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  ?העוד אבי חי. אני יוסף
  

ָיְכלּו -ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי ָחי ְולֹא :ֶאָחיו-ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ...ָיכֹל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק ְלכֹל ַהִּנָּצִבים ָעָליו- ְולֹא"
ל להתאפק ושיוסף לא יכ, זמן זו תבנקודמה קרה ). ג-א:מה( "ִמָּפָניוֶאָחיו ַלֲענֹות אֹתֹו ִּכי ִנְבֲהלּו 
מדוע הוא שואל אותם ? את עצמו ףוהחליט לחש ויעכשוקא וומדוע ד, ולהסתיר את זהותו מפני אחיו

ד על אבדנו של ול ומצטער מאוהוא אבֵ , א מנאומו של יהודה עולה בבירור שיעקב חיוהל, אם יעקב חי
  ? יוסף

  תוכחת יוסף
 דבריואלא ש. הוא יודע את התשובה. מנם יעקב חיול שהבינו שיוסף איננו מבקש לדעת הא"יש מחז

   :)יא-י, פרשה צג ]וילנא[בראשית רבה ; ב"חגיגה ד ע( הם דברי תוכחה" ַהעֹוד ָאִבי ָחי"
 ולא יכלו אחיו לענות "): בכה, כשהגיע לקרוא פסוק זה(= רבי אלעזר כי מטי להאי קרא בכי

על אחת  –תוכחה של הקדוש ברוך הוא , ומה תוכחה של בשר ודם כך. "כי נבהלו מפניו אֹתֹו
   !כמה וכמה
  : )ג: מה' בר, העמק דבר( כךאלעזר ' דרשת ראת  מפרשיהודה ברלין - הרב נפתלי צבי

בהיותו  ?ולא מת מדאגתו עלי ,אם באמת עוד אבי חי. שהוא כמתמיהקרא הל הבינו פשט "חז
דאפילו אם לפי מחשבתם דנו  .תוכחה לאחיו יתהותמיה זו הי. אצלו מכל בניויודע שהיה אהוב 
 .שהרי ידעו כי אהבתו עזה אליו מכל מקום היה להם לחמול ולחוש על אביהם, את יוסף בצדק

וזה מאמרם דכל שכן תוכחה  ...מפני הפחד והבושה "ולא יכלו אחיו לענות אותו"ועל זה כתיב 
   .על אחת כמה וכמה, של אדם שאינו באמת כל כךה שיודע תשובותיו "של הקב

ים אירועפעמים את הצער של יעקב ממכירת יוסף ומכל השתלשלות ה כמהיהודה ציין במהלך נאומו 
המשפטים המסיימים את . בלי שידע שיוסף הוא שעומד מולו ,תםלירידה למצרים ולקיחת בנימין ִא  עד

ֵאין -יְוַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ְבַנְפׁשֹו ְוָהָיה ִּכְראֹותֹו ּכִ  ,ָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאָּתנּו ַעְבְּדךָ -ְוַעָּתה ְּכבִֹאי ֶאל" נאומו הם
ָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו -ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל- ִּכי ...ֵׂשיַבת ַעְבְּדָך ָאִבינּו ְּבָיגֹון ְׁשאָֹלה- ָוֵמת ְוהֹוִרידּו ֲעָבֶדיָך ֶאת רַהַּנעַ 

גרם ליעקב עם יההדגשה היא על הצער הגדול שי). לד - ל:מד" (ָאִבי-ֶאה ָבָרע ֲאֶׁשר ִיְמָצא ֶאתִאִּתי ֶּפן ֶארְ 
מדוע לא חשבתם ולא הייתם רגישים לצערו של יעקב גם : הוכיחם יוסף זהעל ו. אבדנו של בנימין

חת מה נענה לתוכ :אלעזר' ועל כך דרש ר .על תוכחה זו לא יכלו אחיו לענות? בעת שמכרתם אותי
   .אמתיות ינןה יודע את האמת ותשובותינו א"שהרי הקב, ביום הדין ה"הקב

  : )ג:מה( דומהמציע פירוש  ,"כלי יקר"בעל , הרב שלמה אפרים לונטשיץ
מכל מקום חשב יוסף , ל דברי יהודהכמובן מכֹ ,פ שכבר אמרו לו שהוא חי"אע – העוד אבי חי

על כן . כי נפשו קשורה בנפשו, ולא יגרם לו מיתה רחמיו על הזקן ושייכמראולי אמרו לו כן כדי 
, ולבבם לא כן ידמה וחשבו שלא נתכוון לשאול אם הוא חי או לא. "העוד אבי חי"שאל שנית 

כי לא , י הוא ולא אביכםבלומר שא, "העוד אבי חי": על כן אמר. א שבא להזכיר עוונםאל
   .ו לענות דברעל כן נבהלו ולא יכל, חסתם על צערו כאילו אינו אביכם

 ווןאמר להם שהוא מתגלה אליהם כיועל כן , קרוב למיתהובמצב קשה  שרוייעקב יוסף חשד שמא 
  . תוכחתווזאת היא , רחמיו על יעקב גדולים יותר משל רחמיהם שלהם על יעקבש
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קא כעת ואך חסר בהם הסבר מדוע דו, הסברים אלו מנמקים את טיב התגלותו של יוסף לאחיו
  . לחשוף את עצמו בפני אחיו יוסףהחליט 

  

  ?באמת – העוד אבי חי
  ? באמת – "העוד אבי חי": הרב שמשון רפאל הירש מוסיף מילה אחת בלבד בפירושו לפסוק זה

תכן שדברי התוכחה הללו מורכבים יותר אם נניח שהאחים הבינו שיוסף יי. נציע הסבר לתוספת זו      
ביקש תשובה  "העוד אבי חי: "ובדבריו .לל להוכיחםשיוסף לא התכוון כאף , אכן מוכיח אותם

   ?ן חיימנם יעקב עדיוהא .לספק שהתעורר אצלו בעקבות נאומו של יהודהמדויקת ונכונה 
ד בבד בו, מסרים ברורים שיעקב חי יוסףקיבל  ,מצריםל ובאמאז שאחי יוסף  ,לאורך כל הדרך

הוא כבש או יצא , את הבכי, רגשותיואת . בקשיחות שנראית כמתוכננת מראשחיו עם אֶ נהג  הוא
 יוסף הצליח לערער אצלבנאומו יהודה אלא ש. )לא- ל:מג; כד:מב' בר(שם  םתוק אופרללמקום אחר 
  . אכן חי יעקבהנחה שבאת הביטחון 

שהוא לא אמור כלל  אף, ין כל העת ביעקבימתענ שליט מצריםהאחים ויהודה בראשם שמו לב ש
על כן . קשור למה שקורה ביניהםהיה כלל לא יעקב  שכן, מוגזמתראתה זו נינות יהתענ. להכיר אותו

, "אבינו", "עבדך אבי: "יעקב במופעים שונים ומגוונים במהלך דבריואת כל דבריו סביב יהודה מיקד 
 כמה צער יהיה ליעקב אם בנימין -כשהמסר הוא , ביוסף רחמיםשל עורר רגש  פעמים המכו, "אבי"

צערו אלא , הוא העיקר ,שלמענו הם לכאורה נאבקים כאן ,גרם לבנימיןיער שילא הצ. לא ישוב אליו
  . יעקבשל 

שלו המרובה מנצל את ההתעניינות ו ,אינו דובר אמתכאן התגנב חשד בלבו של יוסף שמא יהודה 
יוסף תמה מדוע יהודה עוסק בהרחבה במה  .יעקב כבר מתבאמת ו, ביעקב על מנת לשחרר את בנימין

זה הוא שמאחר , שיהודה ינסה לעורר את רחמי יוסף על בנימיןהיה מתבקש שהרי , בשיקרה ליעק
וסף יחליט הבשלב זה . בנימין הוא נושא הנאום של יהודהלא , כאמור בלא .בת הגביעגנֵ ב שמואשם
ל שכי נושא נאומו , "העוד אבי חי: "לקבל תשובה אמיתית לשאלהעל מנת , לפני אחיו להתגלות

על  ,על מעשיהם להוכיח אותם הוא רוצהאין בדבריו כעת . שמא יעקב אכן מת, קפס יצר אצלויהודה 
ל האחים ראו בדבריו תוכחה על בא. ן מה באמת קורה עם יעקביאותו מעני. לא בשלב זה כל פנים
  . לא התכוון לכךכלל יוסף ש אף ,מעשיהם

הדובר ם כתוכחה אף שמה דבריו של בשר ודם מתפרשים לעתיו :אלעזר' יתה דרשתו של ריזאת ה
ה "הקב ,לא מסוגלים לענות לו על תוכחתוכתוצאה מכך ו, שונות לגמרי מטרותיון לכך וולא התכו

לא היכולת שלנו להשיב  .על אחת כמה וכמה שלא נוכל לענות לדבריו - שבאמת מוכיח אותנו 
א כוונות לדברים שנאמרים ל - אלא דברי התוכחה עצמם ,עומדת למבחן תשובות כנות ואמיתיות

 .תוכחה כלל ומתקבלים אצל השומעים כתוכחה עד כדי אי יכולת להשיב תשובה ישירה לשאלה
ועל , הבין יוסף שאכן יעקב באמת חי, שהם אכן פירשו את דבריו כתוכחה תוךמ, מההלם של האחים

  . ה אותם לעלות אל אביהם ולהביאו למצריםוכן ציו
  

 הרב יהודה זולדן
  המדרשה לנשים


