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  !"י יוסףאנ"
  
" מקץ"בסוף פרשת , כזכור. אנו מגיעים לשיא הדרמה של פרשיית יוסף ואחיו "ויגש"פרשת ב

 הרי –  ובכך נחרץ גורלו לחיי עבדות אצל השליט המצרי,גביע הכסף באמתחתו של בנימיןנמצא 
ה כתוצא, ואמנם. צמהָע- נושא נאום מרגש ורביהודה , בניסיון נואש להציל את המצב.  הוא יוסף

 - "ל יוסף להתאפקולא יכֹ("יכול להתגבר על רגשותיו יוסף אינו , של יהודהמרגש הנאום המ
עשרים כלאחר ,  סוף סוף"!אני יוסף ":דרמטיותהבמילים חיו לֶאמגלה את זהותו הוא ו) א:מה
    .   שהוא עדיין חילמשפחתומגלה יוסף , ים שנהתוש

יוסף לאביו  הניחמדוע . הה ביותר תמו לאורך התקופה הזושל יוסף והתנהגותאלא ש
ולא , האהוב על אביוהבן יוסף ידע שהוא  ?במשך תקופה כה ארוכה בדן בנו היקרעל ָאר עהצטל

 ,דבר בתורההואמנם מפורש . בחשבו כי בנו מת יעקבאת גודל סבלו של נדרש הרבה דמיון להבין 
תיו  כל בניו וכל בנֹמוויֻק. יםויתאבל על בנו ימים רב, תניותיו וישם שק בָמויקרע יעקב שמלֹ"

לא  למה ).לה-לד:לז" ( אֹתו אביוויבּך, בל שאֹלה כי ארד אל בני א,ויאמר, ן להתנחםאוימ, לנחמו
  ?  יוסף דבר להפסיק את הבכי המתמשך של אביועשה 

 כאשר מכרו היוסף היה בן שבע עשר.  במפורש בתורהמוזכר יוסף של עדרויהאורך תקופת 
אם ). מו:מא( שלושים כאשר פתר את חלומות פרעה ןהיה בו, )ב:לז(מעאלים לישחיו ֶאאותו 

 אולי במשך. עשרים ושתים שנהמגיעים ל, )ו:מה( שבע שנות שובע ושנתיים של רעב מוסיפים
פוטיפר ולאחר מכן לעבד היה כש –שנים הראשונות של שהותו של יוסף במצרים השלוש עשרה 
 כיהןכאשר ,  אבל בתשע השנים האחרונות;קשר עם אביוליצור  ועלה בידלא  - בבית הסוהר
ובלעדיך לא ירים איש את , אני פרעה(" מוגבלות- בלתי כמעטסמכויותעם ,  מצריםכמשנה למלך

להודיע ליעקב  כל קושי  ליוסףלהיותצריך היה לא , )מד: מא-  "ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים
   ?מדוע לא עשה יוסף מאומה.  לסבלו של אביוקץ ובכך לשים ,שהוא עדיין חי

.  שאפשר לשאול לגבי התנהגותו של יוסף במצריםשאלה זו היא רק אחת מסדרת שאלות 
ויקרא (" הוא מפנה את האולם מכל איש מצרי ,לפני שיוסף מגלה את זהותו לאחיו, הלדוגמ

התרחש מה ). א: מה-  "ודע יוסף אל אחיותו בהת ולא עמד איש ִא, הוציאו כל איש מעלי,]יוסף[
 המשנה למלך אין דקות שמספר  ידעו הכול כעבורממילא הן ? אסור למצרים לדעתהיה  שבאולם
ת גלולצורך יוסף הרגיש למה . שבור שברלמארץ כנען שבאו העברים  האנשים של הם אחיאלא
  ?בחדרי חדריםלאחיו  זהותו את

קבור אותו  הוא קורא ליוסף ומבקש ממנו לא ל,כאשר יעקב עומד למות :ועוד שאלה
 של לבקשה זויוסף נענה . מערת המכפלהב אותו לקבורולהעלותו לארץ ישראל אלא , במצרים
יעקב אינו מסתפק ,  אולם.)ל: מז-  "ךאנכי אעשה כדבר"( הבטחה מפורשת ומוחלטתב יעקב

 



של זו  מה פשר דרישה. )לא: שם- "וישבע לו,  ליהשבעִה, ויאמר" (שבועהמיד דורש בהבטחה זו ו
  ? שבועהבויש צורך   של יוסף מספקתבטחתוהאין  מדוע ?יעקב

 ,)סוף פרק מה(מה ימצר אביו את להביאהביתה כאשר יוסף שולח את אחיו  :ועוד שאלה
, כמצופה .)כו ("של בכל ארץ מצריםמֹהוא  "אלאיוסף חי לא זו בלבד שיעקב שמודיעים להאחים 

 כאשר יעקב יוצא אבל. )"אמין להםא הל"(מון מוחלט ֵא-מגיב לבשורה המפתיעה הזו באייעקב 
 מה .שאכן יוסף חימאמין הוא רק אז , "תוא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אֹויר" ,החוצה

    1?לבשורה לשנות את דעתו ולהאמיןראה יעקב בעגלות שגרם לו 
כאשר יוסף פתר . מעמדו של יוסף במצרים נעוץ בהבנתכל השאלות הללו  לפתרוןהמפתח 
 כל יועציועל זה של  מעמדו עלהו, ידי פרעה להיות משנה למלך- הוא נבחר על,  פרעהאת חלומות

איש יוסף היה ? כיצד הם רואים את האיש שפרעה העלה לגדולה במהירות שכזו. ושריו של פרעה
הוא , לוגרוע מכו,  לאנוס את אשתו של פקיד בכיר מצריניסיונו למאסר עולם עדון לישנפושע , זר
כאשר  .תורהבמפורש בכתוב ידועה לנו מן ה העברים אלתייחסותם של המצרים הו ,עברי היה

  סידור השולחנות.צהריים רוחתיוסף מזמין אותם לא, ה למצריםישניהפעם ב יםהאחים בא
 אכלו אחי עליולא לאותו שולחן ש, שולחן נפרדל ישבו המצרים ;לואומר לנו את הכבארוחה זו 

). לב:מג" ( כי תועבה היא למצרים,ל את העברים לחםצרים לאכֹלון המכי לא יוְכ" ?מדוע. יוסף
את רגשותיהם של אפשר לנחש ,  בעיני המצריםועבהכת תנחשביחד עם העברים אכילה אפילו אם 

  ! מעליהם כמשנה למלךמונהשרי פרעה כאשר עברי 
ו הם חיכ ו,מונה עליהםשהאיש העברי  עלאה ושנאה שרי פרעה היו מלאי קניש להניח ש

יוסף יכול לשרוד בחצר  .בעיני פרעהפניו להשחיר את יוכלו ש כדימה -בדברלרגע שיוסף יטעה 
  ולהראות, את נאמנותו למצרים, כמעט מידי יום, להוכיח מחדשעליו. פרעה רק אם יתנהג בתבונה

  . העם המצריולקדם את ענייני  מלכו את לשרתהן הרם כל כוונותיו בתפקידו וב ושוב שש
אך   לחשובהיה עליו, החדשמשנה למלך כראוי ל .יה על יוסף להראות שעברו נשכח הייחודב

  להתעלם חייבהיה יוסף, מנת להינצל מההאשמה של נאמנות כפולה-על ;מצריםטובת  על רקו
אפשר לשמור את  לא היה ,הודעה ליעקב לו היה שולח. מארצו וממשפחתו, לחלוטין מעברו

מפני , ור יוסףב עמסוכנת ביותר כנראה תהיהיהודעה כזו . ותאין סודבחצר המלך  –דבר בסוד ה
להתקשר עם מ לכן נמנע יוסף .ארצו הקודמת ובעינישעדיין חשובה  שהיה בה כדי להעיד

  .  משפחתו
). כו-יד:מו( צעדים מרחיקי לכת קטונעל באופן עצמאי וופיוסף  ,כל מה שקשור לעם המצריב
 ביותר בלי לקבל פעוטשה אפילו את הדבר הו עואאין הכאשר מדובר בטובת משפחתו , אבל

 מנצל את מעמדו הואשנגדו שאיש לא יוכל לטעון  להבטיח וזאת כדי ,פרעהמרשות מפורשת 
שליט מי שהוא וט ביותר לשפ מעשה – משפחתו למצרים אתאפילו להב, לכן. אישיתה תולהנא

ר אל ֱאמֹ,  יוסףאלמר פרעה ויא(" מפרעה מפורשתהוראה לקבל   דואגיוסף – על כל ארץ מצרים
העגלות להבאת המשפחה ). יח-יז: מה-  "או אלית בתיכם ובֹוקחו את אביכם וא...  זאת עשו,אחיך

 ואת נשיהם םוישאו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפ("פרעה  ממערך הרכב שלבאו למצרים 
 עצמושכן הוא , יעקב לא התרשם מפאר העגלות). ה: מו-  "ות לשאת אֹבעגלות אשר שלח פרעה

על העגלות , מרכבות מלכותב כמקובל, אבל.  משלועגלות פארומן הסתם בעל  ,איש עשיר היה
מצרים חרוט עגלות עם סמל מלכות כאשר יעקב רואה את ה .חרוט הסמל של המלכותכנראה היה 
ף  עוד יוס,רב, ויאמר ישראל ":ולכן, הוא מבין שהבשורה המפתיעה של האחים אמת היא, עליהן
  ).כח:מה" (בני חי

 ?אולם לפני גילוי זהותו לאחיוזרים מן היוסף את הפינה למה . ות האחרותכעת נפנה לשאל
  נתקפו,"אני יוסף ":כתוצאה מההכרזה של יוסף. התשובה נמצאת בתוכן הדברים שאמר לאחיו

כרתם אל תעצבו ואל ִיחר בעיניכם כי מ" :יוסףלהם  אמר ,מנת להרגיע אותם- על.  בהלםהאחים
 שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה ם לכםלשּו... להים לפניכם-ה שלחני איכי למח, תי הנהאֹ
    ). ז ,ה:מה" (להגדֹ

יוסף רואה את  שות בעלילמילים אלו מוכיח! ישמעו זאתמצרים שהאסור שבוודאי ובוודאי 
ברורה יותר אין הוכחה  .משפחתובני  לעזרהל ומחיהל ה לדאוג"כשלוחו של הקבעיקר תפקידו 

                                                 
כוונת . ידי ציטוט מהמדרש-הוא נעזר בפתרון על, וכדרכו, ה מפורסמת זוי מתמודד עם בעי"רש, כידוע   1

לכן היא חורגת מגבולות הדיון ו ,אולם תשובת המדרש אינה מתאימה לפשט, המדרש מעניינת כשלעצמה
  . אנו מחפשים אחר תשובה במסגרת הפשט,  כדרכנו,שכן, הנוכחי

 



 שאף  אפואאגו דהוא .  של יוסףבראש מעייניועומדת ה היאטובת העם המצרי שלא  ,ממילים אלו
   .יהיה נוכח כאשר הוא מדבר עם אחיומצרי לא 

 איך ניח אפשר לה? לגבי מקום קבורתויעקב שבועה מיוסףדרש למה , שאלה האחרונהאשר ל
אדמת האם .  בארץ כנעןאת אביוסף לקבור יובקשה מ שריו בעיני פרעה ובעיני יתנרא היתהי

 צםארבדווקא  לקבור את יעקבהם צריכים למה ? לולהר העברים מצרים אינה מספיק קדושה עבו
השבועה  -   זותופרעה את בקשבפני  להצדיקה רק דרך אחת שיוסף יכול היה תיהי? חשובה- הלא

). ה: נ-  " שמה תקברני,ץ כנעןריתי לי בארכבקברי אשר ...  לאמֹראבי השביעני"(שנשבע לאביו 
 :עונה ליוסףהוא כך אכן ו. להבין שעל הבן המסור לקיים את שבועתו לאביו הזקןהיה פרעה יכול 

  .)ו:נ" (כאשר השביעךר את אביך עלה וקבֹ, ויאמר פרעה"
  היה מצבולאורך כל השנים. מעטות- יוסף היה כרוך בסכנות לאשל התפקיד הרם ,לסיום

 קרבבפשרה ליוסף לשרוד  אורק האהבה האישית של פרעה כלפי. ביותרי בחצר המלך שבריר
" כימיה"המעמד המיוחד של בני ישראל במצרים היה מבוסס על ה. םעויניהים יהשרים המצר

 ךלא אר,  ושל פרעה של יוסףמותם שאחרי  אפואאין פלא.  יוסף ופרעה– בין שני אנשים השנוצר
, נמנע- הבלתיהמפנה שהתרחש  לא עברו הרבה שנים עד .השתנה לרעת בני ישראלהמצב והזמן 

ויקם מלך חדש "(עבדים עם של מועדף לבעל מעמד את עם ישראל מעם  הפךמצרים בחדש מלך ו
 מפניםוריה של עם ישראל מלאה בההיסט, לצערנו ).ח: א' שמ- "על מצרים אשר לא ידע את יוסף

  .כאלהשלרעה 
      

  נתן אביעזר' פרופ            
  המחלקה לפיסיקה                  
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