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אני יוסף .העוד אבי חי?
אָבי ָחי ְולֹא-י ְָכלוּ
יוֹסף ַהעוֹד ִ
יוֹסף ֶאלֶ -א ָחיוֲ :אנִי ֵ
ֹאמר ֵ
אַפּק ְלכֹל ַהנּ ִָצּ ִבים ָע ָליוַ ...ויּ ֶ
יוֹסף ְל ִה ְת ֵ
" ְולֹאָ-יכֹל ֵ
ֶא ָחיו ַלעֲנוֹת אֹתוֹ ִכּי נ ְִבהֲלוּ ִמ ָפּנָיו" )מה:א-ג( .מה קרה בנקודת זמן זו ,שיוסף לא יכול להתאפק
ולהסתיר את זהותו מפני אחיו ,ומדוע דווקא עכשיו החליט לחשוף את עצמו? מדוע הוא שואל אותם
אבל ומצטער מאוד על אבדנו של
אם יעקב חי ,הלוא מנאומו של יהודה עולה בבירור שיעקב חי ,והוא ֵ
יוסף?
תוכחת יוסף
יש מחז"ל שהבינו שיוסף איננו מבקש לדעת האומנם יעקב חי .הוא יודע את התשובה .אלא שדבריו
אָבי ָחי" הם דברי תוכחה )חגיגה ד ע"ב; בראשית רבה ]וילנא[ פרשה צג ,י-יא(:
" ַהעוֹד ִ
רבי אלעזר כי מטי להאי קרא בכי )=כשהגיע לקרוא פסוק זה ,בכה(" :ולא יכלו אחיו לענות
אֹתוֹ כי נבהלו מפניו" .ומה תוכחה של בשר ודם כך ,תוכחה של הקדוש ברוך הוא – על אחת
כמה וכמה!
הרב נפתלי צבי-יהודה ברלין מפרש את דרשת ר' אלעזר כך )העמק דבר ,בר' מה :ג(:
חז"ל הבינו פשט הקרא שהוא כמתמיה .אם באמת עוד אבי חי ,ולא מת מדאגתו עלי? בהיותו
יודע שהיה אהוב אצלו מכל בניו .ותמיה זו הייתה תוכחה לאחיו .דאפילו אם לפי מחשבתם דנו
את יוסף בצדק ,מכל מקום היה להם לחמול ולחוש על אביהם שהרי ידעו כי אהבתו עזה אליו.
ועל זה כתיב "ולא יכלו אחיו לענות אותו" מפני הפחד והבושה ...וזה מאמרם דכל שכן תוכחה
של הקב"ה שיודע תשובותיו של אדם שאינו באמת כל כך ,על אחת כמה וכמה.
יהודה ציין במהלך נאומו כמה פעמים את הצער של יעקב ממכירת יוסף ומכל השתלשלות האירועים
עד לירידה למצרים ולקיחת בנימין ִאתם ,בלי שידע שיוסף הוא שעומד מולו .המשפטים המסיימים את
ַער ֵאינֶנּוּ ִא ָתּנוְּ ,ונ ְַפשׁוֹ ְקשׁוּרָה ְבנ ְַפשׁוֹ ְו ָהיָה ִכּ ְראוֹתוֹ ִכּיֵ -אין
אָבי ְו ַהנּ ַ
נאומו הם "ו ְַע ָתּה ְכּב ִֹאי ֶאלַ -ע ְב ְדּ ָך ִ
ַער ֵאינֶנּוּ
אָבי ְו ַהנּ ַ
ֱלה ֶאלִ -
אָבינוּ ְבּיָגוֹן ְשׁא ָֹלהִ ...כּיֵ -א ְיך ֶאע ֶ
יבת ַע ְב ְדּ ָך ִ
יך ֶאתֵ -שׂ ַ
ֲב ֶד ָ
הוֹרידוּ ע ָ
ָמת ְו ִ
ַער ו ֵ
ַהנּ ַ
אָבי" )מד:ל -לד( .ההדגשה היא על הצער הגדול שייגרם ליעקב עם
ֲשׁר י ְִמ ָצא ֶאתִ -
ִא ִתּי ֶפּן ֶא ְר ֶאה ָברָע א ֶ
אבדנו של בנימין .ועל זה הוכיחם יוסף :מדוע לא חשבתם ולא הייתם רגישים לצערו של יעקב גם
בעת שמכרתם אותי? על תוכחה זו לא יכלו אחיו לענות .ועל כך דרש ר' אלעזר :מה נענה לתוכחת
הקב"ה ביום הדין ,שהרי הקב"ה יודע את האמת ותשובותינו אינן אמתיות.
הרב שלמה אפרים לונטשיץ ,בעל "כלי יקר" ,מציע פירוש דומה )מה:ג(:
העוד אבי חי – אע"פ שכבר אמרו לו שהוא חי ,כמובן מכֹל דברי יהודה ,מכל מקום חשב יוסף
אולי אמרו לו כן כדי שייכמרו רחמיו על הזקן ולא יגרם לו מיתה ,כי נפשו קשורה בנפשו .על כן
שאל שנית "העוד אבי חי" .ולבבם לא כן ידמה וחשבו שלא נתכוון לשאול אם הוא חי או לא,
אלא שבא להזכיר עוונם .על כן אמר" :העוד אבי חי" ,לומר שאבי הוא ולא אביכם ,כי לא
חסתם על צערו כאילו אינו אביכם ,על כן נבהלו ולא יכלו לענות דבר.
יוסף חשד שמא יעקב שרוי במצב קשה וקרוב למיתה ,ועל כן אמר להם שהוא מתגלה אליהם כיוון
שרחמיו על יעקב גדולים יותר משל רחמיהם שלהם על יעקב ,וזאת היא תוכחתו.
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הסברים אלו מנמקים את טיב התגלותו של יוסף לאחיו ,אך חסר בהם הסבר מדוע דווקא כעת
החליט יוסף לחשוף את עצמו בפני אחיו.
העוד אבי חי – באמת?
הרב שמשון רפאל הירש מוסיף מילה אחת בלבד בפירושו לפסוק זה" :העוד אבי חי" – באמת?
נציע הסבר לתוספת זו .ייתכן שדברי התוכחה הללו מורכבים יותר אם נניח שהאחים הבינו שיוסף
אכן מוכיח אותם ,אף שיוסף לא התכוון כלל להוכיחם .ובדבריו" :העוד אבי חי" ביקש תשובה
מדויקת ונכונה לספק שהתעורר אצלו בעקבות נאומו של יהודה .האומנם יעקב עדיין חי?
לאורך כל הדרך ,מאז שאחי יוסף באו למצרים ,קיבל יוסף מסרים ברורים שיעקב חי ,ובד בבד
הוא נהג עם ֶאחיו בקשיחות שנראית כמתוכננת מראש .את רגשותיו ,את הבכי ,הוא כבש או יצא
למקום אחר לפרוק אותם שם )בר' מב:כד; מג:ל-לא( .אלא שיהודה בנאומו הצליח לערער אצל יוסף
את הביטחון בהנחה שיעקב אכן חי.
האחים ויהודה בראשם שמו לב ששליט מצרים מתעניין כל העת ביעקב ,אף שהוא לא אמור כלל
להכיר אותו .התעניינות זו נראתה מוגזמת ,שכן יעקב כלל לא היה קשור למה שקורה ביניהם .על כן
מיקד יהודה את כל דבריו סביב יעקב במופעים שונים ומגוונים במהלך דבריו" :עבדך אבי"" ,אבינו",
"אבי" ,וכמה פעמים עורר רגש של רחמים ביוסף ,כשהמסר הוא  -כמה צער יהיה ליעקב אם בנימין
לא ישוב אליו .לא הצער שייגרם לבנימין ,שלמענו הם לכאורה נאבקים כאן ,הוא העיקר ,אלא צערו
של יעקב.
כאן התגנב חשד בלבו של יוסף שמא יהודה אינו דובר אמת ,ומנצל את ההתעניינות המרובה שלו
ביעקב על מנת לשחרר את בנימין ,ובאמת יעקב כבר מת .יוסף תמה מדוע יהודה עוסק בהרחבה במה
שיקרה ליעקב ,שהרי מתבקש היה שיהודה ינסה לעורר את רחמי יוסף על בנימין ,מאחר שהוא זה
שמואשם בג ֵנבת הגביע .אבל כאמור ,לא בנימין הוא נושא הנאום של יהודה .בשלב זה החליט יוסף
להתגלות לפני אחיו ,על מנת לקבל תשובה אמיתית לשאלה" :העוד אבי חי" ,כי נושא נאומו של
יהודה יצר אצלו ספק ,שמא יעקב אכן מת .בדבריו כעת אין הוא רוצה להוכיח אותם על מעשיהם ,על
כל פנים לא בשלב זה .אותו מעניין מה באמת קורה עם יעקב .אבל האחים ראו בדבריו תוכחה על
מעשיהם ,אף שיוסף כלל לא התכוון לכך.
זאת הייתה דרשתו של ר' אלעזר :ומה דבריו של בשר ודם מתפרשים לעתים כתוכחה אף שהדובר
לא התכוון לכך ומטרותיו שונות לגמרי ,וכתוצאה מכך לא מסוגלים לענות לו על תוכחתו ,הקב"ה
שבאמת מוכיח אותנו  -על אחת כמה וכמה שלא נוכל לענות לדבריו .לא היכולת שלנו להשיב
תשובות כנות ואמיתיות עומדת למבחן ,אלא דברי התוכחה עצמם  -דברים שנאמרים ללא כוונות
תוכחה כלל ומתקבלים אצל השומעים כתוכחה עד כדי אי יכולת להשיב תשובה ישירה לשאלה.
מההלם של האחים ,מתוך שהם אכן פירשו את דבריו כתוכחה ,הבין יוסף שאכן יעקב באמת חי ,ועל
כן ציווה אותם לעלות אל אביהם ולהביאו למצרים.
הרב יהודה זולדן
המדרשה לנשים

