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וינחם אותם וידבר על ִל ָבּם
לסיכום תולדות חייו של יוסף

בתהלים ,במזמור ד' נאמר:
ַצּ ַח ִבּ ְנ ִגינוֹת ִמזְמוֹר ְל ָד ִוד.
אַ .ל ְמנ ֵ
וּשׁ ַמע ְתּ ִפ ָלּ ִתי.
בְ .בּ ָק ְר ִאי ֲע ֵננִי ֱא-ל ֵֹהי ִצ ְד ִקי ַבּ ָצּר ִה ְר ַח ְב ָתּ ִלּי ָח ֵנּנִי ְ
ֱהבוּן ִריק ְתּ ַב ְקשׁוּ ָכזָב ֶס ָלה.
בוֹדי ִל ְכ ִל ָמּה ֶתּא ָ
גְ .בּנֵי ִאישׁ ַעדֶ -מה ְכ ִ
וּדעוּ ִכּיִ -ה ְפ ָלה ה' ָח ִסיד לוֹ ה' י ְִשׁ ַמע ְבּ ָק ְר ִאי ֵא ָליו.
דְ .
ֱטאוּ ִא ְמרוּ ִב ְל ַב ְב ֶכם ַעלִ -מ ְשׁ ַכּ ְב ֶכם ְודֹמּוּ ֶס ָלה.
הִ .ר ְגזוּ ְואַלֶ -תּח ָ
וּב ְטחוּ ֶאל-ה'.
ו .ז ְִבחוּ ז ְִב ֵחיֶ -צ ֶדק ִ
ֶיך ה'.
ַבּים א ְֹמ ִרים ִמי-י ְַר ֵאנוּ טוֹב נ ְָסהָ -ע ֵלינוּ אוֹר ָפּנ ָ
ז .ר ִ
ירוֹשׁם רָבּוּ.
ָת ָתּה ִשׂ ְמ ָחה ְב ִל ִבּי ֵמ ֵעת ְדּ ָגנָם ְו ִת ָ
ח .נ ַ
יב ִני.
תּוֹשׁ ֵ
אַתּה ה' ְל ָב ָדד ָל ֶב ַטח ִ
ישׁן ִכּיָ -
ַח ָדּו ֶא ְשׁ ְכּ ָבה ְו ִא ָ
טְ .בּ ָשׁלוֹם י ְ
כותרתו של הפרק היא " ִמזְ מוֹר ְל ָד ִוד" ,ואכן מילים ומשפטים אחדים שבפרק משקפים נאמנה
אירועים שהתרחשו בחיי דוד ,והם מאפשרים לייחס לו את המזמור שלפנינו.
ברם נראה לי להציע שהמזמור עוסק ביוסף ,בתולדות חייו ובאירועים העיקריים שעבר:
מאבקו עם ֶאחיו ,הרהוריו ותקוותיו בשעה שעברו לגור בארץ מצרים ועוד .לפי הצעה זו יהיה
עלינו לחלק את המזמור לארבעה חלקים ,כאשר המילה " ֶס ָלה" היא סיום לכל אחד משני
החלקים הראשונים:
חלק א :פסוקים ב-ג.
חלק ב :פסוקים ד-ה.
חלק ג :פסוק ו.
חלק ד :פסוקים ז-ט.
חלק א עוסק בשלב שבו האחים שונאים את יוסף ומתנכלים לו להמיתו .יוסף במצוקתו
זועק אל ה' ומבקש ישועה מאלוקי הצדק .הוא נמצא במצר )"בצר"( ומקווה שה' ירחיב לו,
יחונן אותו וישמע את תפילתו.
בפסוק ג' הוא פונה בקריאה לאחיו" :בני איש"! ושואל אותם מדוע הם מכלימים את
כבודו ,מדוע הם פונים לשנאה שאינה אלא "ריק" ,מדוע הם מבקשים את ה"כזב" בהתנכלם
ֲמל ְֹך ִתּ ְמל ְֹך
אליו .אפשר שהוא רומז בזה על יחסם לחלומותיו שהיה ,כידוע ,זלזול וביטול" :ה ָ
ַיּוֹספוּ עוֹד ְשׂנֹא
ָע ֵלינוּ ִאםָ -משׁוֹל ִתּ ְמשֹׁל ָבּנוּ" ,ואפשר שהוא רומז על השנאה ששנאו אותו" :ו ִ
אֹתוֹ ַעלֲ -חלֹמ ָֹתיו ו ְַעלְ -דּ ָברָיו"! בין כך ובין כך הוא מתלונן על כבודו המושפל ומבקשם
להרפות מן המסע המתנהל נגדו ומבוסס על כזב וריק.
אחיו של יוסף ,הם האנשים היחידים בתנ"ך המכונים "בני איש".
צא וראה :בני יעקבָ ,
אמנם הכינוי מצוי פעמים אחדות בתנ"ך במשמעות של בני אדם )תה' מט:ג; סב:י ואיכה
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ג:לג( ,אולם ככינוי לאנשים מזוהים הוא מופיע פעמיים ,שתיהן ביחס לבני יעקב בלבד :פעם
ָחנוּ" )בר' מב:יא( ,ופעם נוספתְ " :שׁנֵים ָע ָשׂר
ֻלּנוּ ְבּנֵי ִאישֶׁ -א ָחד נ ְ
אחת הם אומרים ליוסף" :כּ ָ
ָען" )שם:יג( .נראה אפוא שהקריאה " ְבּנֵי ִאישׁ"
ַחנוּ ְבּנֵי ִאישֶׁ -א ָחד ְבּ ֶארֶץ ְכּנ ַ
אַחים ֲאנ ְ
יך ִ
ֲב ֶד ָ
עָ
מאחיו לחוס על כבודו שהושפל.
שבפרקנו היא פנייתו של יוסף ,המבקש ֶ
אמנם בפרשה המתארת את התנכלות האחים ליוסף ואת מכירתו )בר' לז( לא מסופר כלל
על תחנוניו והתרפסותו לפניהם ,אולם בפרשה שלאחר מכן ,בפגישתו ִעמם לראשונה במצרים,
ָאינוּ
ֲשׁר ר ִ
אָחינוּ א ֶ
ַחנוּ ַעלִ -
ֲשׁ ִמים ֲאנ ְ
ֲבל א ֵ
מועלית תמונה זו בבהירות .האחים אומרים זה לזה "א ָ
ָצרַת נ ְַפשׁוֹ ְבּ ִה ְת ַחנֲנוֹ ֵא ֵלינוּ ְולֹא ָשׁ ָמ ְענוּ ַעלֵ -כּן ָבּאָה ֵא ֵלינוּ ַה ָצּרָה ַהזֹּאת" )שם:כא( .מכאן שיוסף
מצדם לא שעו לתחנוניו .נראה אפוא ששני הפסוקים )ב-ג( עוסקים
התחנן אל ֶאחיו ,אולם הם ִ
בפנייתו של יוסף אל אחיו ובתחנוניו לפניהם.
חלק ב' של המזמור רומז לימים שבהם נפגש יוסף לראשונה עם ֶאחיו במצרים .הוא הכיר
אותם ,אך הם לא הכירוהו .בשני פסוקים אלה באים לידי ביטוי הרהוריו ותכניותיו לקראת
הבאות .בפס' ד מאמין יוסף שעתה הם נתונים בידיו והוא יכול להביא אותם לכלל הכרה שה'
הפלה אותו לטובה ,ואין הוא עוד אותו עבד שנמכר לפני עשרים שנה לישמעאלים ולמדיינים.
יוסף אינו שוכח ברגעים אלו של שביעות רצון שמצבו החדש הוא תוצאה של תפילותיו אל ה'
ששמע אליו ונענה לוְ " :בּ ָק ְר ִאי ֵא ָליו" .בפסוק ה' הוא מגלה את צעדו הבא :להביא את ֶאחיו
למצב שיצטערו על חטא המכירה ויחושו בלבבם ,גם בעת היותם על משכבם ,רגשות אשמה.
הוא מקווה לעורר אצלם תחושות מצוקה והמיה תמידית עד להתהוות מצב של " ְודֹמּוּ"-
שתיקה של בושה ,יראה וכניעה.
ממקום אחר אנו למדים שיוסף השיג מטרה זו .בפרשת מקץ מסופר שכאשר יוסף מאשים
ֵאָסר ְבּ ֵבית
יכם ֶא ָחד י ֵ
ֲח ֶ
ָמים" ומציע להם "א ִ
אותם בריגול ,הוא מכניסם אל " ִמ ְשׁ ָמר ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
ֵיכם ְולֹא ָתמוּתוּ" .בשלב זה פרץ ביניהם
ֵאָמנוּ ִד ְבר ֶ
יכם ַה ָקּטֹן ָתּ ִביאוּ ֵא ַלי ְוי ְ
ֲח ֶ
ִמ ְשׁ ַמ ְר ֶכםְ ...ו ֶאת-א ִ
ַחנוּ ַעלִ -
ֲשׁר
אָחינוּ א ֶ
ֲשׁ ִמים ֲאנ ְ
ֲבל א ֵ
ויכוח שהיה מלווה בהאשמות הדדיות ,כנזכר לעיל" :א ָ
ָאינוּ ָצרַת נ ְַפשׁוֹ ְבּ ִה ְת ַחנֲנוֹ ֵא ֵלינוּ ְולֹא ָשׁ ָמ ְענוּ ַעלֵ -כּן ָבּאָה ֵא ֵלינוּ ַה ָצּ ָרה ַהזֹּאת" .ואילו ראובן
רִ
ֶלד ְולֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם ְוגַםָ -דּמוֹ ִהנֵּה
יכם ֵלאמֹר אַלֶ -תּ ֶח ְטאוּ ַביּ ֶ
ֲל ֶ
אָמ ְר ִתּי א ֵ
המשיך להצליף" :הֲלוֹא ַ
ִנ ְדרָשׁ" )שם :כא-כב( .נראה אפוא שהאחים התחרטו על אשר לא שעו לתחנוניו של יוסף
ולעצתו של ראובן ,וחשו ככל הנראה רגשות אשמה.
לאחיו לאחר שהתוודע
חלק ג מכיל פסוק אחד בלבד ועוסק אולי בהוראותיו של יוסף ֶ
אליהם .הוא מבקש מהם לזבוח לה' זבחי צדק ולבטוח בו )" ֱא-ל ֵֹהי ִצ ְד ִקי"( ,וכן שלא להמשיך
ולרגוז ואף לא לריב ביניהם ולהאשים את עצמם .הוא מורה להם לקראת עלייתם אל אביהם
אַתּם
ֶך" )מה:כד( ומציע להם לזבוח זבחי צדק ,אולי כביטוי והכרה ש"לֹאֶ -
"אַלִ -תּ ְר ְגּזוּ ַבּ ָדּר ְ
וּב ְטחוּ ֶאל-ה'" ניתנת להתפרש
ְשׁ ַל ְח ֶתּם א ִֹתי ֵהנָּה ִכּי ָה ֱא-ל ִֹהים" )מה:ח( .בקשתו השנייה – " ִ
על רקע החשש הטבעי שהירידה לארץ מצרים תביא לטמיעה ולהתבוללות .עליהם לבטוח בה'
ולקוות שיהיה בעזרם .ואכן משאלתו זו קוימה לאחר מכן ,שהרי יעקב אבינו ברדתו לארץ
מצדו עודד אותו לרדת מצרימה וביקש להפיג ממנו
מצרים זבח זבחים לאלוקי אביו יצחק ,וה' ִ
ימ ָך
ֲשׂ ְ
ְמה ִכּיְ -לגוֹי גָּדוֹל א ִ
יך אַלִ -תּירָא ֵמ ְר ָדה ִמ ְצ ַרי ָ
אָב ָ
את פחדיו והיסוסיו " :אָנ ִֹכי ָה ֵא-ל ֱא-ל ֵֹהי ִ
אַע ְל ָך גַםָ -עלֹה" )מו:ג-ד(.
ְמה ְואָנ ִֹכי ַ
ָשׁם  ,אָנ ִֹכי ֵארֵד ִע ְמּ ָך ִמ ְצ ַרי ָ
חלק ד מתאר לפנינו את הרהוריו של יוסף בתום כל ההתרחשויות בינו לבין ֶאחיו .תחילה,
ֶיך ה'" ,שלא
בפסוק ז' ,הוא פונה אל ה' ומבקש "נ ְָסה ] -מלשון נס ,דגל[ ָע ֵלינוּ אוֹר ָפּנ ָ
כבקשותיהם של רבים המבקשים רק "לראות טוב" .בפסוק שלאחריו הוא מביע את שמחתו
על שכעת יש למשפחתו ריבוי של דגן ותירוש ואין הם סובלים עוד חרפת רעב .ולבסוף ,בפס'
ט' ,הוא יודע שכשליט מצרים הוא חייב להמשיך ולמלא את תפקידו כשהוא בודד בממלכתו,
אולם הביטחון בה' מלווהו ומחזקו .יוסף מקווה שכאשר יגיע יום המיתה המתואר כאן
כשכיבה ושינה – "אשכבה ואישן" )שינה היא פעמים ביטוי למוות ,ראו :תה' יג:ד( ,הוא יהיה
ישׁן".
בצוותא עם אחיו ,ללא מריבה וללא איבה ,אלא " ְבּ ָשׁלוֹם י ְ
ַח ָדּו ֶא ְשׁ ְכּ ָבה ְו ִא ָ
ואכן במשך כל אותה תקופה שבה היו בני יעקב יחדו בארץ מצרים ספק רב אם היחסים
ביניהם באו על תיקונם ,ואם אמנם שררו ביניהם רגשי אחווה וידידות .הלוא בעת ששבו בני
ָעה
ָשׁיב ָלנוּ ֵאת ָכּלָ -הר ָ
יעקב מקבורת אביהם בארץ כנען הם חששו" :לוּ י ְִשׂ ְט ֵמנוּ ֵ
יוֹסף ְו ָה ֵשׁב י ִ
ָמ ְלנוּ אֹתוֹ" )נ:טו( .חששות אלה מוכיחים אולי את קיומם של מתחים וחוסר אמון שהיו
ֲשׁר גּ ַ
אֶ
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ֲשׁ ְב ֶתּם
ְאַתּם ח ַ
ֲת ַחת ֱא-ל ִֹהים אָנִי ,ו ֶ
בין האחים ליוסף ,אולם יוסף השיב להם" :אַלִ -תּירָאוּ ִכּי ה ַ
ֲשׁ ָבהּ ְלט ָֹבה" )שם:טו-כו( .אמנם הוא הפיג את החששות ,ניחם אותם
ָעה ֱא-ל ִֹהים ח ָ
ָע ַלי ר ָ
ודיבר על לבם ,אך עדיין לא ברור אם התפתחה ביניהם אהבה ואחווה אמיתית .יוסף ,שהרגיש
יב ִני" )ט(.
תּוֹשׁ ֵ
אַתּה ה' ְל ָב ָדד ָל ֶב ַטח ִ
בכך ומצא עצמו בודד בין ֶאחיו ,ביטא זאת במילים " ִכּיָ -
אפשר לראות את התגשמות משאלתו זו – להיות בצוותא עם ֶאחיו – בצוואה שנתן להם
ֲל ֶתם ֶאתַ -ע ְצמ ַֹתי ִמזֶּה" )שם:כה( .הצוואה,
ְהע ִ
יוסף .יוסף ציווה " ָפּקֹד י ְִפקֹד ֱא-ל ִֹהים ֶא ְת ֶכם ו ַ
יוֹסף ִעמּוֹ ִכּי ַה ְשׁ ֵבּ ַע
כידוע ,קוימה במלואה ,כפי שהתורה מעידהַ " :ויּ ִַקּח מ ֶֹשׁה ֶאתַ -ע ְצמוֹת ֵ
יתם ֶאתַ -ע ְצמ ַֹתי ִמזֶּה ִא ְתּ ֶכם"
ְה ֲע ִל ֶ
יע ֶאתְ -בּנֵי י ְִשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ָפּקֹד י ְִפקֹד ֱא-ל ִֹהים ֶא ְת ֶכם ו ַ
ִה ְשׁ ִבּ ַ
)שמ' יג:יט(.
אפשר אפוא לראות במזמור שלפנינו הד לאירועים ולמערכת היחסים שבין יוסף לאחיו.
ד"ר מאיר גרוזמן
המחלקה לתלמוד

