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פרשתיוסףוהאחיםמזוויתאחרת
הרב צדוק אליאס

עניין מכירת יוסף התבאר במקומות רבים בדברי חכמי ישראל .ננסה כאן לתת
זווית חדשה למה שגרם את המעשה הזה ,ואת השלכותיו על האחים ועל עם
ישראל .זווית זו אינה באה חלילה לבטל את המישורים האישיים והבחיריים
השייכיםלמעשהכאובזה,אלארקלהוסיףמעטמהכיווןשל"לכווראומפעלות
אלקיםנוראעלילהעלבניאדם")תהליםסוה(.
עד פרשתויגשהכלברור,מהלךהדבריםהולךבכווןרציף .ישנםעשרהאחים
המתנכלים לאחיהם יוסף ,לאחר שזה מציק להם בדיבה רעה ,ומרגיז אותם
בחלומותיוובדבריוהמתנשאים.האחיםמוכריםאותולעבד,אךידה'מגלגלת
אתהמאורעות,עדשהואמתמנהלתפקידהמשנהלמלךמצרים.
האחים,היורדיםמצרימהמפניזלעפותרעב,מוצאיםאתעצמםמולשליטקשה
הטופלעליהםשקרים,ונותןאותםבמשמרשלשתימים.האחיםמפטיריםבווידוי
כואב":אבלאשמיםאנחנו!" )בראשיתמבכא(,אכןאנחנואשמיםעלאחינו,אשר
ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו .היה כאן חטא כבד ועכשיו הוא
נפרע.ברוראפואמדועעשרתהאחיםנתפשיםכאחתומדועדווקאשמעוןנתפש
יותרמכולםבדברזה.וכאשרנמצאכספםבאמתחותיהםלידאביהם,יוצאלבם
מחרדתהמחר,והםנחשדיםבעיניאביהםשמכרואתשמעוןאחיהםתמורתבצע
כסף.
בזה גם מתבאר היטב מדוע ראובן היה מוכן להניח על הכף את שני בניו ,וכן
יהודהאתהעולםהבאשלו,כערבותלכךשאכןלאיאונהכלרעלבנימין,שכן
דווקאהואצדיקמכולם,ולאהייתהידובמעלהזה.
אולםכלהמהלךהזהנשברבירידתבנימיןלמצרים.כלזמןשההתנכלותהייתה
מופניתכלפיהאחיםזההיהמובן,אךמהעשהבנימין?מדועדווקאאצלונמצא
הגביע? האחים  -אשר מבינים שהכל קורה בגללם  -מקבלים עליהם את הדין
הזה ,מדה כנגד מדה למה שעשו ,ואומרים :הננו לך לעבדים ,גם אנחנו וגם מי
שנמצאהגביעבידו.אולםהמושלהמצרימסרבלכךודבקבעמדתולתפושרקאת
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בנימין.גםהאישהממונהעלביתיוסףאמרכן",ויאמרגםעתהכדבריכםכןהוא"
)שםמדי(,על-פיהחוקהמצריכולכםצריכםלהיענש,אולםאניאיניעושהכן,
אלאהאישאשרנמצאהגביעבידו-הואלבדויהיהעבד)ע"פבראשיתרבהצבח(.
האחיםבכלללאמביניםזאת.אםהיהבנימיןנתפשעםכולםבעוונםבדברזה,
בבחינת ערבות הדדית  -ניחא ,אך מה לו לבנימין לבדו בצרה זו?! לכן מסיקים
האחים שאמנם עד עכשיו הם לקו בעוונם ,אולם כעת אין כאן אלא התנכלות
מרושעת,והגיעהזמןלחליףאתהגישה.כעתהםשביםהעירהלעשותשםאת
מהשהםעשובעירשכם".ויעמוסאישעלחמורו")בראשיתמדיג(,בעליזרועהיו
ולאהוצרכולסייעזהאתזה)רש"ישם(,עכשיוהזמןלחשוףאתזרועם.
אלאשעתה-ממשבאמצעהעניין-נפסקההפרשה,וזהאומרדרשני.גםהתנהגותו
שליהודהמוזרה:בעודשבסוףפרשתמקץהואמובילמהלךשלמלחמה,הנה
בתחילת פרשת ויגש הוא משנה כיוון מאה ושמונים מעלות ,ומתפייס ומתחנן
למושלהעריץלהחליףאותובבנימין!מהקרהלובהפסקהזושביןהפרשות?עוד
נוסיףונשאלעלדבריושליהודהלשליטמצרים:כאשרהואמגוללבפניואתסדר
השתלשלותהמאורעותבדיבורשלפיוס,אומרהואבתוךדבריושאחיומת.מדוע
הואאומרזאת?הריעדעתהדיברויהודהוהאחיםעלאחשנעלם,ומדועכעת
יהודהאומרשהואמת?
אתהפתחלכלהשאלותהללואפשרלמצואבדבריחז"ל,שהעמיקולקרואבין
השורות,הנכתבותאששחורהעלגביאשלבנה".ויגשאליויהודה",למהניגש?
ְ
רבייהודהאומרלמלחמה,רבינחמיהאומרלפיוס,רבנןאמרילתפילה )בראשית

רבהצגו(.ולכאורהזהפלא,איזותפילהראורבנןבדבריושליהודה?
נראהלבאראתהדבריםבאופןהזה:ברווחשביןהפרשות-שניתןכדילהתבונן
מתבונןיהודההיטבבכלמהשקרהוקורהלנגדעיניו.לפתעהואנזכרבאותהזקנו בין הבתרים ,ובנבואה שנאמרה לו אז " -גר יהיה
ברית שכרת הקב"ה עם ֵ
זרעךבארץלאלהם,ועבדוםועינואותםארבעמאותשנה" )בראשיתטויג(.נזכר
הואבטלטלותהרבותשעברועלאבותיו,אברהםיצחקויעקב,כאשרהםגולים
ממקומם ונרדפים במושבותם .מדוע אבותיו לא הצליחו לשבת בשלווה? יעקב
אביו עתיד לתאר את מסכת חייו במלים "מעט ורעים היו ימי שני חיי" )שם מז

ט(.יהודהנזכרבעבודההקשהשעבדאביובצאנושללבןעשריםשנה,וכמאמרו
לנשיו"-ואתנהידעתןכיבכלכוחיעבדתיאתאביכן" )שםלאו(.מדועכלזה?
האםלאעדיףהיהלולחזורלאביוואמוולאהלישםועבר?מדועיעקבמשפיל
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אתעצמולפניעשו,וקוראלעצמועבדפעמיםרבות?
לפתעמתברריםהדבריםאצליהודה.יעקבאביולוקחעלעצמועבדותכדילהקל
עלסבלבניו,וכמידתהצדיקיםבכלדורודור.מתי-אומריעקבאבינו-אעשהגם
אנכילביתי?!ביתיהואביתיעקב,הואהזרעשלאברהםשעליונגזרהגזירתברית
ביןהבתרים,כדילזככו,להיותועםה'.
לפנייהודהצצהתמונהנוספתמןהעבר,תמונהשהעסיקהאותושניםרבות.אלא
שכעתהיאתופשתמימדיםשוניםלחלוטין.האחהצעירבןהשבעעשרהשנמכר
לעבד,האחבעלהחלומותההזויים,שהציקלהםבליסיבההגיוניתבדיבהרעה,
האחשנמכרלעבדוחזרונמכר-האםישכאןהמשךשלשרשרתעבדותהאבות
ועינויָיםבארץלאלהם?האםידה'סובבהאתהדבריםכךשיוסףיימכרלעבד
עולם,כדילכפרעלביתיעקב?האםהואלאנשלחמעצהעמוקהשלאברהם,
ֵ
שקיבל על עצמו ועל זרעו גלות ועבדות ,כדי לזכך את בית ישראל ,עוד לפני
שהתחילההעבדותשלכלישראלבמצרים?
כעתזוויתההסתכלותשליהודהעליוסףמשתנית.האחהזההואהצדיק,הנושא
עליו את עוון בית ישראל עשרים ושתיים שנה ,והוא עבד נרצע במקום כולם,
במקומי,במקוםראובן,במקוםשמעון,במקוםיעקבאבא,במקוםזרעביתיעקב!
עכשיוניצבתלפניוהסיטואציההאיומהוהקשה-בנימיןנלקחלעבדעולם,בלי
שוםסיבההגיונית,והשליטהמצריהקשהמתעקש-ללאשוםהגיון-לקחתאת
בנימיןלבדו.מהזהאומר?פשוט,יוסףמת!ההנהגההאלקיתהעבירהכעתאת
שבטהעבדותלבנההאחרשלרחל-לבנימין.1
יהודהמביןאתהעניןומידמשנהמהלך,שינויהמהלךמבוטאבעצמהרבהבמעבר
שלהפרשיות,פרשהחדשהענייןחדש"-ויגשאליויהודה" )שםמדיח(.עכשיו
מבין יהודה שאין ענין להחריב את מצרים ,המהלך האלוקי מובן לו כעת יותר
מתמיד.הואפונהמידלשליטמצרים-ראשיתלפיוס,הפיוסנצרךלומאודכדי
להחליףאתבנימין.הוארוצהבעצמולשאתבעולולעבודתחתבנימיןכהמשך
לאותהגזירהאלוקיתשנגזרהביןהבתרים.אולם,עםהפיוס,לאמתעלםיהודה
מכךשייתכןשיצטרךלמלחמה,אםהדבריםלאיֵלכובכיווןהרצוי.אךיותרמכל,
פונה יהודה בלבו בדבריו אלו בתפילה לבורא עולם :אל נא יתייסר עוד זרעה

 1כמובסיפורהמפורסםעלהבעל-שם-טוב,שהביןבשבתאחתשה'אורהחיים'נפטר.לפתענתגלהלבעש"ט
מןהשמייםסודנטילתידיים,דברשנמסרלצדיקאחדבלבדבדור,ומכיווןשגילולופתאוםאתהסוד-הבין
שה'אורהחיים'נפטר,וכעתעומדהואתחתיו.
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הצדיקשלרחל,הריאנימוסראתעצמיתחתיולכפרעלזרעביתישראל",יֵשב
נאעבדךתחתהנערעבדלאדוניוהנעריעלעםאחיו")בראשיתמדלג(.
למסירות נפש זו חיכה יוסף .כעת הוא יודע שחזרה האחווה בין האחים ,והוא
יכול להתגלות אליהם ולהסיר מעל פניו את המסכה הזו ,שכל-כך לא חפץ בה
וחיכהלרגעהמתאיםשיוכללהסירה,וכשהגיעהעתאינויכוללהתאפקאפילו
שנייהנוספת.למסירותנפשזוחיכהיעקב,ועלכךאמרלפנימותו"יהודהאתה
יודוך אחיך ...מטרף בני עלית" )שם מט ח-ט( .למסירות נפש זו חיכה בורא עולם
בזמןשגזרעלזרעאברהםאוהבואתהגזירההקשההזו.הזיכוךוהצירוףשעבר
יעקבובניוומסירותהנפששליהודה,הםאלושהכשירואתהתיקוןהנצרךלבית
ישראללפחותבדורהזה.תםונשלםהחלקהראשוןשלגזירתבריתביןהבתרים,
"כשרצית נתת בלבם לשנוא וכשרצית נתת בלבם לאהוב" )עיין בראשית רבה פד

יח(.


