטת, בפרשה הנפלאה והמרתקת של פגישת יוסף עם אחיו
 יוסף –בתחנה הראשונה : בכל תחנה יוסף בוכה ומדבר דברים שונים אל אחיו. ארבע תחנות
,  על אשמתם כלפי יוסףוהם אינם מכירים אותו ואינם נזהרים ומדברים בגלוי, מכיר את אחיו

 אין הכתוב .)כד-ז, מב' בר(אחרי כן הוא חוזר אליהם ומדבר אליהם , ויוסף מתחמק מהם ובוכה
וגם ) ז, מב' השווה בר(קשות עמם  שדיבר ניתן לשערקשר האבל לפי ה, מפרש מה דיבר אליהם
שכאשר , משמע. )שם כד" (ויקח מִאתם את שמעון ַוֶיאסֹר אֹתו לעיניהם: "נהג קשות כלפי חוץ

 השלב וזה.  אלא היה שוהה בתורת אורת בבית יוסף,הלכו להם האחים לא היה שמעון במאסר
 . אחיועם הראשון של התפייסות יוסף 

כאן הכתוב מאריך בתיאור רגשותיו של . הבכי השני של יוסף היה בשעה שראה את בנימין אחיו
אבל הוא מדבר דברי ברכה אל ,  רואיםןעיגם כאן יוסף מעלים את בכיו מ. תגובתו ובכיו, יוסף
 השלב השני של וזה). לא-כט, מג' בר(ואת כל האחים הוא מזמין לסעודה חגיגית , בנימין

ַוִיתמהו האנשים איש  ": אבל האחים עדיין אינם מבינים את הרקע לכל מה שמתרחש,ההתפייסות
 ). לג, שם" (אל ֵרעהו

דרות חמורה ביחסו של יוסף אל אחיו בעקבות באה התדר, לקראת גילוי האמת, לאחר מכן
בהזדמנות  יוסף אשר . וכאן מגיע השיא של הפרשה הדרמטית,הטמנת הגביע באמתחת בנימין

" ולא יכֹל יוסף להתאפק"למשמע נאום יהודה אליו  - עתה ,)לא, שם (קודמת התאפק מלבכות
וכאן , נות היה הבכי חרישיבשתי הפעמים הראשו). ב, שם( והוא נותן את קולו בבכי ,)א, מה(

ומתוך הבכי נשמעות . שמעו את קולו, אף על פי שהמצרים לא ראו אותו בוכה, ולכן. בכה בקול
 יש בדברים האלה מענה על נאום ?)ג, שם" ( העוד אבי חי העוד אבי חי העוד אבי חי העוד אבי חי....אני יוסףאני יוסףאני יוסףאני יוסף: "חמש מילים מפי יוסף

. על אובדן בנו מחמת החשש שאביו ימות מצער ,שהתחנן לפני יוסף לשחרר את בנימין, יהודה
? 'האם הוא באמת חי לאחר כל זאת? וכשמכרתם אותי לא חשבתם על חיי אביכם': ויוסף עונה

תגובת האחים לדברי ). ג, שם" (תו כי נבהלו מפניוולא יכלו אחיו לענות אֹ"האחים היו המומים 
ל כן פנה ע,  לענותלא יכלולא יכלולא יכלולא יכלווהם ,  להתאפקלא יכללא יכללא יכללא יכליוסף . תגובת יוסף לדברי יהודהמיוסף הפוכה 

 ): ח-ה, שם(אליהם יוסף בדברי פיוסים 
להים - כי למחיה שלחני א,ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אֹתי ֵהנה

להים לפניכם לשּום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה -וישלחני א... לפניכם
 . להים- ועתה לא אתם שלחתם אֹתי הנה כי הא,גדֹלה

עד מותו אותו מפגש  וכל שבע עשרה השנים שעברו מ, האחיםוגיבה לאגם על הדברים האלה 
 אלא שמשום דאגתו לאביו הוא דוחה ,היו חוששים שמא עדיין יוסף נוטר להם שנאה, של יעקב

ויאמר עשו בלבו ...  עשו את יעקבוישֹטֹםוישֹטֹםוישֹטֹםוישֹטֹם: "כדוגמת מזימת עשו, את נקמתו עד אחרי מות אביו
לו : "ו לאחר מות יעקב האחים אמרגם). מא, כז' בר" (אחייקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב 

שלחו אליו תחילה .  לבוא אל יוסף בלי הכנה מוקדמתלא העזו ו,)טו, נ(' וגו" ישֹטֵמנו יוסף
ויפלו : " כאשר נהגו לפני התוודעות יוסף אליהםו כלפיו אליו ונהגוורק אחרי כן בא, שליחים
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 הסיום הוא ;הסיום של סיפור יוסף ואחיושלב הו ז .)יח, שם" (לפניו ויאמר הננו לך לעבדים
אשר , חיושלוחי ֶאשל  םדבריהבהתפייסות הגמורה שבאה לאחר הבכי הרביעי של יוסף למשמע 

ת לשיעקב אשר בתחי, נמצא ).טז-טו, שם (להי אביולהי אביולהי אביולהי אביו----אאאא והזכירו לו את אביואביואביואביודיברו אליו בשם 
זכה לאחר מותו להיות הגורם , וורם לשנאה שבין יוסף לאחיגהשתלשלות המאורעות היה ה

 .  להתפייסות הגמורה של האחים- לסיום הטוב
דברים ליהם עאבל גם מוספים , דומים לדבריו בפעם הקודמת, דברי הפיוס של יוסף בפעם הזאת

להים חשבה להים חשבה להים חשבה להים חשבה ---- ואתם חשבתם עלי רעה א ואתם חשבתם עלי רעה א ואתם חשבתם עלי רעה א ואתם חשבתם עלי רעה א????להים אנילהים אנילהים אנילהים אני----אל תיָראו כי התחת אאל תיָראו כי התחת אאל תיָראו כי התחת אאל תיָראו כי התחת א: "כפי צורך השעה
אל תעצבו ואל אל תעצבו ואל אל תעצבו ואל אל תעצבו ואל """" בפעם הראשונה אמר .)כ-יט, נ(" " " " חיֹת עם רבחיֹת עם רבחיֹת עם רבחיֹת עם רבלטובה למען עשֹה כיום הזה להלטובה למען עשֹה כיום הזה להלטובה למען עשֹה כיום הזה להלטובה למען עשֹה כיום הזה לה

על כך  ."אל יהיו לכם ייסורי מצפון ":שון ימינול ומשמעות הדברים ב,)ה, מה(" " " " יחר בעיניכםיחר בעיניכםיחר בעיניכםיחר בעיניכם
אבל : "שיש להם ייסורים כאלה ידע יוסף מתוך ששמע את דבריהם שגרמו לבכיו הראשון

משום , הם יוסף שאין להם לחשוש מנקמתולא אמר לאז  אבל ,)כא, מב( 'וגו" אשמים אנחנו
 , האחים מפני נקמת עונשו אבל לאחר מות יעקב חשש.דבר מובן מאליויה הה, סיבותנשלפי ה

  ?"להים אני- כי התחת אאל תיָראואל תיָראואל תיָראואל תיָראו ":ועל כן אמר להם יוסף
 יעקב לרחל ענהלשון זו באם נשים לב ש, הכוונה הצפונה בדיבור זה עשויה להתברר לנו

להים להים להים להים ----התחת אהתחת אהתחת אהתחת אויחר אף יעקב ברחל ויאמר : "ככתוב,  ממנו בניםל תלונתה שאין להבתגובתו ע
לפעול בניגוד , ואף לא יכול, אין אני רשאי':  יעקב אמר לרחל?)ב, ל" ( אשר מנע פרי בטןאנכיאנכיאנכיאנכי

רמז כאן , שנולד על אף דברי יעקב, בנה של רחל, ויוסף. 'לפעולת אלוקים המונע ממך פרי בטן
טובה לרחל הייתה לא זו אף על פי שפעולה , יםוקבי לא פעל כנגד פעולת אליעקב א': לאחיו
 כנגד פעולת אלוקים , לא אפעל לבני יעקב פעולה רעה, בנה של רחל,כל שכן שאני יוסף, אמי

בפעם הקודמת דיבר יוסף רק על מעשיהם של האחים ואת מחשבתם לא הזכיר : ועוד. הטובה
, ניסח את דבריו באופן שמשתמעהוא . ושו שום רגשי אשמהמפני שכוונתו הייתה שלא יח, כלל

אמנם ': אבל בפעם הזאת אמר להם. שהאחים היו רק מכשיר בידי האלוקים לעשות את תוכניתו
 בדבר והפך את מחשבתכם באבל מכיוון שאלוקים התער, אתם ראויים לעונש על מחשבתכם

 ואמשיך לעשות לכם , אלוקיםלא אקח לעצמי את הרשות להתערב ברצונו של, הרעה לטובה
 .'על כן אל תפחדו מעונש, מאחר שנתברר שזה רצונו של אלוקים, טובות

שהדברים הם דברי ניחומים ,  רמז יש כאן- )כא, נ" (וינחם אותם וידבר על לבם: "הכתוב אומר
 ואין לדקדק בהם יותר מדי ולהוציא מהם מסקנות על האמונה הנכונה בדרך ההשגחה ,ופיוס
 שהוא , בכללאוהרי זו דרך המקר.  והיחס בינה ובין מעשי האדם בבחירתו בחופשית,קיתהאלו

י וואף על פי כן רא, מדבר על ענייני האמונה בלשון הטפה לפי צורך השעה ולפי טיב השומעים
מבלי שניכנס לסבך הניסוחים , לנו לעיין היטב בדברים ולברר את ההשקפות שברקע

 . חרוניםהפילוסופיים של הדורות הא
 שהאדם ,אנו יכולים לקבוע על פי העולה מפשטות לשון הכתובים כאן ובמקומות אחרים במקרא

והמאורעות מתרחשים לפי מנהגו , עושה בדרך כלל את מעשיו על פי רצונו שלו ונטיית ליבו שלו
יש שהוא מסובב את הדברים כך . רי הקלעים פועל האלוקיםומאח -אבל מעבר לזה , של עולם

אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו ":  אומרים אחי יוסףךוכ, לרשע גמול פשעוולם שיש
 .)כא, מב("  על כן באה אלינו הצרה הזאת,צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו

כמעט שכב כמעט שכב כמעט שכב כמעט שכב : "כך אבימלך אומר ליצחקו, האמונה בגמול על מעשה רע מקובלת גם על הגויים
יוסף מבקש לשכנע את אשת פוטיפר שלא ו ,)י,כו" (אשםאשםאשםאשםַאַחד העם את אשתך והבאת עלינו ַאַחד העם את אשתך והבאת עלינו ַאַחד העם את אשתך והבאת עלינו ַאַחד העם את אשתך והבאת עלינו 

עם כל ). ט, לט (""""להיםלהיםלהיםלהים----ואיך אעשה הרעה הגדֹלה הזאת וחטאתי לאואיך אעשה הרעה הגדֹלה הזאת וחטאתי לאואיך אעשה הרעה הגדֹלה הזאת וחטאתי לאואיך אעשה הרעה הגדֹלה הזאת וחטאתי לא"""" : לחטוא בנימוקותבקש
 משותפת להם האמונה ,חיוהבדל בין אמונת האבות באלוקים ובין אמונת העמים שבקרבם 

ומעשים רעים , זוכה לגמול טובו" להים-יראת א"היא , הצדק והמשפט, ששמירת דרישות המוסר
להים אני להים אני להים אני להים אני ----את האאת האאת האאת הא ":קודם התוודעותו להםמבטיח יוסף לאחיו כך גם . מביאים בעקבותיהם עונש

 משקפת היטב גם את ,שהצהרתו של קהלת בדור מאוחר, רשאים אנו לומר). יח, מב" (יראיראיראירא
הים אשר ייראו הים אשר ייראו הים אשר ייראו הים אשר ייראו לללל----כי גם יודע אני אשר יהיה טוב ליראי האכי גם יודע אני אשר יהיה טוב ליראי האכי גם יודע אני אשר יהיה טוב ליראי האכי גם יודע אני אשר יהיה טוב ליראי הא: "אמונתם של כל עמים שבדור האבות

כאשר קורה לאדם ). יג-יב, ח" (להיםלהיםלהיםלהים----אשר איננו ירא מלפני אאשר איננו ירא מלפני אאשר איננו ירא מלפני אאשר איננו ירא מלפני א. . . . . . . . . . . .  וטוב לא יהיה לרשע וטוב לא יהיה לרשע וטוב לא יהיה לרשע וטוב לא יהיה לרשע....מלפניומלפניומלפניומלפניו
שמא יש ,  אז הוא חושש–זה במנהגו של עולם כשאין סיכויים רבים שיקרה דבר , אסון פתאום

,  וכך.הוא חושש אבל עדיין איננו יכול להיות בטוח בדבר. כאן מעשה אלוקים הבא להענישו
, מב (""""לנולנולנולנו להיםלהיםלהיםלהים----מה זאת עשה אמה זאת עשה אמה זאת עשה אמה זאת עשה א ":תחילהנבהלו האחים ב ,כאשר נמצא הכסף בפי האמתחת

" טעות אנוש" אולי יש כאן ,כלומר). יב, מג" (אולי משגה הואאולי משגה הואאולי משגה הואאולי משגה הוא ":אבל לאחר זמן אמר יעקב). כח
וגורם לו , יש שאלוקים פועל בתוך לבו ומחשבותיו של האדםבאופן אחר . ולא מעשה אלוקים
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האדם חושב שהוא פועל ביוזמתו שלו . בות מסוימות ולעשות מעשים מסוימיםלחשוב מחש
שמחשבות האדם ומעשיו ֻכוונו מאת האלוקים , אבל האמת העמוקה היא, וולשם מטרתו של

. עניין זה מצוי בייחוד אצל המלכים.  בתחילהלשם מטרה שונה וגם הפוכה מזו שחשב האדם
א לזאת יש מדוג). א, משלי כא" (וּנץ ַיֶטעל כל אשר יחּפֹ ,'פלגי מים לב מלך ביד ה: "אמר החכם

תמצית נבואה זו היא שמלך ). ואילך' ה, י' יש" (הוי אשור שבט אפי: "בנבואת ישעיהו על אשור
 ,בכךאבל מלך אשור אינו מכיר . אשור אינו אלא מכשיר ביד האלוקים כדוגמת הגרזן ביד החוצב

ועל כן ייענש מלך אשור עונש , וכבש את כל הממלכותבחכמתו שלו ניצח וומתפאר שבגבורתו 
היה י, רעהפ,  שהוא- זה גם העניין של הכבדת לב פרעה שלא ישלח את בני ישראל. חמור

עלה על תולא ,  ראוי לו שלא ישלח את בני ישראל,סיבותנמשוכנע שעל פי הבנתו שלו את ה
 .דעתו האפשרות שהוא טועה

----לא אתם שלחתם אתי הנה כי האלא אתם שלחתם אתי הנה כי האלא אתם שלחתם אתי הנה כי האלא אתם שלחתם אתי הנה כי הא"יוסף אמר לאחיו , בהבאשר למכירת יוסף שאנו עוסקים 
תי הנה כי תי הנה כי תי הנה כי תי הנה כי כי מכרתם אֹכי מכרתם אֹכי מכרתם אֹכי מכרתם אֹ... ... ... ... ועתה אל תעצבוועתה אל תעצבוועתה אל תעצבוועתה אל תעצבו" והדברים האלה באים לאחר שאמר להם ,"להיםלהיםלהיםלהים

 ,תיולכאורה אתם מכרתם א':  כוונת יוסף לומר כאן.)ה, מה" (להים לפניכםלהים לפניכםלהים לפניכםלהים לפניכם----למחיה שלחני אלמחיה שלחני אלמחיה שלחני אלמחיה שלחני א
 ואתם הייתם רק ,לחני אלוקיםשש שליחותשליחותשליחותשליחות אלא מכירהמכירהמכירהמכירהאבל לאמיתו של דבר לא הייתה כאן 
מסתבר . ' מה שאתם עושיםומבלי שאתם תדעו ותרגיש, מכשיר בידי אלוקים לבצע את שליחותו

: שכבר המשורר בתהילים הבין כך את דברי יוסף ועל כן אמר בלשון פיוט בצלעות מקבילות
ה בדרך של  שליחות האיש בוצע, כלומר.)יז, קה' תה" ( יוסףלעבד נמכרלעבד נמכרלעבד נמכרלעבד נמכר , לפניהם איששלחשלחשלחשלח"

 . מכירת יוסף לעבד
הרי אחרי הכל : בכל הדברים האלה עדיין אנו חשים שיש כאן התחמקות מן השאלה הקשה

 הרי סברו הם שעתיד הוא למות , וגם אם לא הרגוהו ורק מכרוהו,האחים זממו רעה על יוסף
 אין הם  כלום.)כב, מב ("וגם דמו הנה נדרש" : כמו שאמר להם ראובן,מחמת ייסורי עבדותו

התחמק , אליהםניכר הדבר שיוסף בדבריו לאחר התוודעותו ? ראויים לעונש על מזימתם הרעה
אולם בדברים שדיבר יוסף אל . מלרמוז לבעיה הזאת ולא הזכיר בדבריו כלל את מחשבתם הרעה

 לומר שהואיל התכוון כלום .)כ, נ(רעה המחשבתם את  הזכירחיו לאחר מות יעקב הוא ֶא
 ואין להם להתיירא , הרעה נהפכה לאחר מעשה לטובהם גם מחשבת,בה לטובהואלוקים חש

 , יוסף אמר כאן לאחיו.נראה לנו שאין להבין את הדברים בצורה גורפת כזו? מעונש כלל וכלל
 מכיוון שנתברר שכך הוא רצון , אלא יוסיף לעשות להם טובות,שהוא לא יביא עליהם את עונשם

 אם נעיין היטב ,ואמנם.  שהיאיענישם בדרך כלאלוקים בעצמו לא  שלא אמרלא אמרלא אמרלא אמר אבל יוסף .אלוקים
 פועלת כאן ת נמצא שההשגחה האלוקי,בכל פרשת רדת בני ישראל למצרים וִשעּבּודם שם

לאחר . בדרכים מתוחכמות מאוד ונעלמות מאת האנשים שהיו באותם המעשים ושאף עשו אותם
בותיה לא היו אלא שלבים בתוכנית  שמכירת יוסף והטובה שבאה בעק,מעשה אנו מבינים

 - מבחינה אחרת. ההשגחה האלוקית לקיים את מה שנאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים
 עונשו על שהפלה את יוסף בנו האהוב יהצערו של יעקב על פרידתו והיעלמותו של יוסף ה

חיו רעה  דיבת ֶא עונשו על שהביא אתה מכירתו לעבד הי-  ומבחינתו של יוסף,לטובה מיתר בניו
 אפשר לראות את כל שעבוד מצרים כעונש על מכירת יוסף - ובסופו של דבר, )ב, לז(אל אביהם 

' תה( באה נפשו ברזלברזלברזלברזל , בכבל רגלוִענוִענוִענוִענו , יוסףלעבד נמכרלעבד נמכרלעבד נמכרלעבד נמכר : דברי המשוררת אתהשווראוי ל .לעבד
 :אל דברי התורה, )יח-יז, קה

 .)כ, ד' דב (ַויֹוִצא אתכם מכור הברזל ממצריםַויֹוִצא אתכם מכור הברזל ממצריםַויֹוִצא אתכם מכור הברזל ממצריםַויֹוִצא אתכם מכור הברזל ממצרים, )יג, טו' בר ( ועבדום וִענו אֹתםועבדום וִענו אֹתםועבדום וִענו אֹתםועבדום וִענו אֹתם                                                            
 .)ג, א ב"שמ" (נתכנו עלילותנתכנו עלילותנתכנו עלילותנתכנו עלילות] ] ] ] ולוולוולוולו[[[[ולא ולא ולא ולא ' ' ' ' ל דעות הל דעות הל דעות הל דעות ה----כי אכי אכי אכי א" :אכן על עניינים כגון אלה אמרה חנה
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