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  סיפורי יוסף כדגם לדורות
  כהן' חגבריאל 

  

' שמ (" ַהֶּזה ָלֶכםַהחֶֹדׁש"התורה בבראשית ולא במתחילה י למה "על שאלתו המפורסמת של רש
ספר . "דרך ארץ קדמה לתורה" יש העונים ,ישראלבה שהיא המצווה הראשונה שנצטוו  ,)ב:יב

פתיחה מתאימה משמש הוא לכן  ו,לוייוישל קדמונינו על כל ג' דרך ארץ'ית ממחיש את הבראש
  .הם פרקי חינוך לדורות) מותינויוא(הליכות החיים של אבותינו . לקראת בחירת ישראל ומתן תורה

מהעלילות הדרמטיות . סיפורי יוסף הם ללא ספק תרומה חשובה ללימוד דרך ארץ ראויה
  1.מוד בדרך ייחודית ומרתקת איך על האדם להתמודד עם חולשותיו ולתקנןבבית יעקב ניתן לל

רואים את כל הדמויות הפועלות בחיי יוסף אנו  "וישב"בתחילת הסיפור בפרשת 
 . היא בית ישראללוא ה, תורמים להרס משפחת יעקב–כל אחד במסגרתו  – כולם. ןבחולשותיה

בכור רחל מעדיף את יוסף  יֹוֵסף - ָאַהב ֶאתְוִיְׂשָרֵאל: " גלויה ופוגעתהעדפה ,חיועל פני אֶ  יעקב
 ליוסף הוא הבסיס לכל יחסו המיוחד. )ג:לז ("ְזֻקִנים הּוא לֹו ְוָעָׂשה לֹו ְּכתֶֹנת ַּפִּסים-ֶבן-ָּבָניו ִּכי-ִמָּכל

הוא מביא את דיבתם .  עצמו מפגין גאווה והתנשאותיוסף 2.המריבות והעוינות בסיפורי יוסף
ומספר את ) אולי גם בעקבות דברי אביו( ובשלב מסוים מתפאר במעמדו ,יו לאביוחָ הרעה של א

  . חלומותיו הרומזים בבירור לשלטונו על אחיו
כשיוסף מבקר את אחיו בדותן הם . קנאה ושנאה:  מאחרת לבואינה אהאחיםהתגובה של 

עבד להוא נמכר  אך בסופו של דבר ,רק בזכות ראובן נמנע הרצח. מתנכלים לו ורוצים להרגו
  .כל חלקה טובה  בהבניה הורסיםש סיפור מלא תסבוכות של משפחה ,אכן .למצרים

ן  מד עושה כל אח,והנה לקראת סוף ספר בראשית ואחרי תהליכים מורכבים מלאי מתח
ופועל בדרך מתוקנת במצבים הדומים לאלה שבהם  בסיפורי יוסף תשובה גמורההמעורבים 

  3.נכשל

                                                 
   ך באוניברסיטה ובמכון לנדר"כהן מרצה במחלקה לתנ' ר גבריאל ח"ד.  
בקש , " סיפור של השתנות–יוסף ואחיו  ",סימון'  או רא.פרשנים וחוקרים רבים עסקו בתיקון בסיפורי יוסף   1

 כלבמאמרנו נסינו להראות את תהליך התיקון והשיקום אצל . 60-87 ' עמ,ב"ירושלים תשס ,שלום ורודפהו
  .מהנפשות הפועלות בסיפורי יוסף אחת

 אלא על בחירת יוסף , מדובר פה בעיקר על אהבה רגשיתיןההקשר ברור שאמתוך מתוך העיון בלשון הכתוב ו   2
יחסים י בן שאליו מת– הוא לו  ובחר את יוסף מכל בניו כי בן זקוניםאהב) הלאומיהשם ( ישראל .יורש ליעקבל

סמל לשלטון ומלכות , יעקב עשה ליוסף כתונת פסים). א: כז;א: כד' ברורא(בימי זקנה כשקובעים יורש 
הם נראים כביטוי נבואי להגשמת התכניות של ! האב' שמר'החלומות את ). כא:כב' יש; יט-יח:ב יג"ושמ(

  . יעקב
ידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו ופרש ולא עשה מפני זה שבא ל ":ם מציין כתשובה גמורה"הרמב   3

  ).א, הלכות תשובה ב" (התשובה לא מיראה ולא מכישלון כח



2 
 

כבר בפגישתם עם יוסף במצרים בעת ביקורם . סם ליוסף היה פשע מבינים שיחהאחים
ָאִחיו ֲאָבל ֲאֵׁשִמים  -  ִאיׁש ֶאלַוּיֹאְמרּו" :יוסףלהתנהגותם צרותיהם עונש על בהראשון הם רואים 

 "ָּבָאה ֵאֵלינּו ַהָּצָרה ַהּזֹאתֵּכן -  ַעלָאִחינּו ֲאֶׁשר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ְּבִהְתַחֲננֹו ֵאֵלינּו ְולֹא ָׁשָמְענּו-ֲאַנְחנּו ַעל
  .)כא:מב(

בל נשכח . שהם עושים כל שביכולתם להציל את בנימיןכ ,מכןאחר לתשובתם המלאה ניכרת 
אך הפעם . האחים עם בן רחל האהוב במיוחד על אביהםמצויים שוב . שכאן ההיסטוריה חוזרת

  .  את הגביע המלכותי שכביכול גנבכיווןאף שיכלו לעשות כן ,  מפקירים אותון הםאי
- ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאֶׁשר-  ֲעָבִדים ַלאדִֹני ַּגםִהֶּנּנּו: "כל האחים להיות עבדים עם בנימיןמוכנים תחילה 

  .)טז:דמ( "ִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּבָידֹו
 מציע עצמו בנאום , נציג האחים ומנהיגם הבלתי מוכתר,יהודה – בפרשתנו –בשלב הבא 

- ָנא ַעְבְּדָך ַּתַחת ַהַּנַער ֶעֶבד ַלאדִֹני ְוַהַּנַער ַיַעל ִעם- ֵיֶׁשבְוַעָּתה: " בנימיןלהיות עבד במקום דרמטי
 ולצער את אביהם ,בן רחל ,בנימין מוכנים בשום אופן לנטוש את ינםהאחים א .)לג:מד ("ֶאָחיו

  . הם מראים את רצונם לתקן את מעשה המכירה של יוסףזהב. צער עולם
 מקבל הוא אלא, ונות שאינו נוקם ונוטר לאחיו על מעשה המכירה מראה בדרכים שיוסף

 אחרי שהאחים חזרו בתשובה והפגינו את ,יוסף מוכן עכשיו.  במצריםואותם בנדיבות רבה כאורחי
: חיו בזה בדבריו מנחם יוסף את אֶ 4. להזדהות וליצור מחדש קשר עם אביו,מסירותם לאביהם

  .)כ:והשוו נ ח:מה( "לִֹהים-אִֹתי ֵהָּנה ִּכי ָהאֱ ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם -  לֹאְוַעָּתה"
בשם  אליויתם י ופנ,שומר להם טינה יוסףאולי בכל זאת  האחים אחרי מות האב שחשדם של

 " יֹוֵסף ְּבַדְּבָרם ֵאָליוַוֵּיְבּךְ ": אביהם לסלוח להם ולא להענישם מעוררים אצל יוסף בכי של צער
  .)יז:נ(

לבחור מבשביל יעקב אבי המשפחה  יותר מה היה טבעי :קב התיקון של יעמרשים במיוחד
כל ספק שיוסף הראה יכולת מנהיגות בכל השנים לברור מעל ! ?יורשולבסוף ימיו את יוסף 

ראובן כ שלא. במידות טובות וברמה מוסרית גבוההגם יוסף ניחן . בהן פעל במצריםשהרבות 
יוסף בגבורה מול עמד  – תמר רשתפ בלהה ורשת פ–בינו לבינה שויהודה שנכשלו בנושאים 

  .ניסיונותיה של אשת פוטיפר לפתות אותו
 דהיינו , להיות מנהיגו של בית יעקב, הבן הרביעי של לאה,יעקב בחר ביהודה: והנה ההפתעה

 ועל כן בחר בדרך שיש ,בין שאינו יכול לכפות את רצונו על בניוהיעקב  5.של עם ישראל לדורות
 האת הנחלה הכפולה המגיעאמנם  .מקובל על אחיוהבן האת יעקב בחר  – ניצני דמוקרטיה הב

 .אך לא את המנהיגות, )ה:מח ("ִלי- ּוְמַנֶּשה ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּוֶאְפַרִים" :לבכור מסר יעקב ליוסף
ֶבט ִמיהּוָדה ָיסּור ֵׁש -לֹא...  ַאָּתה יֹודּוָך ַאֶחיךָ ְיהּוָדה" 6:אותה מסר בלשון פשוטה וברורה ליהודה

 .)י-ח:מט (" ִׁשילֹו ְולֹו ִיְּקַהת ַעִּמים]הׁשיל[ָיבֹא - ּוְמחֵֹקק ִמֵּבין ַרְגָליו ַעד ִּכי
   :)ו, בראשית רבה צח(  ומשמעותה לדורותמרחיב את הדיבור על בחירת יהודה המדרש

אחיך יהיו כל : שמעון בן יוחאי' אמר ר: אמך מודה בך אני עצמי מודה לך, אחיך מודים בך
  . אלא יהודי אנא–' שמעוני אנא' 'ראובני אנא'נקראין על שמך אין אדם אומר 

  . יעקב הכיר בטעותו ותיקן את דרכיו,אכן
 לדורות איך לא להיכנע ליצרים אפלים המכניסים תככים לחיי הסיפורי יוסף הם דוגמ

קון מידותיו הם באים ללמדנו שכל אחד חייב לשקוד על תי. המשפחה והורסים בית אב יהודי
  . ן בית ישראליולפעול מתוך אחריות ואהבה לבני

  

                                                 
 נמנע מליצור קשר עם אביו עד שיחזרו אחיו בתשובה ,דיבתם הרעה של אחיו לאביואת שהביא כנכשל ש ,יוסף   4

גם תיקן כך . יו ולהרוס את אחדות המשפחההוא עשה כן כדי למנוע את הצורך שוב לדבר רעה על אח. גמורה
 ' עמ,ז"ירושלים תשכ, עיונים בספר בראשית, נחמה ליבוביץ: והשוו. את מעשיו מימי ילדותו ותשלמביוסף 

325-328.  
  והשוו.משלושלטון של יוסף גלויה  יכולת הולם א,עדרו של יוסף מנהיגות ראויהייהודה הוכיח בימי האמנם    5

 ' עמ,ד"תל אביב תשמ, )מנחם' כת עבערי (הגות במקרא ד, "בעימות בסיפורי יוסףמנהיגות  ",מאמרי
129-149.  

לאחד אפילו  זכאי לא היהאך בגלל חילול יצועי אביו , )ג:מט 'בר" (יתר שאת ויתר עז"לראובן הבכור היה מגיע    6
  ).ב-א:ה א"והשוו דבהי(יהודה ל בין יוסף בכור רחל ותחלקה והם ,משניהם


