
הגילולוהלםהמרההטעותכפל:והאחדותהפילוג

נון-בןיואלהרב/?אביואל(שליח)יוסףשלחלאמהמפני

קוראיםשבומקוםבכלמהדהדתהיאומאז,ן"הרמברבנוהקשהעצומהקושיה

:בראשיתבספרולומדים

שרבביתונגידפקידוהיה,רביםימיםבמצריםיוסףשעמדאחר,לתמוהישכי"

קרובמצריםכי,ולנחמולהודיעולאביואחדכתבשלחלאאיך,במצריםגדול

...אביולכבודלהודיעוראויהיה,שנהמהלךהיהואילו,ימיםכששהלחברון

רביםימיםולהעמידואביואתלצערגדולחטאחוטאיוסףהיה,כןולולא

לאאיך,קצתאחיואתלצעררצונוהיהאםואףועליושמעוןעלואבלבשכול

.(טב"מ,לבראשיתן"רמב)!?אביושיבתעליחמול

יוסףעשהשהכול,אומרוהוא,פליאהשכולותירוץן"הרמבמביאוזעצומהקושיהעל
לקייםכדי,שאתביתראחיואלהתנכרהראשוןהחלוםמשנתקייםגםהחלומותלקים

השניהחלום

".באמתשיתקיימוידעכי,החלומותלקייםבעתויפהעשההכולאתאבל"

(שם)

:ואומרהשאלהבטוןיותרבוטהאברבנאלי"ר

ותובה,פליליעוןזההיהוהלוא,קשותאתםודיברלאחיויוסףהתנכרלמה"

,רחוקהבדרךמארצםוחוץ,ברעבהעטופיםכןאםואיך".כנחשונוטרנוקם

לאאיך,דאגותומלארוגזשבעהזקןאביושכןכל,להםמיחליםוטפםובניהם

"שמעוךבמאסרצערועלצערוהרבהעליוחס

(4-ההשאלה,א"מפרקסוףאברבנאל)

:"יצחקעקידת"בעלעראמהי"רתמהן"הרמבשלתירוצועל

תועלתמהכיחלומותיושיתקימוכדישעשהל"זן"הרמבשכתבממהותמהני"

אביונגדלחטואלוהיהלא,לותועלתתהיהכיואף,כשיתקיימולו

שישתדלעצומהסכלותשתיראה,גם.פתרונםיגישחלומותהנותן-והחלומות

"!בעליםמדעתשלאייעשואשרדבריםהםשהרי,חלומותיולקייםהאדם

"
ההשאלה-ט"כשערסוף,"יצחק-עקידת

-

בפהאברבנאלדבריגםוכך9

(6-הבשאלה,א"מ

מגדעוןומוכיחה,האחרוניםדבריועלהעקידהבעלאתמתקיפהליבוביץנחמהפרופ

שבימכוחטענהבפיהועודלפיוופעל(יד-יג,ד,שופטים)המריניחלוםאתששמע

שבעיםמלאתבטרםאףועלוקמואלא,יגשימההנבואהשנותןלכךהמתינושלאהגולהי
(327'עמ,בראשיתבספרעיונים)השנה
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המפורשיםטעמיםמשנינכוחיםהעקידהבעלודברי,ד"לענ,עמההדיןאיןאולם

,לחברואדםבין,גדולחטאחוטאיםהגולהשביולאגדעוןשאין-.האחד:בדבריו

-השני;כבדצערגרימתשכןוכלואםאבכיבודדוחיםהחלומותואין,בהשתדלותם

הםנבדליםשהרי,(ובמיןבסוגהםקרוביםכיאף)לנבואהחלוםביןמבדילאכןשהמקרא

:ירמיהוכדברי,ההתגלותבמדרגת

חלוםיספר-חלוםאתואשרהנביא"
אמתדבריידבר-אתודבריואשר

.(כה,ג"כ)"'הנאם,הבראתלתבןמה
:הגמראובלשון

בלאלחלוםא"אכך,תבןבלאלברא"שאכשם:י"רשבמשוםיוחנן'ראמר"

אינוכולו,מתקייםשמקצתופ"אע-חלום:ברכיה'ראמר.בטליםדברים

אמיהשעתאוההיא,'וגווהירחהשמשוהנה:דכתיב,מיוסף-לןמנא;מתקיים

.(א"ע,3ה,ברכות)"היתלא
אך.הברקליפת-שהתבןכפי,הואהנבואהקליפת-החלוםכי,הנביאלנואמר

כדי,בגורןשעושיםכפי,התבןאתולהניחהבראתלברורידע-האמתנביא-הנביא
רוחבעלשכלעדהמדרגותבעירובהיאחמורהסכנה.ללחםנקלקמחלבסוףלהוציא

מציאותםלהכחישצורךאין.בבהירות'הדברלדעתנוכלולא,"חוזה"או"נביא"ייקרא

.הנבואהאתמהםלשלולכדי,חזונםעומקאתאו,חזוןבעלישל
אליהםנגלהאשר,ויעקביצחק,אברהםחלומותלביןיוסףחלומותביןהבדילההתורה

-הבתריםביןבבריתכך.'הדבראלהמובילכמסדרוןלהםהלהחלום.ובמראהבחלום'ה

-יעקבבחלוםוכן,(יח-יו;יג-יב,ו"ט)הבריתבכריתת'הדברכ"ואח,ומראהתרדמה

.'הדברכ"ואח,והמלאכיםהסולם
המגובשיםבפתרונותיוואף,מפורשתנבואיתהתגלותאודיבוראיןיוסףבחלומותאולם

פתרניםלהים-לאהלא":גמורהנבואהשללאאך,נבואי-חלוםשלכלליתתודעהרקיש

בסיוםרק.(סו,א"מ)"פרעהשלוםאתיענהלהים-א,בלעדי"(ח,'מ)'לינאספרו-

להים-האוממהר,להים-האמעםהדברנכוןכל":יוסףאצלהוודאותמתחזקתהפתרון

אחרי":גמורכנביא,אצלוודווקא,פרעהאצליוסףמתקבלכןעל.(לב,א"מ)"לעשתו

בשםזאתואף,(לט,א"מ)"כמוךוחכםנכוןאין,זאתכלאתאותרלהים-אהודיע

בשםולאדי-של-אבשםלא-מיוחדתנבואיתבהתגלותלא.,כללישםשהוא'לוהים-א'

.'ה
הרי,(ו,ד"פ'פר,רבהבראשית)ליוסףיעקבביןהמדרששעוררההשוואותכלעם

האבותשלושתביןקונמתחכבר,בלבדזהומטעם,חלומותיהםביןהיטבהתורהמבדילה

לבראשיתיצחק-עקידתבעלדבריהרחבתראה)ההתגלותבמדרגתוהאחיםיוסףלבין

הראשוניםיוסףחלומותביןשמבחיןנראהדבריוומכותלי,החלומותבענייןט"כבשער

.(במצריםפתרונותיולבין
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אך,נבואהשלחלומותאלא,ידברושואאשררגיליםחלומותאינםשהחלומות,ברור

,השניההמדרגה,ה"מ'פ,ב"ח,נבוכיםמורה,ם"רמב)יצאולאהקודש-רוחמדרגתמכלל

הדרךאתלנושהורההואאבינויעקב.(שםהעקידהבעלוכן,יוסףאתגםבהומונה

:כאלהבחלומותבהלנקוטשיש

ואמךאנינבואהבוא,חלמתאשרהזההחלוםמהלוויאמראביובוויגער"
.(יא,ז"ל)."הדבראתשמרואבי...ארצהלךלהשתחות,ואחיך

:לוי'רזאתשהביןוכדרך

.(יא,פד'פר,ר"ב)".מקוםובאיזה,שעהובאיזו,יוםבאיזהוכתבקולמוסנטל

.(יא-ד"פ
,"פתרונםיגיש-חלומותהנותן":לומריששעליהןההופעותבדיוקהםכאלהחלומות

,רגילמחלוםנבואיחלוםבהבדלתכוחנו.בענייןהשתדלותשלדברלעשותלאדםואין

שלאיתקייםאשרהחלום.ובציפיהבהמתנההוא,דיבהאיןאשרהרוחהתפעמותמלבד

אל'הכדבר,ומפורשתגלויהנבואהרקנבואיכחלוםלמפרעשיתבררהואבעליםמדעת

לעקוריכולהמפורשתנבואהרק,כן-על.לציפייהצורךבאין,מעשיםגוררת,גדעון

אשרשחלום,אפשרואי,('טפרק,התורה-יסודי'הל,ם"רמב)שעהוכהוראת-מצווה

רואהן"שהרמב,ברור,אכן.לשעהאפילומצוותידחה,בסופויהיהמהלראותממתינים

מובהקבניגוד)הנבואהסףעלהקודש-רוחרקולאומפורשתגמורהנבואהבחלומות

.(א"ע,נה,ברכות-הגמראלשיטת
החלום:הפירושבתוכןהעיקריהקושיאתכאןנפגוש,כדבריונתפוסאםאפילואך

,הארץעלהשליטהואויסף":בראשונהלמצריםהאחיםכשירדובבירורהתקיםהראשון

היואז.(ו,ב'נו)"ארצהאפיםלווישתחוויסףאחיויבאו,הארץעםלכלהמשבירהוא

,בנימיןאתהםמביאיםכאשר.באוהאלומות-החבואהולצורך,בנימיןבלא,עשרה

החלוםמתקיים-השברלצורךולאומנחהכבודלשם,לסעודהבביתויוסףעםונפגשים

:השני

הביתהיסףויבא"
הביתהבידםאשרהמנחהאתלוויביאו

.(כו,ג"מ)"ארצהלווישתחוו
קשרובלימצריםלמלךכמשנהעצמומצדליוסףהכוכביםעשר-אחדהשתחווכאשר,אז

:(כח-כז,ג"מ)החלוםבהתקיימותאביהםתורבא,לנבואהישיר

לשלוםלהםוישאל"
-ויאמר

אמרתםאשרהזקןאביכםהשלום

חיהעודנו
-ויאמרו

חיעודנולאבינולנכדךשלום

"וישתחוויקדו
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אותוומכנים,אביהםבשםליוסףשניתמשתחוויםיוסףאחישבוזהמכאיבחיזיון

כברהמשפחהכל.ליוסףהמשתחוויםוהירח1השמששלהקיוםהואהוא,"אבינועבדך"

ובלאנציגיםבאמצעותהדברנעשהאםלנוהיאואחת,יוסףלפניוהתכופפהבסךעברה

ארבעבדבריוויחזורבנימיןעליהודהיתחנןעתעצמועללחזורעתידזהחיזיון.ידיעה

,ל,כז,כד,יד:ד"מ),יוסףלפנינפלוכברשכולםלאחר,"אביעבדך"הביטויעלפעמים

אצלובנימיןאתהשאירלמעןהגביעפרשתאתתכנןשיוסף,לצייןחשובלענייננו.(לא

.כולוהתקיםהשנישהחלוםאחרי(יהודההתפרצותאתתכנןיוסףלאשהרי)
חלוםאיןהגמראשלדעת,גםמה)בוצורךואיןהחלומותשלנוסףקיוםשוםאין

ולא,אביועםיוסףפגישתבעתהשתחווייהשאין,ברור.(א"ע,נה,ברכות-כולומתקיים

.כזוהשתחוויהלבקשאישדעתעליעלה
כיואף,השכינהכלפיכפשוטומתפרש(לא,ז"מ)"המטהראשעלישראלוישתחו"

הביאכברהנה('ו,לדבריםספרי-זהולעומת,ב"ע,טז,מגילה)זהבענייןל"חזנחלקו

לפרשוצריך"בזמנוהשועל"עניין]סתירהבהכרחשאיןללמדאלחדהדעותשתיי"רש

ואיןהמוותביוםאדםשלכוחושתשעלרבה-במדרשמפרשו,כפשוטווגם,כפשוטושלא

,וכמובן.[לחלומותענייןזהאיןאך,(ג,ו"צפרשה)עצמומשפילואז,שלטוןעודלוואין

!זאתיזםיוסףלא,ליוסףיעקבמתיחסאםגם

,הגביעפרשתלפניועוד,לאחיויוסףשהתוודעלפני,ד"לענ,באהשניהחלוםקיום

לוישתחווהשאביוכדייוסףיפעלהאם.לחלומותאחיזהכלעודהייתהלאלכךומעבר

?כזהלאבסורדרמזהיש?בגופו

:נפרכיםהםמשם,ן"הרמבדברילכאורהנתמכיםשבופסוקבאותודווקא-הכולועל

אחיואתיוסףויכר"

הכירהולאוהם

להםחלםאשרהחלמותאתיוסףויזכר

"מ)"...אתםמרגליםאלהםויאמר
.(ט-ח,ב

,י"רשעיין)התקייםהראשוןהחלוםכיראותועםבחלומותיוסףנזכרעתהשרק,ברור
הסברכלאיןהריכךואם,בכללאם,החלומותי"עפהואפעלעתהורק,(ט,ב"מ-שם

אתזכרואילו.מצריםארץבכלמושלבהיותוכהעדאביואלמשלוחלהימנעותו

?לומשתחוויםאותםשראהאחרי,"ויזכר"כתובטעםמה,לפיהםופעלהנהעדהחלומות

כי,הראשוןהחלוםאתקיימהלאשלהםראשונהשהשתחוויהן"הרמבשדקדקמהגם

רקכי,כללברוראינו,עשר-אחדשהםהאחיםכלפירושו"אלמיםמאלמיםאנחנו"

בעבודותאתםבנימיןהיהלאשוודאי,ועוד,בראשוןולאברורמספרבאהשניבחלום

ושנתייםשנולדאחרבצאןיעקבשעבדשנים6)בנימיןבהולדת8בןיוסףשהרי,השדה
לאיוסףוגם,כללבעבודהרגילואינו,17בןכשיוסף,9בןבנימיןהיהכןואם,(בדרך

א"א,הםן"הרמבכדבריגמורהנבואה-החלומותאםואף!בחלומואפילו,עובדיראהו

.ל"ואכמ,והמפרשים,שםבברכותהגמראעמדהכבראמושלחסרונהועל1
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השניהחלוםנתקייםלאהנה,ן"הרמבכדבריואם!בונאמרשלאמההחלוםעללהעמיס

בדיוקיתקייםלאהנה,במצריםבותלוייםשיהיוואם!אביולוהשתחווהשלא,כלל

זהכל?הראשוןהחלוםקיוםהעשרההשתחוויותתהיהלאומדוע!חלוםשלכפשוטו

,בכךדישאיןבעצמו,כנראה,הרגישן"שהרמבאלא,ליישבהלהאריךשיש,גדולהפליאה

הידועהנימוקאתגםואמרהוסיףכ"וע,החלומותפרקאחריבאובנימיןהגביעושעניין

ורצה,למשפחההשלוםשבאםלראותרצהשיוסף,והוא,הגדולההקושיהלתירוץיותר
.בנימיןאלביחסםבמבחןלהעמידם
:העקידהבעלבדבריוהןהאברבנאלבדבריהן,ן"הרמבבדבריהן,מופיעזהנימוק

חשבאבל,לצערםכוונתושתהיהלא,בגביעלהםשעשה,השניהענייןגם"

שמאאו,בוכקנאתם,אביהםבאהבתאותושיקנאו,בבנימיןשנאהלהםישאולי

רצהלאכן-על,ושנאהקטטהביניהםונולדהביוסףידםשהיה,בנימיןהרגנם

ן"הרמב)"...באהבתואותםבדקועד,ידםבוישלחואולי,בנימיןעמהםשילך

.(ט,ב"למבפירושו
:(6-זה4-ההשאלותבתירוץ,ב"מ,בראשית)האברבנאלדבריבערךוהם

ספקנשארעודהמרגליםבעלילתלאחיויוסףשעשההניסיוןכלעםהנה"

רחלבניאתשונאיםעדיןהיואםאו,בנימיןעםאהבהלהםהיההאם,בלבו

ישתדלואםלראות,הגביעבניסיוןבפרטבנימיןאתלהביארצהולכן,אמו

עמהםוייטיב,אליהםויתוודע,גמוריםתשובהבעלייוסףבעיניויהיו...להצילו
."שעשהכמו

:כותבהעקידהובעל

בשנאתםעדייןהיואםבהםלבדוקבתחילהכ"גהיתהיוסףשכוונתנראה"

.(2-ההשאלהפתרון,'לשער)".,.ממעשיהםניחמואואתו
:הואאףביותרמוקשההזההרעיוןכלאולם

אבל.מוקדםלתכנוןהתוצאההפיכת-שבדיעבדהסברשלברוררושםכאןיש,ראשית

שמאשחששמפניאם-אצלובנימיןאתלהשאירביקששיוסףכךעלמרמזיםהפסוקים

לעשותיכלולאלמצריםבדרך)ן"הרמבשרמזכדרך,במאוחראובמוקדםלוגםיתנכלו

עללולהתנכליכלוחזרהבדרכםאך,אתויוסףלפנילהתייצבצריכיםהיוכי,דברלו

אתהעדיףכשיעקבבזמנושקרהכפי,השליטי"עבבירורוהועדףידותחמששקיבל

להתקשראיך,בנימיןעםיחד,אזולתכנן,בלבדלבנימיןלהתגלותשרצהמפניאו,(יוסף

בעצמושיבואאביוליעקבלגרוםשרצהגםאפשראליהםולהביאואביהםיעקבאל

כדיאףואולי,נמכרמאזשאירעמהכלעלבנימיןמפילשמועכדיאובנואתלשחרר

ענייןאתתכנןשיוסף,הדעתעלמתקבללאאך.עצמםבפנירחלבנישבטיאתלהקים
עודלהתאפקיוכללאואז,בנימיןבמקוםלעבדעצמואתויציעיתערבשיהודהכדיהגביע

ביחסםאחיואתלבחוןיוסףרצהאם.מראשתוכנןלאאך,אירעאכןזהכל.ויתגלה
גזירתעםברירהבדליתישלימוהםשבו-יותרהסביר-במקרהלעשותחשבמה,לבנימין

היהמה?שמעוןאתלכןקודםשהותירוכפי,בנימיןאתבידיוויותירוחטאםאתשפקד'ה

כניעתםהאם?מעשיהםעלניחמולאשאחיו,בטוחאזהיההאם?"הבחינה"מןאזמפיק
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ולאבימלךלפרעהאברהםשלכניעתוהאם?משהומוכיחההיתהשליטשללכוחומאונס

גםוהלא?ביניהםהיחסיםטיבעלמוכיחה,"היאאחותי"סמךעלממנושרהאתשנטלו

,שםן"רמבדברי,יג-י,ב'י,בראשית)!זוהצלהלדרך,כנראהברירהבדלית,הסכימההיא

.(נגדו"דבר-העמק"ו
ויחסם,לזהזההאחיםשליחסםמוזכרלאירודהשלהגדולנאומובכל,כן-עליתר

שאלשהשליטזה,"הזקןהאב"הואוהיחידהאחדטיעונו.אחתבמלהלאאףלבנימין

נאותרמיזותתוך,תוםעדמנצלווהואלועיטהאחרוןהקלףזהו.הרבהנך-כלעליו

,יהודהשלהערבותהדגשתתוך,הענייןלכלהשליטשלהאישיתלאחריתווברורות

."הזקןלאב"יקרהלאשדבר-ובלבד,בנימיןבמקוםכעבדעצמואתיהודהוהעמדת
ומחליט,אביועלנאוםשומע,האחיםשליחסםלשאלתתשובהחיפששיוסף,הייתכן

בנימיןאתלחלץמנסיםשהם,בכךישתשובהאיזווכי?אליוביחסםתשובהעשושהאחים

?נצחשלובחטאבעירבוןלאביהםהתחייבולולאכןעושיםשהיו,ברורהאם?האבלמען

-דומהבניסיוןעמדואלא,התחרטורקשלא,שמיאכלפיתשובהשלגילוי,אולי,בכךיש

!יוסףכלפילאאך

:וכלפיוביניהםהאחיםיחסיאתיוסףבוחןשבהם,מקומותשניבתורהיש-והעיקר

אותםיסףשומעבראשונה.אביהםמותאחרי-והשני,במצריםהראשוןבביקורם-האחד

הזאתהחדשההצרהבכלרואיםשהםאלא,עודולא,לושעשומהעלומתוודיםמתחרטים

:עונש-עליהםשנתרגשה

אחיואלאישויאמרו"

אחינועלאנחנואשמיםאבל

אלינובהתחננונפשוצרתראינואשר

שמענוולא

(כא,ב"מ)."הזאתהצרהאלינובאהכןעל

,כ"אחלוהתחדשלאדברשום.בהתנכרותוממשיך,כנראהבקושידי,אזמתאפקיוסף
,לחץשוםתחתבאלאזהדיבורם.העונשאתעליהםוקיבלושהתחרטוידעכברשכן

לחצותחתאותםשיבחן,ליוסףלויוסיףומה,"בינתםהמליץכי",מביןשאיןשסמכומאחר

?בידיוהכולשכמעטשליטשלהנורא

-"...יוסףישטמנולו"-הנקמהמפחד,יסףאלהאחיםשובבאיםיעקבמותאחרירק

,טז'פס'נ'לפי"רש)להינצלכדייעקבצוואתובודיםהאמתמןמשניםאף,הדעותולרוב

משלימיםאולי,יוסףשהואבידיעתם,ליוסףמשתחוויםגםאז.(כז'פס,ה"מ'לפן"ורמב

:להשתעבדאףומוכניםהחלומותבקיוםחסרפרטבכך

.(יח-טו,'נ)"לעבדיםלךהננוויאמרולפניוויפלואחיגםוילכו"
,לצייןראוי)חשבוןשלמחשבהכלמונעקימוועצם,בניוכלעליעקבמגונןאזעד

אבל.2(מא,ז"כ-"...ואהרגהאביאבלימייקרבו":מצהירהנוראבכעסועשושאפילו

ימיוכלליעקבגילולאאחיווכןשיוסף,הפשטדרךעל,כז'פס,ה"מ'בפן"הרמבשפירשומה2
לאגם,לשאלתנונוגעואינו,עצמובפניענייןהוא,הזקןשלקללתומפחדביוסףחטאםעל

,בשדהשנחטףלוסיפרורק,"לולהגידרצהלאהטובבמוסרו"יוסףאםשכן,ן"הרמבלדעת

.כןלפני,שליחי"עהדבראותולולומרהיהיכול
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מוכןשיהודה,הוכח,נכון.לבנימיןיחסםעלולא,אביהםיעקבעלמדובריהודהבנאום

למעןהיהזהכלאבל,בנימיןתמורת(באחיולשלוטהרגיל,המולךהאריה)עבדותלקבל

ממהיותר.בעיהשוםליוסףלפתוריכולזהאין,כןעל.עצמובפניעומדואינו,יעקב

הגביעדרךלקבלהיהיכוללא,הראשונהבפעםמפיהםשמעכברשיוסף

:כאןגםנכוןהחלומותעלהעקידהבעלשאמרמה,ולבסוף

,תשובהבעליהודהאתמצאהואולבכליותבוחן-"פתרונםיגיש,חלומותהנותן"

שלולאהאחיםעללא,ההשגחהעלכוונותאלהכל.בנימיןתחתלעבדלהיותבנכונותו

.יוסף
:המדרשבלשון

,יוסףשלבמכירתועסוקיםהיושבטים"

,ובתעניתובשקועסוקהיהויוסף

,ובתעניתובשקועסוקהיהראובן

,ובתעניתובשקועסוקהיהויעקב

,אשהלוליקחעסוקהיהויהודה

(ד,ה"פ,ר"ב)"...משיחשלאורובורא-עוסקהיהה"והקב

מטבעחורגותהבוראמחשבותשבהם,במצביםהבוראומחשבותאדםמחשבותלערבאין

או,הזמןבמשךהןמתבררותה"הקבשלמחשבותיו.בחולשותיומשתמשותאו,האדם

האדםבנישלוהתכניותהכוונותביןחפיפהשוםכ"בדאיןאך,נביאיובפיהןנמסרות

:מקוםשלבמחשבותיוחולשותיהםניצוללביןבטבעיותם

מארץשמיםגבהוכי"
מדרכיכםדרכיגבהוכן

.(ט,ה"נ,ישעיהו)"ממחשבתיכםומחשבתי
לאזהוגם,ה"הקבומחשבותאדםמחשבותביןמפגשלהיותיכולהגמורהנבואהרק

.תמיד
כפייוסףשלתכנונואתחופףהיהלא,הגביעבפרשתולאחיםליוסףשאירעמה
'המאת-והמבחןהניסיון.(א,ה"מ)"להתאפקיוסףיכלולא":הפסוקבמפורששמעיד

נתבארוהשונותוהאפשרויות,נתכווןאחריםלדבריםעצמוויוסף,החלומותקיוםכמוהיו

מןהמשיחמלךשיצאכדי,תמרפרשתאתמתכנןיהודההיהאילו:כןעליתר.לעיל
כדיהחטאאתליצורשיש,המטורףהרעיון.משםיוצאמשיחשוםהיהלאכיבטוחני,החטא

הארוךשצלו,השבתאותשיגעוןשלכבדבמחירישראללעםעלה,יבקעמשיחשלשאורו

,עמואת'הרצהשכבר,מלאבפהלהודותוטוביםרביםמונעועדיין,אותנורודףעדיין

שלשטויותבאמצעותגםעולמואתמנהלה"הקב.לציוןומתקבצותהתקבצוכברוגלויות

אתולא,למצווההחטאאתהופךאינוזהאך,שלהםחטאיםבאמצאותואפילו,אדםבני

עלצווהשלאבשעה,האחיםאתלבחוןכדיאביואתלצעריוסףתכנןאילו.לאורהחושך

.מצליחהיהלאגםמבחןששוםואפשר,באמתגדולחטאחוטאהיה,מפורשתבנבואהכך
נותר,פרעהאצלעזרההמשקיםמשרבקשה-כוחואתבהניסהשיוסף,היחידהבפעם
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והמבחניםהחלומותפתרון.(כג,א"מ-מקץסוף,י"רש)גמורהבשכחהימיםשנתיםעוד

.עולמושלאמותיו'בדאחדכלעסוקיםהאדםכשבני,באקראימתגלגליםההשגחהשל

.מסוימתבמידה,זהקבועממבוךהאדםבביאתלחלץיכול,הישירההנבואהדבררק
.להשהוצעוהפתרונותמכליותרחזקההקושיה-דברסוף

בשחיטתידעלאיוסףכי,לכולראש,ולקבועהפתיחהלנקודתלפיכךלחזורעלינו

בקצהעלתהלאאףזומעיןמחשבה.יוסףנטרףכיאביהםעםהאחיםוברמאותהשעיר

היכן,לגדולהעלייתוועד,במצריםעבדותשלשנה13במשךהתוהההואיוסף,לכן!דעתו

קרובהמצריםארץ:עתהמתהפכיםהקושיהנתוניכל!?מחפשואישאיןמדוע-אביו

וממלכתייםמשפחתייםקשריםבעל,ומפורסםנכבדאישיוסףשלאביו,כנעןלארץ

לאמשפחהקרוביהנראהככלבהישהמדינים-המדנים-הישמעאליםשיירת,מסועפים

הן!השיירהמאנשיאחדלאאףלאתראפשר-שאייגידלאואיש(י-א,ה"כ)רחוקים

יש.שםלמצאםאפשר,קדםלארץפנואםואף,הםאברהםשלבניוומדייןמדן,ישמעאל
.יוסףאתלחפשכדילוישבוודאי-עשולקראתעדריםללוותועבדיםשליחיםדיליעקב
.3!זאתיודעאינויוסףאך,בנושנטרףהואחושבכי,כךעושהאינויעקב

אינואיש-השניםחלוףעםוגוברתההולכתנוראהלחרדהמצטרפתיוסףשלתמיהתו
איפה:כפטישהמכהלקול.אביושלדיוקנובדמותמתמקדיוסףשלהנפשעינויבא

מידהפשיטונימדוע?האחיםאלאבאשלחנימדוע:שניאכזרקולמצטרף?אבא

והרי,ולוישמעוןםהמסוככיםכמהאבאידעלאוכי?הבוראלהשליכונימדוע?בהגיעי

בכלדבראבאידעלאהאמנם?בחזרםהאחיםלואמרוומה?"רעהדבתם"אתלואמרתי

ושנאהזעם,וייאושפחדגלימעוררים,ונפרדיםמתמזגים,מתערביםהקולות?מעשיהם

!...באאינואיש-ו,לעבדמכירה,גמל,בור-להשתגעכדלאחדיםבחודשיםיד.חליפות

מהמסקנהעודמנוסאין.גורלומרעםשקטהלהשלמהמקוםמפנההנוראהייאוש

מישהו!כולנואו-יוסףאו!ידעאין?אחרי?לפני!אבאאתשכנעוהאחים:כתערהחדת
כמו-ישמעאלאתאברהםששילחכמו-ללוטאברהםשהציעכמו-פירודמוטבימות

המביא,המתגרה,המתגאה,יוסףשלשילוחועםהשליםאבא-ספקאלן.עשולושפרש

:בלבוזועקאחרוקול...ובאמובאביולשלוטהחולם,ומדניםשנאההמעורר,דיבה

כמוהוא,נפשרבבותעשרותשלעבדיםבית,הקדומהבמצריםעבדלחפשכיאומריםרבים3

מסודרפיקוחהיהבדלתהובעיקרהעתיקהבמצריםכי,צודקיםואינם,שחתבערימתמחטלחפש

נרשמושיירות;שברחועבדים2אחריםגדולקיםהיוגבולופקידי,והיוצאיםהנכנסיםכלעל
דופןויצאי,הרשמיתבדרכיםאלאממנהלצאתאולמצריםלהיכנסהיהאפשראי.שולםומכס
19,230-227עמיANEI)ונמלטים,לסינימצריםשבין,"המושליםקיר"עלבלילהמטפסיםהיו

,בערימהמחטגםלמצואהיהניתןכזהצנטרליסטימשטרשלבחולשתואפילו.(9-258-ו

שלטוננומרכז,והדלתהסיניביןמלאפיקוחחיהההיקסוסבשלטוןואפילו,בדלתהלפחות

,ו,א"וצ,ו,מ,רבה-בראשית'ר,מודרניותסתמיותמהשערותיתרהרבהבכרדייקול"חזמדרשי

כעבורלעשותהאחיםשיכלומה.צרכיםולשארהמכסלצורכיהמצריםשנהגוהפיקוחמידתעל

.יוסףכמכירתיעקבידעלועושיםהיווכן,מידלעשותיכלו,רבותשמם
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הראשוןוהקול?בכותנתועטור,לאמובכור,האהובבנוגירושעםאבאשישלים,היתכן

איך!המדבראללנועמיםחמתעםבנוישמעאלאתאברהםהעמיסאיךזכור:משיב

נכנעאיך:ועוד!לוהים-אלהשמעאיך!שרהניצחהאיך!השיחיםאחדתחתהושלך

?לוהים-אלהשמעאיך?רבקהניצחהאיך?האהובעשוהפסידאיך?יצחק

,ח"מ,בראשיתראה)בדרךמתהכבררחלאמךהרי?האבבאהבתהגנההיש-ולבסוף

האם?נכנעהאם?אבאאותודחההאם?נגדודבראמרההאם-לאהאצלויעקב,(ז

?והפסידחטאשיוסףליעקב'האמר

,אבאמביתמסורתעםלחיות:שקטההשלמהקבעוכאלהנפשייסורישלשנים13

אשתאליקרבלא-גאוותוחטאיעלאותודחהאםאפילו-לוהים-א"לחטואלא!מבחוץ

.אדונו
,פרעהלפניויתיצבזקנוחתימתיגלחכאשר,המשנהמרכבתעליוסףימלוךכאשראר
עליוגזרכך-אביולביתמחוץחייואתלבנותשעליו,ליוסףלוברוריהיהכבר,פרעה

!והשליםנכנעכורחועל,מחהאםאף,אהבאםאף-ואבא;'ה

:בלבואשרכלאתיוסףהוציא,המצריתבן,בכורונולדכאשר

עד-(נא,א"מ)"אביביתכלואתעמליכלאתלהים-אנשניכי,מנשה..,"
!נשייה

:נרגעכבר,השניהולדתעם

ענייבארץלהים-אהפרניכי,אפרים.."
"
.(נב,א"מ)

*

בכלאולי-בנסמאמיןעודנואולי.ונטרףיוסףמתכי,כותונתשלבטעותחייעקב

.הקשההאבלותי"עהאשליהמגורשתמידאך-והצילואדםמצאואולי-טעוזאת
:שאומרת,שש-לבגדימקוםשפינתה,שנלקחה,שהופשטה,כותונתשלבטוגותחייוסף

.חלומותיו-בגאוותמביתושולחיוסף
אתשצירף,אהובובנועלבמאבקשהפסיד,שנכנע,שוויתר,אבאשלבטעותחליוסף

,א"צ,רבה-בראשית-המדרשכוונתגם-אולי-זו)תרחבמשפחתהדחוייםלרשימתיוסף
לרשולעג-שוניםבשעריםבכניסתם,עשרה,למצריםבבואםיוסףאתהאחיםשחיפשו,ו

.(אותםבראותויוסףעצמושואללחפשנינזכרועכשיווכי:יוסףבעיניזההוא
החרדהכל.לבוביתרמפיהםאביועלכששמע;בחלומותנזכריוסףאותםכשראה

"?הייתכןהאמנם":באחתצפההישנה

באוועבדיךאדנילא...באתםהארץערותאתלראותאתםמרגלים"

,כנעןבארץאחדאישבניאנחנואחיםעבדיךעשרשנים...כילא...אכל-לשבר

(יג-י,ב"מ)".איננווהאחדהיוםאבינואתהקטןוהנה

משניםאחדעליעקבויתרהכיצד,ובכן:תמהיוסף

-

הכולהלוא!?שבטיחסרהלוא,?עשר

הן!?הוליד"נשיאםעשר-שנים"-ישמעאלגםהלוא-השבטיםעשרשניםסודאתיודעים
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,ב"כ;יד-י,ו"ל;טז,ה"כ;כ,ו"ל,בראשית)!לנחורוגם!בנים-בניעשר-שניםלעשיוגם

,בנימיןבנולישראלונולד,ישראלוקראוארםמפדןבשובולעקבאת'הבירךהן.(כד-כ

ישראל-ביתהיוכל.(כב,ה"ל)?"עשר-שניםיעקבבבלויהיו"-נולדישראלובארץ

שלהמזבחיעידהן?שבטבלאהמקדשיבנהואור!?החסראתלמלאבלילהיבנות

:יעקבבנישבטיעשר-בשניםאלאלישראלאפשרשאלהנביאאליהו

,אבניםעשרהשתיםאליהוויקח"

יעקבבנישבטיכמספר

לאמראליו'הדברהיהאשר

(לא,ח'י,א"מלכ)!",שמךיהיהישראל

יעקברוחותחי"לל"ורשאונקלוסראה)?באבלויעקבאתהשכינהעזבהלאהאם
אמרו!?היתכן??במשפחההאחריםמןמיאלשובתעבורלאהאם.(כז,ה"ס-"אביהם

?ומדועיעקבויתראיך!?בשנהחודשהיחסר-"איננווהאחד"..."עשר-שנים":האחים

ומה?אבאנשנילמה-הכולידעהוא.אמובןאחיו-בנימיןאתלהביא:'פותרויוסף

יהיהאפשרממנו.יוסףאצלויישאר,בשמעוןיוחלף,בנימיןירדכן-על?יהיהומה?קרה

יוסףיוכלגםאז.בינתיםאירעאשרכלועל,"אמרתםאשרהזקןאביכם"עלהכוללדעת
.לאאםשתיקתואתלהפראםלהחליט
עדאביומביתושולחנענשומדועאיך,לעצמוולהשיבלהתאפקעודחשביוסף

.החומהאתושבר,תכניותיואתקלקליהודהאך,נשייהעד,שכחה
האישיעתראולי,הזקןאביועלהשכנועדרךבנימיןאתלהציליצאיהודה
חומתאתלמוטטיהודהאתשלחהההשגחהאבל,הזקןהאבעללרחםהקשוח-השליט
,יהודהבפיה"הקבשםוכךיעקבשלטעותוחומתאתגםלמוטטכדל,יוסףשלטעותן

להציל-דעתמבלי-שלוחוהנהו,בנימיןאתלהצילהמסוכן-הנואשבניסיונוהמתפתל

:עליךמתאבלאבא:לוולומריוסףאת

אלינואביעבדוויאמר"

אשתיליילדהשניםכיידעתםאתם
מאתיהאחדויצא

נדףטרףארואמר

הנה-עדראיתיולא

,אסוןוקרהופגימעםזהאתגםולקחתם

(ל-כד,ר"מ)"...ועתה,שאלהברעהשיבתיאתוהורדתם

טרףאךואמר"-מגבואותומציפיםוחוםקורגלל!ההמשךאתעודשומעאיננויוסף

"...הנהעדראיתיוולא,טרף

!וצועקבוכה,הימיםכלעלימתאבל!שנטרפתיחשב!הוטעהאבא:העירומההאמתהנה

!הושפעלא-נכנעלא,שכחלא,ויתרלא

!נשייהלא!לא!אמםלאהלא-לאהבניהאחיםלא
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להתאפקיסףיכלולא"

עליוהנצביםלכל
ויקרא

...מעליאישכלהוציאו
...בבכיקלואתויתן

אחיואליסףויאמר

יוסףאני
(ג-א,ה"מ)"...חיאביהעוד

?הייתכן?שוכחולאואוהבחי?אבי?העודנו?חיאביהעוד

מעלימינוולהסירלהבחיןהזקןישראלידעבעיוורונוגם-טעותהיאהנשייהכל
.גדוליםשללטעותגםכוחישאמנם.ישנווהאחד,אנחנואחיםעשרשנים-מנשהראש
:הנשייהאתלהפרותראשוןואפריםבניואםכיהשבטיםביןוימנהיחזורלאיוסף

,הםלימצרימהאליךבאיעדמצריםבארץלךהנולדיםבניךשניועתה"

ומנשהאפרים

.(ה,ח"מ,בראשית)"לייהיוושמעוןכראובן
אבינושכחתכל,הממלכותפירודכל,4"לחזורעתידיםשאינם",השבטיםעשרתכל

??חיאביהעוד-מתבררהכול,בעירומונחשףהכול,טעותוכול-הזקן

אליושלחיסףאלמגרונו'הדברוהנה-בנימיןאתאלאלהצילהתכווןלאיהודה

יעקב-אשתכי-ועוד.כולםעשר-שניםוהבנים,שלמהיעקבשלמיטתוכי
-דעתובלאאםגםיהודהבזכותמחדשנפגשובניוושני,רחלהיאהאהובה-העיקרית

!נגאלומנשה

.מדומהנשייהשנות22:המרההטעותשלמכוחהבאיםוצאצאיויוסףביתנפתוליכל
.מדומהנשייהשלתולדותיה,וההשלמההזעםכל,השמדכל,הכפירהכל

אתלהסיר,'הלדברלצינורמצידוכוונהבליאותוהפכהירודהשלנפשומסירות

.הגאולהאתלהפרות,הנשייהאתלנשות,הטעות

***

עצמהשהתורהמהעלנשעןהוא:אחתמסיבהולו,הפשטמבחינתזהמפירושמנוסאין

אךואמר"-עליואביאבלאתליוסףבגלותויוסףאת"שבר"שיהודהדבריעל,אומרת

אינוזהפירושרק.יוסףמפימנשהשלשמופירושועל,"הנהעדראיתיולאטרףטרף

מפורשתהתורהעדותלבסוףשקרהמהאתנמרץבדיוקמראשתכנןשיוסףמניח

שלתכנונואתושיבשגלויהוהשגחהגמורההפתעהשלפרייההיה"לבסוףהמתרחש"ש

יוסף

,אליעזר'רלדעתוחוזריםזכותמלמדיםיוחנן'וררב-א"ע,קיא,ושםג"ע,קי,בסנהדריןראה4

.לחזורהשבטיםעשרתשעתידים
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גלגוליאתמסבירשהואמפני,ההיסטוריהמדרשמבחינתזהמפירושמנוסאין

"עודאזכרנוזכר...אפריםלייקירהבן"בנבואתהמשתקפתהישראליתההיסטוריה

מביתוהנשייההשכחהבשאלתהיוםעדמלאיםישראלשבטיתולדות.(יט,א"ל,ירמיהו)

הטעותבגילוי-ומאידך,(א"ל'בפהנבואהובהמשך,'גפרקבירמיהוהיטבעין)אבא

פריהןלגדרמחוץאלהדחיותכל!חסרלאאחד-אנחנושבטיםעשר-שנים.והתשובה

!להתבררשסופה-מרהטעותשלמר

מפני,(העולםבהשגחתלוהית-האהכוונהעומק)הסודמבחינתזהמפירושמנוסאין

לביןצדיקיהםגדוליאפילו,האדם-בניכוונותבין,והנסתרהנגלהביןהיטבמבדילשהוא

ישראלאחדותעםמשיחשלאורובוראותהכישלונותכלדרךגםאשר,ההשגחהתכניות

.לשבטיו
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