
מדןיעקבהרב

*(ואחיויוסףפרשת)עומדיםתשובהשבעליבמקום

פתיחה

שליחסולחידתאמגדיםבחוברת,נון-בןיואלהרב,ר"מושלהמקוריפתרונו

,הפרשניבחידושוהן,ענייןמעורר,במצריםשליטשהיהבעת,אחיוואלאביואליוסף

ההשכלבמוסרבעיקראך.ישראלשבטי,יעקבבניאתממנהרואהשהואבזוויתהן

בנייןשלההיסטוריהמהלךבעיצובהאדםשל(יחסיתהקטן)תפקידועלשבוהרעיוני
.ישראלעם

ביקורתאףמעוררהואאלונקודותבשלושמעוררשהואלענייןבנוסףאך

,לכךכדאישאיניאף,עליהןלעמודברצוניזהמאמרשלהראשוןבחלקו.ותהיות

שלפירושםאתליישבאנסההמאמרשלהשניבחלקו.שהוצעהמהלךאתולדחות

,ן"הרמבבפירושאדוןהמאמרשלהשלישיבחלקו.העקידהבעלושלאברבנאלי"הר
.בסוגיהכעיקררואהשאניפירוש,אלושלפירושםעםלשלבוואנסה

"מניפועלהמשוריתגדלאם".אחלק

סיפוראתידעלאשיוסף,ההנחהעלמבוססנון-בןהרבשלבמאמרוהפירוש

..נטרףשיוסףלאביהםסיפרושהאחים,דעתועלהעלהולא,בדםהטבולההכתונת

העבדיםבשוקיחיפשוולא,לעבדבנומכירתעלאפואידע,דיוסףאליבא,יעקב

אברהםשנהגבפיבושנהג,אביוכלפיניכוררגשימפתחיוסףזהחשדומכוח.במצרים

העםובנחלת'הבקהלמלהיכנסשדחאום,בעשויצחקשנהגוכפי,ובישמעאלבלוט

.הנבחר
:האחת.באביוכךלחשודיוסףדעתעליעלהמדוע,ליברורלאהסיבותמשתי

אמואתאהבשאביו,ידעהן.פסיםנתונתלוועשהבניומכלאהבושאביוידעהרי

עיין)צרתהלאוהלולא,שפחתהלאוהלמיטתוהכניסמותהלאחרושאף,נשיומכל
ונדחתהובניהלאהידגברהכךאחר,תאמרשמא.(כב,ה"ל,בראשיתעלר"ומדי"רש

אתלאכולכילועדמרובהזמןחלף,שמעוןאתבמאסרשםשיוסףלאחרוהרי?רחל
,מעדיףשאביו,ראהיוסף.למצריםבנימיןאתלשלוחיעקבשהשתכנעועד,השבר

.רחלבןבנימיןאתישלחלא,יעקב,שהואובלבד,מצריבכלאלאהבןשמעוןשיישאר
?יוסףאליושבשלאבדרך,בנימיןאליוישובלאשמא,חושששיעקב,יוסףהביןלאוכי

?הגביעולפרשתעודלוולמה

למאמרהחשובותהערותיואתוהעירשטרח,ו"הימדןמאיר'ר,מורילאביבהוקרהנכתב
,משגיאותוניפהו
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בשאלהולבניהלאשתוייכנעלוויכוללמלאךששרה,כיעקבאישוכי.ועודזאת
כי"בהכריזומלוטשנפרד,לאברהםכאןישדמיוןומה?מיטתושלמותשלעקרוניתכה

השמאלאם")כנעןארץאתעמוובחלקו(ח,ג"י,בראשית)"אנחנואחיםאנשים

דמיוןמהוכי.להצילועליונפשואברהםמסרלוטוכשנשבה,(ט,ג"י,שם-"ואימנה

כניעהבגלללעבדיוסףמכירתאת-בדיעבדמאשרלפחותאו-היוזםיעקבביןיש

הכופהו'הצומכוחלדרךצידהועםאמועםישמעאלאתהמשלח,אברהםלבין,לבניו

לושנתבררלאחררקזאתוגם,פחותהברכההדחוילבנונותןשרק,ליצחקאו,כךעל

.'הרצוןזהושאכן,ספקלכלמעל.(לג,ז"כ,שם)'אפואמי'בחרדת
שציווהוהוא,לדחותוהאחיםעםה"הקבהסכיםכאןשאף,יוסףחשד,תאמרשמא

'הויהי"הואמלאמקראהרי.'בקולםשמעואחיויהודהאליךיאמרואשרכל'ליעקב

וכפי,זאתידעודאיויוסף.ועוד"אתו'הכיאדניווירא",(ג-ב,ט"ל,שם)"יוסףאת

.הנבחרהעםמן'הדחהושלא,אפואוידע;רבותפעמיםבעצמושאמר
יוסףשלגאוותובגללוזאת,'הבצוולאבטעותאביושדחאו,לומרנבואואם

לוומסר,שוחקותפניםרקתמידלוהראה,כןאם,מדוע-אחיועלשהוציאוהדיבה

,בלההעםששכבראובןוכי,ועוד?(שםוהמדרש,ג,ז"ל,י"רשעיין)שלואיקוניןזיו

,לכלומעל!?בידיהםיעקבימסרנוומדוע?ממנוטובים,שכםאתשהחריבוולוישמעון

שלומםאתלראות,כביכול,וישלחנו,שוויםולבופיושאיןכמיינהגכיעקבאישוכי
במעשהאביואתשחושד,בןלךישוכי?לעבדהאחיםשימכרוהוכדיזהוכל,אחיושל
זאתשתכתובבלא,זהוכל?אביואתליוסףוחומרקלשלבנובןוחומרוקל?כזה

.אתמהה?במפורשהתורה
שאיןבכךליוסףהוקשהמה,לינתבררלא:זהפירושעללתמיההשנייהוסיבה

בטוחכההיהמדוע.המאמרמחברבלבוששם,אלולחשדותשבאעד,מבקשואביו

מוחזקשהוא,דעתועלהעלהלאמדוע?מבקשושאינואלא,המכירהעליודעשאביו

ולהיותעקבותלהשאירבלאהיוםאףלהיעלםיכולאדםאיןוכי?כמתאביואצל

?כמתמוחזק

איך,המדייניםהאורחהאנשיי"עקולשיצאגבוההסבירותשהייתהנאמרואם

?לווששיקרויוסףאתמכרושהםלאבשייוודע,זהסיכוןהאחיםנטלו

ובלא,לשכםשלחוהרי.בנועקבותאחרלהתחקותיעקבעלהיה,תאמרשמא

,נראהד"ולענ).עקבותיושנעלמותימהאיןוכך,לדותןיוסףהלךיעקבשלידיעתו
שלהיחסיתקרבתןלמרות.לדותןמשכםהמעבראתוהדגישההתורהטרחהשלכן

,הנטרףעצמותועלהטורפתהחיהעקבותעללהתחקותהמעברהקשה,השתיים

כדברינניחומדוע.(מאביהםהסיפורלהעלמתלדותןמשכםהמעבראתניצלווהאחים

?לאביהםמשקריםשהאחים,דעתועליוסףהעלהשלא,נון-בןי"ר,המאמרבעל

לאוכי.מעשיהםעללומספריםשאינם,אביהםאלרעהדיבתםאתהביאכךעלוהלוא
אתשמר'שאביהםדעתאלהחלומותעלהבניםדעתנשתוותהשלאיוסףהבחין
הדבר

מדבריהםמשתמעשאכןוכפי,להעלימונועדההבורהשהשלכתו,הביןלאוכי?'
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כדיבאדמההבלאחיואתשטמן,לקיןוהשווה)?בפרשה(כ,ז"לעיין)האחיםשל

לבורהשלכתושל,זואתזוהסותרותהפעולותששתי,הביןלאוכי(.ל"ואכמ,להעלימו
שלתוצאההן,ומכירתוהוצאתוושל(י"ורש,כא,שבת-ועקרביםנחשיםהמלא)

?גורלואתלהעליםההחלטהלכולםכשמשותפת,גורלועלהאחיםביןויכוח

עקבותיואתלטשטשנועדההכותונתשהפשטת,באפשרותלפחות,ראהלאוכי
בגדיופ"עומזוהההרוגבעלהבנמצא,יז'סי,העזרבאבןעגונהלדיניהשווה)

?"טרףטרף"סיפורעלחשבלאאםגם,(המובהקים

,אביובביתחייולסיפוררביםבפרטיםדומהפוטיפרבביתגורלוסיפור,מכךויותר
המקומותבשני.(ב,ב"ל,"דבתםאוויוסףויבא"עלי"רשעיין)כךעלעמדואףל"וחז

אשת,יוסףאחי)קנאהכךבשלומעורר,(לפוטיפר,ליעקב)והאהובהנבחרהואיוסף
,("בידהבגדוויעזב","כתנתואתיוסףאתויפשיטו")ממנובגדואתפושטים,(פוטיפר

,פוטיפרבבית)לגדולהממנוועולה(הסוהרבית,בדותןהבור)לבורמושלךוהוא

.(פרעהבבית
שלפשרן,חוריסליושלושהשריגיםשלושהשלפשרםשהבין,שיוסף,להניחיש

לשקרשנועד,ממנושהופשטהבגדשלפשרואףהבין,שיבוליםשבעושלפרותשבע

אתדעתועליעלהלאומדוע.פוטיפרלפטרונולשקרהשניבגדושנועדכשם,לאביו

?לאביושתסופראחרתמעשייהכלאוהטריפהמעשיית

"אתםמרגלים"עלילת,יוסףשלמאמציושכל,הטענהאתגםלקבלממאןהלב

יחסעלמידעממנולשאובכדיאליובנימיןאתלהביאאלאנועדולא,הגביעועלילת

,הלבקורעתהאנושיתהעלילהביןאפשריובלתימדיגדולפערישנו.אליוואחיואביו

הצורךלבין,שםעליווההגנהלמצריםבנימיןלשליחתבאשר,יעקבבביתהמתרחשת

.ותוההעומדהקורא.מידעממנולשאובכדיבנימיןאתאליולזמןיוסףשלהטכני
וכל,הנערשליחתבשלהלבושברוןהלבטיםאתהמתאריםפסוקיםעשרות,האיכולי
נשנימדוע'המידעשאיבתמטרת,לבשברוןלאותושייכתאינהכךשכללמטרהזה

,?'אבא
מהלברר,יותרפשוטה,אחרתדרךלואין,יכולהכולהשליט,יוסףוכי.ועודזאת

מןששמעלאחר,שפיתחבתיאוריההספקבלבושעלהלאחר,אליוהמשפחהיחס

להוציאיוסףיכוללאוכי?המחברכדברי"אנחנואחיםעבדיךעשרשנים"האחים

שמעוןבידיוכשהיה,במשמרימיםשלושתכשהיו,מבירתומזימתפרטיאתמהם
?משנהלמעלה

בשלושתשנערכובחקירות,בושרצהפרטכלמהםהוציאשיוסף,היאהערכתנו

ונערכוהואילהאחיםשלחשדםאתעוררולאאלוחקירות.במשמרהיותםימי
נחשדלאומי)וחתרניםמרגליםיוסףאחיהיותמחשדביטחוניותחקירותשלבמסווה

כלאתיוסףבאמצעותלעצמופרעהכשנטל,רעבימיבאותםהמשטרנגדבחתרנות

אחריםבמקומותלעריםוהעבירםהאחוזותבעליאתנישל,ורכושהמצריםאדמות

המשבראתלנצלהשכילשכה,משטרנגדבחתרנותנחשדלאמי.כולחסריכאריסים

נגדשהחשד,ספקאין?כוחהכלאתאליוולצבורהחברהפניאתלשנותכדיהכלכלי
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כמיטבנערכוהחקירות.(יסודחסרתכעלילהולא,ומציאותיסבירנראההאחים

פ"ע)שנכנסו,האחיםעלהלחץ.הרודניבממסדהביטחוןשלטונותשלהמסורת

אחיםשנישישנםכשנתברר,גבר,שוניםשעריםבעשרה(ו,א"צ,ר"ב-ל"חזמסורת

סיפרו,לחודאחדכלנחקרושמסתמא,שהאחים,מסתבר.'נתפסושלאמרגלים'נוספים

שגמגמו,ייתכןאך;ומעשיובנימיןעלוכן,משפחתםומבנהמוצאםאתבחקירותבגלוי
"מתואחיו",(יג,ב"מ)איננווהאחד":האחרהאחעלבדברםזהאתזהסתרוואף

.,ועוד'סוחרים','מדיינים','ישמעלים','טורףטרוף'כ)אפשריותטענותועוד(כ,ד"מ)

שאיןלוודאכדי,מכנעןבנימיןאתלפחותלהביאעליהםציווהויוסף,גברהחשד

.הריגוללחשדאימותאפואהייתההמנחשהגביעגניבת.במצריםנוסףמרגל
מהםלהוציאיוסףשהתקשה,לינראהלא,לאאםוביןזההסברנקבלאםבין

ועלעליהםמהםהוציאשאכןוכפי,המשפחהעללדעתשרצהפרטכלבחקירות

.כךלשםבבנימיןצורךכללוהיהולא,(ז,ג"מעיין)מולדתם
,אביואתלצערליוסףלוהיהשלא,טועןנון-בןיואלהרב.דיןומןדיןמןבר

אחיואתלהחזיראוהחלומותאתלאמתברצוןהתנהגותוהסברתאתבכךודוחה

הסברמאביוולדרושלאחיולהתוודעיכולהרי?שלובפירושוהרוויחומה.בתשובה
עבדיךעשרשנים"מאחיוששמעלאחרהרי?בנימיןבלקיחתציערוומדוע.שאירעעל

לאמספקולפחות.מעליואביודחהולאשמא,ספקבלבונתעוררכבר,"אנחנואחים

מסורתעם'הדחוי,יוסףחינון-בןהרבשללדבריואףוהרי.כךכללצערועליוהיה

מהולשם.(יט,ח"י,בראשיתעיין)והמשפטהצדקהדרךמסורתהיאהלוא,אבאבית

?עמוכשנפגשמידולחקרובנימיןאתקלהלשעהלבודדלוהפריעמה?הגביעעלילת

:לנונראותאינןהמחברהרבשלטענותיושארגם

טרףאךואמר"יהודהכשאמר,נשברהיוסףשלהקשוחהשהתאפקותו,הטענה.א

מבוססת,אביונשהושלאליוסףנודעשאזכיוון,(כח,ד"מ)"הנהעדראיתיוולאטרף

אותומציפיםוחוםקורגלי.ההמשךאתעודשומעאיננויוסף"שהמחברשלדבריועל

הכתוברהיטותפ"ע.שיסמוכומהעללהםאיןאלוודברים.(29'עמ,אמגדים)"מגבו

:בנימיןבמקוםעבדותיהודהעליוכשקיבל,יוסף'נשבר'

אלאעלהאיךכי.אחיועםיעלוהנערלאדניעבדהנערתחתעבדךנאישברעתה'

'וכו"להתאפקיוסףיכלולא.אביאתימצאאשרברעאראהפן,אתיאיננווהנעראבי
.(א,ה"מ-לב,ד"מ)

.דברינובהמשךה"אינעמודזוסמיכותחשיבותועל
בכורושםלקריאתכהסבר,ממשפחתוומנוכרדחויעצמוחששיוסף,הטענה.ב

נשמעהכבר,(נא,א"מ)"אביביתכלואתעמליכלאתאלהיםנשניכי"שםעלמנשה

האומריוסףשלזודמותעלבנה'מקראהגיונות'בספרואלדדישראל)סופריםמפי

"עמלי"והמלה,שונההפסוקפירושד"לענאך.(ועוד,המצויהמתבוללאת"נשניכי"
נשניכי':הפסוקושיעור,(יג,'ו,בראשית,ע"ראבעיין)עמהואחרעצמהמושכת
ביתאת'השהשכיחהועלמודהאינויוסף.'אביביתעמלכלואתעמליכלאתאלהים

בבית(עמלו=)צרותיואת'השהשכיחהועלמודההוא.זאתמלומרלווחלילה,אביו
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המערכותבשתיתלאותיופשראתמביןהוא,למלכותיוסףמשמגיערק.אביו

הוא'עמלו',(לעילעמדנוכברהקבלותיהןועל)פוטיפרובביתאביובבית,הקודמות

מביןהוא,פתרונןעלבאותוכשאלו,הסוהרובביתפוטיפרבביתהאחרונותתלאותיו

שתיאתשנשהו,'להמודההוא.מלכותעלחלומותיוופשר'אביוביתעמל'אתאף

.המלכותאלהמלךאסיריומבורדותןמבורבעלייתומהןוניחמהועמלומערכות
צעירושםאתקראשמהשעל,הפריוןלברכתאצלוקודםמלכותועלחלומותיופשר

גאווהשבשמיניתשמיניתבשלואולי,(נב,א"מ)"ענייבארץאלהיםהפרניכי"אפרים

פשראתמחזיר,הקלקלהאתמתקןיוסףבניאתבברכו,יעקבורק.בושהייתהנסתרת

:האבותברכתחיקאלהבניםשלשמותם

"יצאומחלציךומלכיםממךיהיהגויםוקהלגויורבהפרהשדיאלאני"

ברכתלעולם;ליוסףהנאמר,ד,ח"ומ;לאברהםהנאמר,ו,ז"י/לבראשיתוהשווה)

ונשייתיוסףמלכות.מנשהלפניאפריםאתושם,מתקןיעקב.(למלכותקודמתהפריון

,וכוכביםירח,שמשלפניהתבואהאלומותגםולכן)הפריוןברכתלאחררק,העוול

(ל"ואכמ

לביתחלילהולאלתלאות,לעמלמתייחסתהנשייה-ונסכםלענייננונשובואם

.אבא
לובאויהודהשדברי,להתאפקיוסףיכולשלאממהמסיקאףנון-בןי"הר.ג

אך"-יוסףששומעהדבריםשעיקר,מכךמביןוהוא,מתוכנןבלתיוכמהלךבהפתעה

רקכאן.התאפקותו-איאתאחרתבדרךונפרש,כךעלנגיבדברינובהמשך."טרףטרף

ביןהקשר,דבריופיעל.בפירושוחלשהלנושנראית,אחתנקודהעלנעיר

(כד,ב"מ)בכיוובין(לא-ל,ג"מ)התאפקותולבין(א,ה"מ)כאןובכיוהתאפקותו-אי

.מקריוכמעטרופףקשרהוא
בשאלתהישראליתבהיסטוריהמשתקףשלושפירושו,במאמרוטעןעוד.ד

כוונתביןברורחייץהשמה,העולםבהשגחתהאלוהיםבכוונתוכן,והנשייההשכחה

.עלינו'הגומראם,בהמשךמחלוקתנועיקרתהאכךועל.ההשגחהתכניתוביןהאדם
דרךמצאנוולא,לסוגיהנון-בןהרבשלפירושוצדיכלעלחזרנו,דברסוף

.מאמרובתחילתהרבשדחאםלפירושיםלשובאלאלנוואין.ליישבו

"הצאןבעקבי".בחלק

י"הרשלדרכםאתמאמרנושלזהבחלקנאמץבפתיחההבהרנושכברכפי
כחלקולאביולאחיויוסףשלהתנכרותואתהמפרשים,העקידהבעלושלאברבנאל

שלמהבתשובהלשובהזדמנותלהםולתת,הגביעניסיוןלידילהביאםשלמהמתכנית

וכן,בסוגיהעיקרשהוא,להוכיחונשתדל,זהפירושנרחיבאנו.לעבדשמכרוהועל

נעסוקדברינובהמשך.זהפירושעלנון-בןי"רשלקושיותיוכלאתלתרץנשתדל

שביסודו,ולהוכיחליישבוונשתדל,לסוגיהן"הרמבשלובפירושוהחלומותבסוגיית
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יוסףאתשהפעילוהוא,הואאחדמהלךהתשובהומהלךהחלומותמהלךובשורשו

.ממשפחתוניתוקושנותב"בכ
העיקריתשהמגמה,נוכיחבראשון.פרקיםלשלושהנחלקהתשובהעלדברינואת

יוסףפגישתאתהתשובהלאורנבארבשני.התשובהתהליךהיאואחיויוסףבסיפור

שלבחשיבותונדוןהשלישיבפרק.זהמהלךעלהקושיותאתוניישב,במצריםואחיו

.בראשיתבספרזהבמקוםדווקאהתשובהתהליך

אפרק

פניםבשום.בראשיתשבספרהקליםמןאינואחיהםבמכירתיוסףאחישלחטאם

-"אירשנהכיאדעבמה")אברהםשלחטאיהםעםאחדבקועומדהואאיןואופן

דינהאתלתתהסכיםושלא,ברחלאפושחרה)יעקבשל,(ודומיו,א"ע,לב,נדרים

.(רעהאחיודיבתהבאת,ז,ד"פ,ר"ב-בשערוסלסול)יוסףשלאו,(ד,'פ,ר"ב-לעשו
;'ד,יואל)והנבואה(ז,ד"כ,דברים;שםי"רשועיין,יג,'כ;טז,א"כ,שמות)התורה

אחתבשורה,לעבדחוריןבןמכירתשלזהחטאמעמידות,(רביםועוד,י-ו,'ב,עמוס

וחטאהפלגהודורהמבולדורחטאי,קיןלחטאדומהזהחטא.שבחטאיםהכבדיםעם

אחישלתשובתםלתפוסצריכהאלושלעונשםמקוםשאת,הואטבעיאך,סדוםאנשי
סיפוראגבהמופיע,מוצנעכמאורעולא,עליובנוישהספרנוסףכנדבךמחטאםיוסף

והפיכתהמבולכנגדשקולהאחיםשלהתשובהסיפור.יוסףשלטעותוסיפור,אחר

.מהםלמעלהלאאם,סדום

העוסקראובןתיאור,(יט,ד"פ,ר"ב)ל"דחזאליבא,פותחיוסףמכירתסיפוראת

-למכירהסמוך,זותשובהעלהמשבחוה"והקב,בלההמעשהעלובתעניתובשקו

עלמשבחואביוויעקב,הקדשהעםכישלונועלבומודהשיהודה,ותמריהודהמעשה

.(ט,ט"מ,י"רש)כך
למעשהחדלשיעקבלאחר,במשפחההמנהיגותעלמתמודדיםויהודהראובן

השלישיובחלק;רביםועוד;ה,ג"מ;כב,ה"ל;לא,יד-יג,ה,ד"ללמשלעיין)מלהנהיגה

.(ל,לד)ההנהגהעלהמרוץמןהופרשוולויששמעוןולאחר(נפרטםהמאמרשל
.(כז-כו,כב,ז"ל)יוסףשלגורלועלבוויכוחמתבטאתויהודהראובןשלהתמודדותם

במצריםבנימיןעלהאחריותבנטילת(טז,ד'מלעומת,כב,ב"מ)מכירתובחטאבהכרה

.התורה1בהמשךנוספיםבמקומותוכן,להםיעקבבברכת,(ט-ח,ג"מלעומת,לז,ב"מ)
ושתיהן,במקבילבהןעסוקיםויהודהשראובן,התשובותשתישאף,ברורנראה

שנראהכפי)אביואשתעםששבבעלותעניתובשקוהעסוקראובן,דומיםחטאיםעל

יהודהמחנהשדגל,'בבמדברעם,ראשוןנמנהראובןמחנהשדגל,'אבמדברלמשלהשווה.1

,'אשופטיםעם,העםלפניחלוץעוברראובןמחנהשדגל,ב"לבמדברעודוהשווה,ראשוןנמנה

עתהנעסוקלאאך.ליהודהומתחברראובןמחנהאת'נוטש'שמעון)ראשוןעולהשיהודה

.נוספותודוגמאות.(בכך
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חלקהן,בנואשתעםששכבחטאועלהמודהויהודה,2(הכתובשלהמילולימפשוטו
שמציעיםהתשובהדרכישתיעלנדוןעודובהמשך.המנהיגותעלההתמודדותמן

בנואשתעםיהודהולחטאאביופילגשעםראובןלחטאאיןראשוןבמבט.אלושניים

קשרולעילשהוזכרבמדרשל"חז.הואכךלאנוסףבמבטאך,יוסףמכירתאלקשר-

פ"עהן,בלההמעשה.יוסףלמכירת-בלההמעשהעלראובןשלותעניתושקואת

שבאכאבשלום-בחייואביוהגמונייתאתלרשתהתכווןשראובן,מקראשלפשוטו

למעשהכהמשך(ב"ע,נה,שבת)מדרשופ"עוהן-(כב,ז"ט,ב"שמו)דודפילגשיעל

,שהוא,הייתהכוונתו,לאהאמולאוהלאביומיטתאתראובןשהעביר,הדודאים
הניסיון.האהובהרחלשלבנהיוסףולאהנבחריהיה,השנואהלאהבכור,ראובן

מעשהעלשעשההתשובהמןחלקהוא(ב,ז"ל)מלכותוחלומותואתיוסףאתלהציל

.בלהה
האסונותשרשרת.פרשיותבסמיכותיוסףלמכירתמתקשרתמרמעשהאף

,ראובן.יוסףמכירתעלעונשספקללאהיא,בניוושניאשתואבדן,יהודהאתהפוקדת

אתישיבלאהואאם,בניושניאתימיתשיעקב,המוזרהרעיוןאתלימיםהמעלה

יוסףמכירתעליהודהשלמעונשו,הנראהככל,אותושאב,(לן,ב"מ)ממצריםבנימין

בתודעתםברזלבעטחרות,הנוראהחטאעלזהנוראעונש.בניושנימות-למצרים

.במצריםבנימיןאתיפקיראםראובןעליומקבלואותו,האחיםשל
:בחטאומתושבניו,דעתועלכללמעלהאינויהודההמעשהשבתחילתאלא

:הודה,בצדקתהשנוכחלאחרורק.(לד,יבמות)"אנשיהשימותוזומוחזקת:אמר"

מוחזקהואאלא,אנשיהבמותמוחזקתהיאשלא,ידעאזרק.(כו,ח"ל)"ממניצדקה"

זוכההוא,מחדשההרוסביתונבנה,זובהכרה,שם.הואחטאווהחטא.בניובמות

,שם.ואונןער,שועבת:לושאבדואלובמקום-וזרחפרץ,תמר-בניהושניבאישה

.ייבוםמצוות,כזכויותלונעשיםהבןאשתבבעילתושגגותיוזונהבבעילתזדונותיו
שלאורונבראשםדווקא,אחיומכירתחטא,בניומתושבובחטאוכשמכיר,שםדווקא

.ישראלמלכותונולדתמשיח
המצריהשליטשלגזירתו.דרכםבהמשךאףהאחיםאתמלווההתשובהמהלך

מכירתאתלאחיםמידמזכירה,בנימיןאת,רחלשלהשניבנהאתאףלמצריםלהביא

,ומבארים."טועהאלאאינו,חטאראובןהאומרכל":(ב"ע,נה,שבת)נחרץבאופןקבעול"חז.2

לתורהבפירושושורבכוריוסף'רביארכןפיעלאף.בהמשךשביארנווכפיאביויצועישבלבל

בפירושום"הרמבבןאברהם'ר.בלההעםששכב,כפשוטוראובןשלחטאואתוישלחבפרשת

בעל.ביניהםהכריעולא,פירושיםכשניל"חזדרשתואתהפשטאתהביאויחילפרשת

.ל"זחשלזהמלבדנוסףפירוששללקיומורמזהעקידה
לזהנוסףפירוש,לעתים,המפרשיםקדמוננושלזוקשהבסוגיהראשנולהכניסבאנולאאנו
,ל"חזשלמדרשםעםהפסוקפשטאתשיישבהופמןצ"רדשלבדרכוכאןלנוודי,ל"חזשל

כאילונחשבמעשהומקוםמכל,ל"רזשלכמדרשםהפסוקאתמביניםשאנואף,ולדרכו

."ויישכב"
.כאןנאריךולא,המדרשעםהפסוקפשטאתליישבאחרתדרךנציעהמאמרבהמשך
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דומהבצורה,ושוב,ויהודהראובן,המתמודדיםשניכךעלמגיביםשוב.למצריםיוסף

:תיקוןדרךמציעואינו,החטאעלהעונשאתאלארואהאינוראובן.לקודמת

ולאבילדתחטאואללאמראליכםאמרתיהלוא,לאמראתםראובןויען"
.(בב,ב"מ)"נדרשהנהדמווגם,שמעתם

שק'ולא,המשקלתשובת,חיוביתתשובהדרךמציעואף,החטאעלנתוודהויהודה
:גזירהוקבלתאבלאלאשאינם,'ותענית

,נצטדקומהנדברמה,לאדנינאמרמה,יהודהויאמר."שמלתםויקרעו"

.(יז,יג,ד"מ)",,.לאדניעבדיםהננו,עבדיךעוןאתמצאהאלהים
.(לג,ד"מ)"אחיועםיעלוהנערלאדניעבדהנערתחתעבדךנאישבועתה":ובהמשך

בגניבתיהודההודהשלא,עולה(עליוי"רשבפירושגםועיין)יהודהשלמנאומו

משמעותאין,כןלאשאם)עלילהכאלהגביעפרשתאלוהתייחס,בנימיןי"עהגביע

,כאמור.ביהודהבנימיןשלהחילופיןלהצעתולא,למצריםבנימיןהורדתעללסיפורו

מצאהאלהים"-דבריו,זהלאור.(יהודהדבריאתכךפירשונוספיםומפרשיםי"רשגם

ראיותבשתימתחזקתזוסברה.יוסףלמכירתספקללאמתייחסים,"עבדיךעוןאת

:נוספות

ליהודהראובןביןזהמאמרשלהראשוןבחלקשהבאנוההקבלותרשימת.א
עלהאחריותנטילת,יוסףשלגורלובשאלתההתמודדות,העריותגילויעלהתשובה)

,בנימיןפרשתבעקבותהמכירהחטאעליהודהשלתגובהמצריכה(במצריםבנימין

שלבסיומוהתגובהשלומקומה;ראובןשל"נדרשהנהדמוגם"להמקבילהתגובה

3.האירועשלבתחילתוהמגיב,ראובןלעומת,האירוע

.יוסףלמכירתקשורה-זהלפי"עבדיךעוןאתמצאהאלהים"תגובת

להסכמתושניומצד,שמלותםלקריעתאחדמצד-יהודהשלוידויוסמיכות.ב

שהופשטלאחרבמצריםלעבדיוסףלמכירתיפהמקבילה-במצריםעולםכעבדלשמש

שניתןואף,(בשלחקריעהמלשוןהמפרש,לב,ז"ל,ן"רמבעיין;'שולחה'וזו)מכתונתו

לאחרלתארהתורהשהקפדתנראה,גרידאלאבלכביטויהשמלותקריעתאתלפרש

לדרגתהשמלותשלמשקלןאתמעלה,"שמלתחלפותלאישנתןלכלם"ההתפייסות

,הסיפורמןנפרד-ובלתיחשובחלקהיותן

נראית,במצריםבנימיןעלהאחריותנטילתבפרשתויהודהראובןשלעימותםגם

שניאת"ראובןדברישפשר,לעילהזכרנויוסףמכירתחטאאתלתקןלרצוןקשורה

מדבריואף.בנישנישמתו,יהודהשלכעונשועונשקבלתהוא(לז,ב"מ)"תמיתבני
,נראה,(ט,ג"מ)"הימיםכללךוחטאתילפניךוהצגתיואליךהביאתיולאאם":יהודה

ורואה,למצריםבנימיןלהורדתלמצריםיוסףהורדתשביןהקשראתמביןשהוא

אצלהעריותגילויעלהתשובה.אחריהויהודה,הלחםאכילתלפניראובן-יוסףבמכירת,3

השבראכילתלפניבנימיןעלחסותנוטלראובן.אחריה-יהודהואצל,המכירהלפניראובן

להבאתיוסףמכירתביןהקשרמציאתלגביגםכך,וכאמור.אחריה-ויהודה,ממצריםשהביאו

.השנייהלאחר-ויהודה,הראשונההפגישהלאחר-ראובן.למצריםבנימין
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להביןקשהזהבלא.יוסףבמכירתהגדולחטאושלהמשךבמצריםבנימיןבהפקרת

את,כאמור,נראהכןאםאלא-בכוחבנימיןממנויינטלאםייענשומדוע,החטאמהו

שראה,בפירושנאמרכןאםואלא,החטאמןכתוצאה,בנימיןאתלהורידההכרחעצם

שהניחוומקום,במכירהלחטאומתבקשתיקוןמחירבכלבנימיןעלבשמירתויהודה

,ולתקןבולהתגדרהשמייםמןלו

עלי"ורש,ב"ע,יא,מכות)ל"חזמדרשאתלהביןיותרעודקשהזההסברבלא

:שפירשוהו,"תביאנועמוואליהודהקול'השמע":(שם)הפסוקעל(ז,ג"ל,דברים

בארוןמתגלגליןיהודהעצמותהיו,במדברישראלשהיושנהארבעיםכל"

מי:משהאמר.'הימיםכללאביוחטאתי'-שנאמר,עליושקיבלנידוימפני
."'וכו,יהודה?שיודהלראובןגרם

:סיבותמשלושסתוםנראההמדרש

?בכבודבהושעמדעליושקיבלערבותעלעונשליהודהמגיעמדוע.א

?שיודהלראובןאףוגרם,תמרעםבחטאושהודהעלעליוהסניגוריהשלטיבהמה.ב

דווקאמשהעליוהתפללומדוע,טיבומה,בארוןהמתגלגלותעצמותיושלזהעונש.ג

?המדברשנותארבעיםבתום

משמעותושזוהי,יוסףלמכירתכקשור"לךוחטאתי"אתהבינול"שחז,נאמראם

:מבוארהמדרשהרי,"הנערתחתעבדךנאישבועתה"

.עונשעליויהודהקיבלאכןזהמכוחיוסףמכירתעל-העונששלעיקרו.א
כברכךועל,בלההבחטאראובןובהודאתתמרבחטאבהודאתוקשורההכפרה.ב

.לעילעמדנו
למנוחותהבאתןוערב,דווקאיוסףעצמותשללזהדומהיהודהעצמותשלגורלן.ג

.יהודהעצמותעלאףמשהמתפלל,יוסףעצמותשל
בגישה-יהודה,העונשבקבלת-ראובן:לשיטתםויהודהראובן,אלובפתרונותגם

.בהמשךה"אינדוןעודכךועל.החטאלעצםמהותית

בפרק

שנישלובעיקר,האחיםשלמעשיהםשכל,להוכיחניסינוהקודםבפרק

.עליולכפרהצורךומןהמכירהמחטאומוכתביםמושפעים,ויהודהראובן,המנהיגים
בקבלתתלויהאחיםשלגורלםוכלהמשפחהמבנהשהכרעת,הואהמתקבלהרושם

פשרשהבין,שיוסף,להניחמאודליקשה.(ראובןשלאו)יהודהושלשלהםהתשובה

ולא4,זאתהביןלא,עצמופרעהוחלומותפרעהסריסיחלומותפשר,שלוחלומותיו

,החטאלמעשה(הסבילכיאם)שלוההדוקהקשרבשלהן,זהלמהלךשותףעצמוראה

,(המאמרבהמשךנרחיבכךועל)מילדותובושקיננההתחושהבשלוהן,למכירה

.יעקבמשפחתשללעתידההאחראישהוא

.הכתונתסודעלנון-בןי"רשלדבריולגבידומההערההערנו(אבחלק)לעיל.4
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,ישראלביתשלומעתידואחיושלהנוראמחטאםמוטרדהיהשיוסף,היאהבנתנו

לבנייןבמקביללבנותהחלנמכרמאז.האישימגורלומשהוטרדפחותלא,מכךהנגזר

אחיועלייכפהשלאאיחוד,המשפחהשלאיחודהתהליךאתגם,האישייםחייו

שיעקב,לכךאלאלהביאיוכללאשליחידיעלאיחוד.ואהבהרצוןמתוךאלא,מאונס

,אביועלהואאהובשאמנם,חוריןכבןלמשפחהאותויכניסושוב,ממצריםיפדהואביו

חפץיוסף.(ממנולהיפטרשובינסושלא,לכךיערובומי)לאהבניאחיועלשנואאך

.השלמהתשובתםמכוח,חטאםעלאחיוחרטתמכוחבאיחוד
אתלבחוןלפחותאו,כזהתהליךלבנותבכוחוהאמיןאףשיוסף,מביניםאנו

,שחלםהחלומותלכשיתגשמו,מהלךכלכמעטלהוביליכולתומכוח-וזאת.קיומו

חלומותיואתלהאחיזברוריסודגםלוהיה.ומושלכאדוןלולהשתחוותיבואוואחיו

,הטבחיםשרשלנכסיולמנהלעבדממדרגתהמהירהבעלייתושנוכחלאחר,במציאות

.אתו'שה,שהביןולאחר,הסוהרביתאסיריכלעללממונה-פשוטאסירוממדרגת
המעורפלת,תבניתוקרמה,פרעהשלחלומותיואתיוסףמשפתרכי,לנונראה

עצמורואהשהוא,(לג,א"מ)יוסףרומזפרעהחלומותבפתרוןכבר.וגידיםעור,קמעה

בשתייוסףשלעיסוקושעיקר,לעילכתבנוכבר.הממלכהענייניעלהממונהכאיש

.(כו-יד,ז"מ)ואדמותיהםמצריםתושבישלרכושםבהלאמתהיה(ו,ה"מ)הרעבשנות
אתלבצעליכולתוראשוןכתנאיומודיעיןביטחוןמנגנוןבהקמתגםעסקממילא

לעיל.בחתרנות5'ביקרוחפץ'שזרכליוסףהחשידזהמנגנוןבאמצעות.התכנית
האחיםאתשחקרלאחר,בנימיןהבאתאתלדרושיכולאיך,ביארנו'אבחלק

אבבניעשרשניםשהםלוסיפרומדוע,להביןקשהזהבלא.למשפחתם'מרגלים'ה

חששמדוע,להביןקשהזהבלא.אביהםאצלושהקטן,שונותמאמהות(יג,ב"מ)אחד

לעשרהאבהיהוכבר,השלושיםגילאתעברשכבר)בנימיןאתלשלוחכךכליעקב

.לשמירתוויהודהראובןשלנוקבותבהבהתחייבויותצורךהיהומדוע,למצרים(בנים
למצריםבנימיןאתלהביאאחיואתשלחשיוסף,ברורשיהאכדיזהבכלהארכנו

,הבטחותיולמרותבמצריםלבנימיןהאורבתהסכנהאתהיטבלהםמבהירכשהוא

בנימיןהבאתעצם.הצעירהאחעלולשמורעינואתלשים,מצרימדינאישלהבטחות

יוסףשנמכרכשם)אוכללקנותוכדישמעוןאתלפדותכדיוסיכונולמצריםרחלבן

,ומשקלהיהודהשלערבותועלידעשלא,יוסףבעיניהייתהכנראה,("נעליםבעבור"
.לפניהםשהציבובאתגרבניסיוןעמדושלא,האחיםשלנוסףכישלון

מהלךעלנון-בןי"הרשהציבשבקושיותהגדולותמןאחתעללהשיבנבואעתה

קלואתויתן...להתאפקיוסףיכלולא"-שהפסוקהטענה.למאורעותכהסברהתשובה

מראשאותםתכנןולאהענייניםמהתפתחותהופתעשיוסף,מוכיח(ב-א,ה"מ)"בבכי
.(30'עמוסוף24'עמסוף,אמגדים)

:אחדברצףחוליותהמהווים,פרטיםשלושהכאןיש

שעריםבעשרהלעירושנכנסו,סביבותיהםעלאלוהיםחיתתשהפילו,שכםמחריביאתו"ק.5

.שונים
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,שמעתםולאבילדתחטאואללאמראליכםאמרתיהלוא,לאמראתםראובןויען".א

.(כד-כב,ב"מ)"ויבךמעליהםויסב...נדרשהנהדמווגם
...שמהויבךהחדרהויבאלבכותויבקשאחיואלרחמיונכמרוכייוסףוימהר".ב

.(לא-ל,ג"מ)"ויתאפק
לאדניעבדהנערתחתעבדךנאישבועתה...אבימעםהנעראתערבעבדךכי...".ג

-לב,ד"מ)"בבכיקולואתויתן...להתאפקיוסףיכלולא...אחיועםיעלוהנער

גלויה,אותושוברתהשלישית.התאפקותומלוותנסתרותשתיים.הןבכיותשלוש

:ומוכרחמבוארהקשר-לדברינו.זהמקשרבהסברומתעלםנון-בןי"ר.ומתפרצת

היכןהנוקבתהשאלה,המשמרימיבשלושתעובריםשהאחים,הקשההחקירה.א

לידיורחלשלהשניבנהאתלהביאוהדרישה('וכד'מת'ש,'איננו'שזה)הנוסףהאח

עללווידויבראשםראובןואתהאחיםאתמביאות,המצריהשליטשלהשתלטניות

,'ראובןתשובת'כזהמסוגתשובההגדרנולעיל.והייסוריםהעונשולקבלתהחטא

אףזובשיטתו,כזכור,ראובן)תיקוןהצעתלאאך,הדיןוקבלתכניעהבהשישתשובה

,הבניםשנימות-תמרמעשהעלבהשקפתו,בלההמעשהעלשעשהבתשובה

.(בניואתלהמיתוהצעתובנימיןעלאחריותוובנטילת
ביןהמחודשהקשרבתחילתנוכחהוא.האחיםשלוכניעתםוידויםאתמקבליוסף

תשובהדורשהוא.בכךמסתפקאינויוסףאך.בוכהוהוא,רחללבניהאחיםעשרת

.יותרעמוקה,יותרשלמה
ויסתכנוריקותבידיםכנעןמארץאליוישובושהאחים,יוסףשציפהייתכן.ב

אכן.רעבחרפתלסבולואף,שמעוןעבורבנימיןאתלסכןשלאשהחליטו,לובהודיעם

,בנימיןאתהביאושהאחים,לוכשנתברר,מתאכזביוסף.אביהםיעקבלנהוגרצהכך

ערבותועליודעאינו,באמור.שמעוןאתבסיכונוולפדות,אוכלתמורתולהשיגכדי
של,שלומגורלושפרלאשגורלו,כשנוכח,הצעיראחיועלנכמריםרחמיו.יהודהשל

שלומכירתושלמחודשתמהדורההשליטלידיבנימיןשלבהסגרתורואההוא.יוסף

וזוגושנאהקנאהבשלולא,והרעבהנסיבותבלחץנעשתהזואםאף.למצרים

ולכניעהלווידוי,יוסףלושציפההמשך,מכירתוחטאעלגמורהתשובההרי,נעליים6

.בההייתהשלאודאי,במצריםהראשונהבפגישתםוהאחיםראובןשל
מןהפוךזהבכיואך.ומתאפקבהסתרבוכההוא,בנימיןעלנכמריםרחמיו,כאמור

שלזועלהמוכריהודהידשגברה,מביןהוא.הנכנעיםאחיועלריחםשבו,הקודם

.המציל7ראובן
מחמתשמחהשלבכייהשאינהבנימיןעליוסףשלבכייתו,זההסברנובלא

נכמרומדוע.מובנתואינההיאסתומה,עליורחמיושנכמרומשוםבכייהאלא,הפגישה

.כךעלל"ובחז.י,'ב,עמוסעיין.6
לשערויוסףשיכול,להניחסביר,יוסףשלבפניושלאהיהבדותןהאחיםביןשהוויכוחאף.7

.אליוהמתמשךומיחסםפניהםמהבעת
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,השלושיםבןהאחעל,סוהר-בביתמחייושליששישב,הגולה,האוהבהאחרחמי
?ענפהמשפחהושהקיםאביואצלהיוםכלשנמצא

גורםהוא.יותרקשהבניסיוןוהפעם,אחיואתולנסותלחזורמחליטיוסף.ג

מאשרחיבהיותרהצעירלבנימיןמראההוא.ביוסףבזמנושקינאוכשם,בושיקנאו

כךאחרוכן)הפסיםלכתונתבמקביל(לד,ג"מ)ידותחמשמשאתואתומרבה,להם

שסיבך,'המנחשהגביעגונב'בנימיןאתשישנאוגורםאףהוא8(שמלותחליפותחמש

לעבדבנימיןאתלהפוךלרצונותגובתםאתלבחוןורוצה;הריגולבצרתמחדשאותם

.במצריםעולם
עוןאתמצאהאלהים"ובאמירת.(לעילעיין,לכתונתבמקביל)שמלותםבקריעת

החטאעללכפרכדיבמצריםעולםעבדותעצמועלומקבליהודהבאכאשר,"עבדיך

שלשילובבהיש.גמורהתשובהרואהיוסף(לעילבניתוחנועיין)הימיםכללאביו

תשובת,(מגרמייזא'רוקח'הבעלובראשם)הראשוניםהמקובליםשדרשוהתשובה

התשובהעם(ליוסףשעוללוכפיבמצריםעולםכעבדקרועהשמלהעםיהודה)המשקל

:(א"ה,ב"פ,תשובה)ם"הרמבשדרש

,לעשותובידוואפשר,בושעברדברלידושבאזה?גמורהתשובההיאאיזו"

."כוחמבשלוןולאמיראהלא,התשובהמפניעשהולאופירש
ויהודה-בעבריוסףלמכירתדומהמצבהיאבמצריםלעבדבנימיןהפקרת,כאןואף

.בנימיןהצלתעלנפשומסר
מחמתשלאמביןהוא.בנימיןעלמרחמיםכשבכהשטעה,טעותואתמביןאףיוסף

בתשובתורואההוא.יהודהשלערבותותוקףמכוחאלא,בנימיןהובארחלבבניזלזול

כשנודעה,עתהבכיו.ראובןשללתשובתווהשלמההמשך,שבההתיקוןעםיהודהשל

י"רכדברי"רף.טף'טראך"בעקבותולא)מימושהאתרואהוכשהוא,הערבותלו
אינו,התשובהמשהושלמה,עתה.ראובןכניעתעל,הראשוןלבכיוהמשךהוא(נון-בן

,בגלויבוכהוהוא,להתאפקעודיכול

בהביאו.(25'עמ,שם)נון-בןי"הרשהקשה,נוספתקושיהמתיישבתדברינומתוך

:מקשההוא"הזאתהצרהאלינובאהכןעל,..אנחנואשמיםאבל"-האחיםוידויאת

."העונשאתעליהםוקיבלושהתחרטידעבברשכן,כךאחרלוהתחדשלאדברשום"
ובין,גזירהוקבלתכניעהאלאשאינה,ואחיוראובןתשובתביןישגדולפער.היאולא

ביןמבדילכולוך"התנ.תיקוןבהשישתשובה,יהודהתשובת,יוסףשדרשהתשובה

.גדול9הבדלאלותשובותסוגישני

,הבניםביןבנואתששינהאביושלטעותועללחזור,זולשטותיוסףראהמה,זההסברנובלא.8

!?ברותחיןייזהרלא,בחמיןשנכווהמיוכי?בבנימיןהאחיםלקנאתולגרום

נדחהרקועונשו,הגזירהאתעליווקיבלשנכנע,ישראלשבטימלךבאחאבלמשלעיין.9

תיקןואףשלמהבתשובהששב,יהודהשבטמלך,יאשיהו-ולעומתו.(כט-כז,א"כ,'אמלכים)

.ועודאסאוכן,(ז"ב,'במלבים),החטאאת
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מה,לבנימיןביחסםאחיואתלבחוןרצהאם":(24'עמסוף)נון-בןי"הרטעןעוד

שפקד'הגזירתעםברירהבדליתישלימוהםשבו,יותרהסביר,במקרהלעשותחשב

האם":ובהמשך."?שמעוןאתבידיושהותירוכפי,בנימיןאתבידיוויותירו,חטאםאת

"?משהומוכיחההייתהשליטשללכוחומאונסכניעתם

החריבו,לחייהםג"היבשנתולוישמעוןכשהיו.עליימקובלתאינהזוטענהאף

,יעקבבניכךאחרניהלו"ויסעו"מדרשפ"ע.אחותםכבודאתשחיללועלשלמהעיר

שבאו,כנעןבארץרבותעריםעםמדםועקובהקשהמלחמהבריתםובעליעבדיהם

אנשיםשלא,ידעיוסף.צעיריםנעריםכשהיוזאתעשוהם.שכםאנשימותאתלנקום

.מבחנםהיהוזה.להםיקרהואאבןאםאחיהםגזילתעםישלימוכאחיו
:נון-בןי"מהראחרתסברול"חזאף

אחדכלוטלו(מצריםמשוקי=)מהןשלושהאחריבאני:לאחיויהודהאמר"
.(ה,ויגש,תנחומא)"אישבהםנשאירולא,אחד

שניהםושאגו.,.דןבןחושיםששמעעד.,.גדולבקולושאגיהודהכעסמיד"

.(ז,ג"פ,ר"ב)"ליהפךמצריםארץוביקשה
,תנחומא)"בדםשבמצריםשווקיםכלואצבעאצאעכשיו:יהודהלואמר"

.(שם
מפחדמכךנמנעשלא,המדרששלהמשכואתלבארליבוביץנחמה'פרופוהיטיבה

,ובחטאובאשמתומהכרתואלא,מצרים

ד"לענ,לאבימלךשרהאתומסרשנכנע,מאברהםראיהנון-בןי"הרשהביאמה

הזכאיכעם,עצמאיכשבטעצמםנהגו,כאבותשלא,יעקבבני.לכאןענייןלואין
.זובמסגרתבכךנאריךלאאך.לחרות
אלאיהודהשלמהתנהגותוהוכחשלא,(26'עמתחילת)נון-בןי"רטעןעוד

.דברהוכיחלארחלבניאתאהבתועל.בנימיןעלנפשומסרולבן,אביועלשריחם
רחללבןששנאתם,היהואחיויהודהשלחטאם:לנונראיתאינהזוטענהאף

-"חיאביהעוד":ביארשכך,ג,ה"מ,יקרבכליועיין)ואהבתואביהםמוראעלגברה

המסירות-התשובהגםוכך.(לושעוללומהעלולא,לאביושעוללומהעלשהוכיחם

זהיהאולו,מחדשישראלליכודהואהתיקוןעיקר.האבכבודמכוחרחלבןאתלהציל

,'האהבתמכוחהגוזריםיש"כמוךלרעךואהבת"מצוותאף)סבאישראלשלמכוחוגם

שהאחיםדומהנון-בןי"הרשללשיטתוואף.(עצמאיבערךרקולא,ישראלשלאביהם

לבין,יוסףעלשאמרו(לב,ז"ל)"הואבנךהכתנתנאהכר"ביןארוכהדרךכברתעשו

.בנימיןעלשאמרו,(כו,ד"מ)"אתנוהקטןאחינוישאם"
לצערליוסףהיהשאסור,נון-בןי"הרשלהמוסריתטענתואלאלנונותרהלא

נדוןועוד,בהרחבהבהלדוןשיש,נכבדהטענהזואכן.אחיואתלבחוןכדיאביואת
עליהנעיר,כלוםבלאזוטענהברגעלפטורשלאוכדי.זהמאמרשלהשלישיבחלקבה

:הערותשתי

,יוסףשלהתנכרותוהאם,זומוסריתבבעיהל"חזנתחבטושאכן,לנונדמה.א

.(יג,סוטה)בכךחטאוהאם,לאביואףלכבודהייתה-שמייםלשםהייתהספקשללא

מגדים ב )מרחשוון תשמ"ז)66

 הוצאת תבונות
מכללת הרצוג 

www.herzog.ac.il



אף)ושתק"אבינועבדך"מאחיוששמעעלשנותיובקיצורנענששםהדעותולאחת

דעותאףיששםובגמראבמדרש,מקוםמכל.(סודואתלחשוףנאלץהיה,מחהשאילו

.כךעלהחלוקות
יוסףעלהיהוכי.נון-בןי"הרשלזוטענהלהביןקשה,דעתנובעניות,לנו.ב

שלאכדירקיעקבמשפחתשלהרוחניפילוגהאתולהנציחבחטאםאחיואתלהפקיר

הצפויסבלומניעתהאם?תיקוןלצורךכאבזהבצערלראותהאין?צעריעקביטבול

'רחטאהאם?עדיפהאינה,שלמהמיטתושאיןלכשייווכח,ימיובסוףיעקבשל

?אביושדהאתלחרושבמקוםאביורצוןנגדתורהללמודכשהלך,הורקנוסבןאליעזר

בןעקיבאהצאןלרועה,אביהרצוןנגדכשנישאה,שבועכלבאבתרחלחטאההאם

.בהמשךכךעלנרחיב,כאמור.וכהנהכהנהועוד?(ב"ע,ב"ס,כתובות)יוסף
שהחלו,זהמוצקלמהלךערעורנון-בןי"רשלקושיותיובכלמצאנולא,דברסוף

שמתחזקמהלךוזה.בתשובהאחיואתלהשיברצהשיוסף,העקידהובעלהאברבנאלבו

שלושהקבלתמכוח,אלובפרשיותויהודהראובןשלמעשיהםכלאחרמעקבמכוח

עליוסףרחמימכוח,ונספחיה"הימיםכללךוחטאתי"טענתמכוח,יוסףשלבכיותיו

.לעילשהבאנווההסבריםהראיותושאר,כשנפגשובנימין

גפרק

עלזהחלקשלהראשוניםהפרקיםבשנידברינובאריכותהקוראעלהטרחנואם

במה,הכלליתבשאלהיתרכזבודיוננו.ונקצרבתשובהנשובזהבפרק,התשובהמהלך

,ואחיויוסףסיפור,ככולורובו,לדעתנו,סובבצירהשעל,התשובהשלכוחהגדול

,הטועןנון-בןי"רשללדבריומציעיםשאנוהאחרתהאפשרותמהי:אחרלשון

מחוץאלדחייה,והנשייההשכחהמשאלתמוכתביםהישראליתההיסטוריהשגלגולי
.(31'עמ)להתבררשסופהמרהטעותאלאשאינה,לגדר

השכרעלבנויהבעולם'ההשגחת.הגמול10בתורתלעסוקמרבהכולוך"התנ

שלהתהוותהתולדותבסיפורמתבטאתהיאבראשיתובספר,לרשעוהעונשלצדיק

קיןאףנדחהחטאובגלל,חטאובשלנענשהראשוןאדם.ישראלעםושלהאנושות

,וכנעןמחםויפתשםאתואף,דורומבנינוחאתמבדילותוהעונשהשכרתורת.בנו

לאלובמקבילורקואך,(ה"פ,אבות)ניסיונותבעשרהנבחנתאברהםשלצדקתו

התורה.המוריהבהרלוונשבע,בריתותעמוכורת,הזרעואתהארץאת'הלומבטיח

.לדחייתםכסיבה(לבכורהבז)עשוושל(מצחק)ישמעאלשלחטאםאתמדגישה

בההעיסוקשמידת,לווטוברשע-לוורעצדיקשל,החריגיםשאלת,הגמולמשאלתלהבדיל.10

;לרשעוהעונשלצדיקהטובהיינו,הגמולשעיקרה,הגמוללתורתמתכווניםאנו,מוגבלת

.הכתוביםמספריגדולוחלקהנביאיםובעיקר,הגמולבתורתלעסוקמרבההתורה
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אתהשניכחוטחורזתאלוהיםקרבתאתובקשתםיעקבושליצחקשלצדקתם
תולדותיהם11

שלבינוניותו,סדוםאנשישללרשעתםבמקבילאףנבחנתהאבותשלצדקתם

.ופרעהלבןשלורשעתם,לוט
ברמזנזכרים,כאלההיואם,חטאיהם.האבותשלצדקתםעלרקמספרתהתורה

.בתורהבמפורשנכתבולאאך,ל"בחזונתבארובלבד
במעשהראובן.כישלונותיהםרקנתפרשובתורה.יעקבבני,השבטים-והיפוכם

.יוסףבמכירתכולםוהאחים,תמרבמעשהיהודה,שכם12במעשהולוישמעון,בלהה
ועל,פוטיפראשתבמעשהצדקתועלמספרתשהתורה,יוסףהואהכללמןיוצא

.אחיודיבתבהבאתכישלונועלגםאך,החלומותבפתרוןשלואלוהיםקרבתבקשת
השבטים13למדרגת(אושפיזיןבסדרלמשללעייןהאבותמדרגתביןהואשיוסף,מכאן

.חטאויעקבחטאאברהם."יחטאולאטוביעשהאשרבארץצדיקאיןאדם"
באופןבהדגישה,התורה.טוביםבמעשיםאףעסקויעקבשבניודאי,לעומתם

דרךאתללמדנובאה,השבטיםאצלוהיפוכוהאבותאצלזכויותשלקומשמעי-חד

.בחירתם
,הצדקהלדרישותנענושלאהאבותממשפחתאלו,צדקתםבשלנבחרוהאבות

התאימהזוהנהגהאך.ונדחוהמשפחהמןנופו,שלהםאלוהיםקרבתובקשתהמשפט

:ליצחקנגלהלא,לאברהםה"הקבכשנגלה.ליחידיםה"הקבנגלהשבובעולםורקאך

ליעקבה"הקבמשנגלה.(יא,ה"כ)"בנויצחקאתאלהיםויברךאברהםמותאחריויהי"

.(י,ח"כ,י"רשעיין)שבעבארשלוהדרהזיווה,הודהפנה,הסולםבחלוםאלבבית
יוסףעםשכינהמשירדה.מותועדליצחקה"הקבעודנגלהולא,משםגלתהשבינה

עלעודשרתהלא,(ב,ט"ל)"המצריאדניובביתויהי...יוסףאת'הויהי",למצרים

עודכל,(י"רשועיין,"אביהםיעקברוחותחי"-כז,ה"מ)יוסףעםלפגישתועדיעקב

מתולדותנפרד-בלתיחלקהםוהדחייההניפויעודכל,ליחידיםה"הקבנגלה

.הצדיקאתה"הקבלושבוחרודאי,ההתגלות
.לחלוטיןשונהעולםהואהשבטיםשלעולמם
לאדםהפריכגרעין,הפסקללאהנחשךייחושםסדרלפי,היואלהאישים..."

כקליפהאםכיהיושלא,אחריםבניםגםהיומהםאחדולכל.וכסגולתו

נמנהולכן.בהםהאלוהיהענייןהתחברכדיעדלאבותםדמוולא,לגרעין

הוליךאשרעד,קיבוציםלא,יחידיםהיואלהכל.לבדהאלוהייםלפיהמניין

אם,בשאלהפה'הבגבורותע'ומהר'הבדרךל"רמחלהםובמקביל,ל"וריהם"הרמבמחלוקת.וו

אתמדגישהשהתורה,הואברור.מענייננואינה,מעשיובשלאוסגולתובשלאברהםנבחר

ואתבניואתיצוהאשרלמעןידעתיוכי":אברהםעלשאומרתוכפי,האומהאבותשלצדקתם
"עליודבראשראתאברהםעל'ההביאלמען,ומשפטצדקהלעשות'הדרךושמרוריואחביתו

.(יט,ח"י)
.(ו,ט"מ;ל,ה"ל)ובשהכישלוןאתמדגישההתורה,ובצדדיםבושאף,12
.85שבותעלון,"הבכור"במאמרנומאדהרחבנויוסףשלזובינייםמדריגתעל.13
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האלוהותנגלתהואז,האלוהילענייןראוייםהיושכולם,שבטיםב"ייעקב

.(מז,ראשוןמאמר,כוזרי)"לפיהםהמנייןנמנהומאז,בקיבוץ
וכולם,ודחייהניפויאיןואילךמכאן.שונהעולםהיאבריבויהאלוהותהתגלות

אישיםהציבורכוללטבעומעצםוהלא?צדיקיםשכולםציבורהייתכןאך.סגולה

סולתהכוליהאמתמשךניפוישללא,ייתכןכיצד.שוניםרצונות,שונותדעות,שונים

ללא,"טומאותםבתוך"לציבורהשכינהשתתגלההייתכן,גיסאולאידך?פסולתבלא

?טהרתהבשיאאלוהיםקרבתבקשת

שלולאבינוניותשללעולם,יחידיםשלולאציבורשללעולםהמוצעהפתרון

בעםכשמדוברהמציאותמחויבותהןופחיתותקלקלה.התשובהפתרוןהוא,נבחרים

-הפתרוןאתהתורהמציעהוכאן.ורשעיםבינוניים,צדיקיםבתוכוהכולל,שלם

ג"ביהמנופים,נכשליםשאינם,נבחריםצדיקיםשלעולםעודלא.התשובה,התיקון

רשעותיועל,פרשוועלקרבועל.שלםציבוראלא,שבמשפחתםהפסולתמןנפות

.התשובהמכוח,הקלקלהתיקוןמכוח-וזאת.וכישלונותיו
,'הידידלבנימיןכמוהחמסבליבעללשמעוןבהםנגליתשהשכינה,השבטים

.והתשובההכישלוןדרךעלבנוייםהם.הפוגהללאהצלחהעלבנוייםלהיותיכולים
לפנייחידשאינו,מזרעוהעומד,משיחאמלכאדוד.זובדרךמובילמנהיגםיהודה

בןדוד-'עלהקםהגבר'"הוא,העםכלעל,הציבורכללעלכלפיואחראיאלאה"הקב

,ובתשובתושבע-בתבחטאבכישלונו.(טז,קטןמועד)"תשובהשלעולהשהקים,ישי
מגזעמחדשהצומחכחוטריוצאמזרעושיוצאמשיח.ליחידיםלא,לציבורדרךהתווה

,(א,א"י,ישעיהו)שנגדע

והיא,היאהתשובהדרךמתוויםשהםהדרך,כישלונותרצופההשבטיםשלדרכם

-הרעבבשנותהאחיםומעשהותמריהודהמעשה:ועלילותםתולדותיהםעיקר

ותשובתםישראלשלוגאולתם,נבחרוזודרכםבשל.מאמרנונסבשעליהםהמעשים

.הנבואהספריובכלבתורהזובצדזוהולכות
מבקש,בניסיוןעומד.האבותשלדרכםאתממשיך,יעקבשלאיקוניןזיוכבן,יוסף

התשובהלמהלךמלאשותףהוא,שבטים14שללעולמםכשייך,אלוהיםקירבת

.בסיפורנוהמתרקם

ושברוחלום.גחלק

,ן"הרמבבשיטת,המאמרשלהשנילחלקבפתיחהשביארנווכפי,נדוןזהבחלק

אתבהםלהגשיםרצהשיוסףכאמצעיםוהגביעהמרגליםעלילותאתהמבאר
:לשונווזו.חלומותיו15

."הבכור"-ל"הנבמאמרנונוספותודוגמאות.14
.רביםבפרטיםממנונסטה,ברירהמחוסרכיאם,העקרוניתלשיטתונאמניםנהיהאנו.15
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שיתקיימוידעכי,החלומותאתלקייםבעתויפהעשההכולאתאבל"
."באמת

:העקידהבעלכנגדוטעןוכבר,לחלוטיןסתוםנראהזהתירוץ

האדםשישתדלעצומהסכלותשתיראהגם.פתרונםיגיש-חלומותהנותן"

.'וכו"חלומותיולקיים
ששם,נון-בןי"רבהשביארממהיותראףקשהנראיתהעקידהבעלשלקושייתו

אף.כשלעצמההיאנכונהודאיזושהבדלהאף,חלוםלביןנבואהביןברורמבדילקו

ניבאאםוכי.בנבואהלושנאמר'הפועללקייםהנביאשישתדלשמענולאבנבואה
שהביאהומה.הנבואותשארוכן?כךלשםלפעולעליוהיה,ירושליםמצורעלירמיהו

שבעיםנבואתשקיימו,הגולהמשביבמאמרונון-בןי"ורבספרהליבוביץנחמה'פרופ

בהכרזתראוהגולהששבי,ספקאין.ראיהאינה,'השיקבצםחיכוולא,ארצהובאושנה

קיוםאתדחקוולא,לפיהוהלכו,הגלויותקיבוץנבואתהתגשמותאתובסיועוכורש

"אתכםוקבצתי"שלפשרואיןודאישהרי.שלהםבכוחםשנהשבעיםכעבורהנבואה
יוצאיאףזכולאלכךשהרי.שילכובלאמבתיהםיישאםה"שהקב(כד,ו"ל,יחזקאל)

.מצרים
יוסףנתכווןלאשוודאי,ן"הרמבשיטתאתליישבמנסהליבוביץנחמה'פרופ

הסיקיוסף.אחיועלשררתואתלבטאכדי,בלבדלשמוההשתחוויהחלוםאתלהגשים

כדי,למצריםשיבואוורצה,אחיואתלפרנסהצורך,ממנוהיוצאהפועלאתהחלוםמן

.ושררתושלטונומכוחלפרנסםשיוכל
היהיכוללאוכי'בטענהודחתופירושהקשהכמההרגישהעצמהשהיא,אלא

עםוהצדק'?לאביוגםלהםגםשגרםצעראותובליגםחלומותיולהגשמתלהגיעיוסף

-המשפחהפרנסתאלאלשמהההשתחוויההמטרההייתהלאאםשהרי,דחייתה

?מהלשםוהגביעהמרגליםעלילות

ואביאן,נוספותחזקותקושיותנון-בןי"רהקשהן"הרמבשלפירושועצםעל

.כסדרןושלאבקיצור
הצעירבנימיןשהרי,משתחוותאלומותעשררקהראשוןבחלוםראההפשטפ"ע.א

עלבאלאומדוע,האחיםעשרתלוכשהשתחווהחלוםונתקיים,בשדהאזעבדלא

?סיפוקו

ומה.'אבינועבדך'אחיוכשאמרו,הגביעפרשתלפניהתקייםהשניהחלוםאף.ב

הגביעובפרשתבהםיוסףשלהתעללותולהמשךטעם

נזכרעתהדווקאמשמע-(ט,ב"מ)"להםחלםאשרהחלמותאתיוסףויזכר".ג
?יוםלאותועדשתקומדוע!בהם

להגשיםכדי,אביואתולצערלחטואזכותומה:השאלותשאלת-אלהלכלמעל

.הדיבוראתזושאלהעלשנרחיב,לעילאמרנוכבר?החלוםאת
.קושיותיוכלאתליישבנשתדלדברינובמהלך
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עדללכתליבוביץנחמה'פרופשניסתהבכיווןנלך,ן"הרמבשיטתאתליישבכדי
הייתהלאיוסףשמטרת,לדבריהמסכימיםאנו.להשביררהבדרךלאאך,דחתושלא

יוסףשישאףעד,העקידהבעלכלשון'עצומהסכלות'שהיא,בלבדהחלוםהתגשמות

.בהווההחלוםמנכונותוהמתבקשהיוצאהפועלהגשמתהייתהיוסףמטרת.לקיימו
:דברינוונבאר

,המשפחהמנהיגותרסןהואעשרההשבעבןהרועההנערשללחלומותיוהרקע

אינםוהם,בניולתגובתממתיןיעקבשבםבמעשה.הזקןהאבמידיוהולךהנשמט

עכרתם"תוכחתועלעוותאותועוניםואף,בחזקהלהגיבכשמחליטיםפיואתשואלים

:הרעבבשנות,שניםכעבוריהודהאףעונהווכך.(ל,ד"ל)"אתי

לאמשלחאינךואם,אבללךונשברהנרדהאתנואחינואתמשלחישךאם"
.(ה-ד,ג"מ)"נרד
יהודהאתיעקבשולחההתפייסותולאחר,אביהםאתמרמיםהםיוסףבמכירת

.לפניולהורות
המנהיגותלכםעיניהםהלוטשים,היחידיםאינםהגיבורויהודההבכורראובן

חלומותיו.השלישיהמועמדהוא,אביועלהאהוב,רחלבכור,יוסף.בהדרגההמתפנה

כדיבזאתהארכנו.במציאותהמתרחש,המנהיגותעלהמאבקמןנפרד-בלתיחלקהם
עליולומרששייך,מעורפלעתידרקלאהםיוסףשלחלומותיו:דעתנואתלהבהיר

התורה.בהווהמצבקריאתהםיוסףשלחלומותם.'פתרונםיגישחלומותהנותן'
הפרנסה16בעבודתאחיועםעסוקהיהצעירנערהיותושלמרות,ומספרתמאריכה

האלומותלחלוםבמציאותאחיזהישנה,עתהשכבר,בכךלהבהירשבאהוייתכן

17"נבאהוארחוקותולעתים"בבחינתהואואין,המשתחוות

שהיא)שהלבישובכתונת,לושמסראיקוניןבזיו,אליואביובאהבתרואהיוסף

הוא.החלומותנותןמידיהפתרוןהגשתתחילתאת(לבכורות-והכהונה,כהונהבגד

שער,הארוךשערואתמבליט,לדעתנו,שמשמעותו,(ב,ז"ל,י"רשעיין)בשערומסלסל

,(ז,'ו,במדבר)'ראשועלאלהיונזר'הואוהרי,גילחולאשמעולם,(בו,ט"מ)אחיונזיר
דיבתלהביאלעצמומרשההוא.18(יב,א"כ,ויקרא)מאחיוהגדולהכוהןמצחעלכציץ

גילומחמתואם.ולגורלםלחינוכםאחראיעצמורואהשהואכיוון,אביואלאחיו

.זאתשיעשהמאביותובעהוא,ולייסרםלהוכיחםיכולאינוהצעיר
כברדיוסףאליבאהפתרון.'פתרונםיגישהחלומותנותן',יוסףעלעודלשאולאין

הרוחניהיורש,באחיובכור-גדולככוהןההשגחהבידינקבעכברייעודו.סיים

,בידיוכולו-לדורותיוישראלביתושליעקבמשפחתשלהרוחניגורלה.אביולכיסא

.יובילנומנהיגותובכוחוהוא

,אחרתפיסקי"ורש."נערוהואבצאןאחיואתרעההיה":למשפטן"הרמבשמציעבפיסוקעיין.16
.עוסקיםאנון"הרמבבשיטתשהרי,ל"אכמאך,הטעמיםבעליוכן

.כז,ב"י,יחזקאל.17
.ועוד'ולבמדברא"כויקראהשווה.גדוללכוהןדבריםבכמהמקביליםנזירדיני.18
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אתרואההואעתהכבר.לומשתחווה-אביו-השמששאף,למדנודרכנולפי
.מקומואתלומפנהאביו

גלותו,שפלותובשלהגשמיעולמוחשך.עולמועליוחשך,לעבדיוסףמשנמכר

,החינוכייםמאמציוכלשהרי,הרוחניעולמוגםעליוחשך.ומארצואביומבית

,חטאואחיו.באושיםעשוענביםלעשותבמקום,אביובפניאחיועלשהעלההביקורת

אינוהוא.מאחיוהנבחרבהיותו,אליואביובאהבתבטוחיוסף.מנשואעוונםוגדול

שמאספקשלנדנודאצלוקייםגםאם.(נון-בןי"הרכדברישלא)החלומותאתשוכח

אתמאמתושוב,אדוניובביתההצלחהבסולםהמהירהטיפוסבא,בחלומותיוטעה

הנבחרהיותועובדת.בזאתחשוהוא,אתו'ה.לגדולותנועדהיותואת,החלומות

.הגלותבמבחןאצלומתחזקתרקמאחיו
שדרכו,אברהםמביתבפשעםהיידחו.אחיושלגורלםזההרי,לומציקמשהואם
רחםיודעשאינוהניפויימשיךהאם?שעשוומשפחצעקהשוםעל,ומשפטצדקה

יחדשאםרק-וזאת,שלמהיעקבאביומיטתתהאשמאאו,אברהםבמשפחתלכרסם

.לחוטאיםתשובהדרך,בעולםהאלוהיתבהנהגהחדשהדרך,יוסף,הוא
ולוימשמעוןתצמחקדושהאיזווכי?אחיושיידחועדיףשמא:הלבטיםמכיםושוב

שער,שערועלשיוותרעדיףשמא?השנואהלאהמבני,שפחותמבני,החמסאנשי

קודמיובדרךילךשמא.אחיובעדהמתפללגדולכוהןהיותועל,הכתונתעל,הנזיר

לאשהופשטהכותנתועל:מחליטהואוהנה?שבטיםב"יייצאווממנו,רביעילאבויהא

מלבקשילאהלאהימיןקץעד.פוטיפראשתבידיהחדשבגדואתיעזובהוא.יוותר

הכוהןכתונת,אחיוחטאתבדם,השעירבדםהטבולה,השדודההפסיםכתונתאת

.אחיועלהמכפר
אז.(ב"ע,לו,סוטהעיין)לבטלהטיפותעשרבאיתןהיושבתמקשתויוצאותאזאו

יעברושהפסידהטיפותעשר.שבטיםעשרשניםולא,ליוסףייוולדובניםשניים-נגזר
לא-שבטיםאך,הנוספיםעשרתייצאוממנו.האובדאחיושםלעביתהמקיםלבנימין

אחיהם19אלאישראללשבטיאביהיהלאיוסף.יהיו

הבחירהניתנהלואף,לימים.למשה,ארונולנושאשעהבאותהיוסףהיהמשול
מליץלהיותלהמשיךאו-מזרעושבטיםב"יוייצאו,נוסףלניפוילאבותלהצטרף

:אחיובעדיושר

,שמות)"גדוללגויאותךואעשהואכלםבהםאפיויחרליהניחהועתה"

.(יב,ד'י,במדברועיין;י,ב"ל
.בלבדבניםשניעםנותר.השנייהבאפשרותבחרמשהכךביוסף

איך,תחבולותמלחבלחדלאינו.חלומותיואתשוכחאינויוסףעוניובימיגם
,ההרוס'המזבחאתירפאאיך.ואונסבכפייהלא,ואהבהברצוןאליואחיולבישיב

כדיבכוונהלבטלהזרעיוסףשיוציאייתכןשלאנון-בןי"רשלטענתועםמסכיםאניודאיכאן.19

.הסופיתתוצאתופ"עהמהלךאתלתאראלאבאתיולא.כשבטיםאחיואתלהעמיד
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,בכוהןעליוויקריביעמידאיך?יעקב20בנישבטיכמספראבניושמספרהמזבחהוא

צערחלילהייגרםאםאף:לוברורמעתה?וחיללתוהפירודחרבהונפהאבניוכשעל

ורצון.לבניוהאבמןעברכברההגמוניהכס.המשרהמוטלתשלושכמועל,לאביוזמני
המכפר,מאחיוהנבחרהואשיהא.החלוםפתרוןאתבגלותאףברציפותלומגיש'ה

.בתשובההמחזירם,עליהם
כדיהאישהמןביוזמתוכשפרש.למשה,ארונולנושאשעהבאותהיוסףהיהמשול

האשהאדותעל"מריםאחותושללביקורתהשעהלא,'הדבראתלקבלמובןלהיות

,הצדקתלאשתוצערגרםבראשונה.(א,ב"י,במדבר,י"רשעיין)"לקחאשרהכשית

,בשנייה,(ב,ח"י,שמות,י"רשעיין)ממצריםישראלאתלגאולהלךכאשרכששילחה

צערהעלהאפילההקדושהשליחותו.'הדבראתלקבלמוכןלהיותכדיממנהכשפרש

בניאףעליהישמחו,שליחותםלכשתתמלא:ומשהיוסףידעו.המשפחהשלהזמני
.עתההמצטעריםהמשפחה

,יודעהוא,פרעהסריסישלחלומותיהםאתפותרשהואבעת,הסוהרבביתגם

מןלבד?בוישתכליתמה,כךשאם.עתידותלאדםלהגידכדירקלאנועדשהחלום

.האדםעלמוטלת-והיא.הפתרתמןהמתבקשתמשמעותגםלוישופתרונוהחלום

,במציאותעתהליטולאותומחייביםבחלוםלוהמשתחוויםואביושאחיו,שידעכשם

לדבריםנועדלאהסריסיםשנישלשחלומם,הביןכך,הרוחניתההנהגהשרביטאת

משמעותאתאףלפענחידע.הולדתוביוםפרעהשלשעשועיו,בהםשעסקוהבטלים

:לעכשיוהחלום

מןוהוצאתניפרעהאלוהזכרתני...לךייטבכאשראתךזכרתניאםכי"

.(יד,'מ)"הזההבית

פוטיפרמביתמעברשלבאלאהסוהרביתהיהושלא,פקידתועתשהגיעה,הבין

ההשתחוויהעלשלוחלומותיוקיוםשלוהשלםהסופיהשלבאלפרעהלבית

.2'ומשמעותה

.לא,ח"י,'אמלכיםעיין.20
"פ,ר"ב,ל"חזאמנם.21

ט

אלולא,רהביםאלשפנהבכך,חטא-לשחרוריוסףשלבבקשתוראוג,

שאמרבכךהיהשחטאו,לנונראהאך.המשקיםשרששכחו,עונשואתביארוכך.ה"הקב

שלחטאםעלמריבהמיעלן"ברמבשהובאח"רלפירושוהשווה)"הזההביתמןוהוצאתני"

":ואהרןמשה
הוצאתועלבפיוהשגורשמייםשםהזכירולא("מיםלכםנוציאהזההסלעקמן

.אותוהקורותעלהאלוהיםשםאתיוסףמזכיראחרמקוםבכל,ותשכחדוק.הבורמן
.אותןנפרטולא,רבותוהדוגמאות

:דבריםמשנינובעתזוטענתנו

ואתםלכםילחם'ה"מפורשצושלממקריםלבד?בהצלתויוסףישתדללאמדועוכי.א

מןיוסףשיציאת,ליישבישאמנם)האדםשלהשתדלותסותר'בהשביטחוןשמענולא"תחרשון

ואכמ;'הבידשכולהמ"ליצדומההבור

.(ל"
אתאףמפרשאלא,החלוםפ"עהעתידותבהגדתמסתפקאינויוסף,פרעהבחלומותגם.ב

.המאמרבגוףנפרטכךועל.החלוםמכוחעכשיולעשותהאדםעלשמוטל
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באותהפתרם,פרעהחלומותאתלפתורבדיהבורמןשנתייםכעבורמשהוצא

שלהאחדחלקואלאהיולא,השבעושנותהרעבשנות,לבואהעתידות:שיטה
:עתההאדםמןהמתבקשתהמסקנה-והחשובהשניחלקו.הפתרון

.(לג,א"מ)"וחכםנבוןאישפרעהיראועתה"

המלאלקיוםבדרךשלביםכולם.סריסייכחלומותפרעהחלומות:לוברורשוב

כלללהעלותאיןשהרי)והכוכביםהשמשוחלוםהאלומותחלום,שלוחלומותיושל

והשווה;זולתואדםאלהתכוון,"וחכםנבוןאישפרעהיראועתה"שכשאמר,הדעתעל

.(המשקיםלשרשאמר,"אתךזכרתניאםכי"אלשוב
עתהכבר.לאשורוהאלומותחלוםפשראתיוסףהביןכברהזהשבשלב,להניחיש

התבואהמבקשיכלישתחוואליו.דברכליישקפיוועל,במצריםשישלוט,ידע

.אחיואףישחרותבואתואוצרותולפתחילאלומתו,להומחוצהבמצרים
יבואו,הראשונההרעבשנתבתום,שניםכשמונהשבעוד,פירשכברהזהבשלב

,בטענתונון-בןי"רצדקשלדעתנו,כתבנווכבר)ומתו,לאלהשתחוותאחיועשרת

,הבין.(בשדהעבדלאעדייןבנימיןשהרי,משתחוותאלומותעשרבחלוםראהשיוסף

.לושיתנכלובאחיוומחושדואביומדאגתבנראהיבואלאשבנימין
מןלבואהעתיד,החלוםשלהראשוןחלקואתרקלאפירשהזהבשלבכבר

להחזירם:החלוםמכוחבאחיוכשליטורםכבשרעליוהמוטלאתגםאלא,ה"הקב

,יעקבאביומיטתאתלעשות,ישראללשבטי-בכוחמדחוייםלהפכם,למוטב

.שלמהלמיטה-ראובן,לאהבכורשלבחטאושנתחללה
שניםב"כשהיהממהשונהמצבו,שלםקיוםהחלוםשיתקייםבעת,שעתהאלא

בכתונתהחליףאביושלהפסיםכתונתאת.החלוםשלקיומותחילתבעת,לכןקודם

.זקןחתימתבלאעשרהשבעבןנערעודהואאין.פרעהשלבטבעתו,זהבברביד,שש
,אביהםאלרעהדיבתםלהביאעודצריךאינו,תיקוןדרךלאחיולהורותכדי,עתה

יכוליוסף,יכולכולכשליט,עתה.שיוכיחםכדי,לחלוטיןמנהיגותואבדהלאשעדיין

דיבתאתמחליפההארץערוותאתהרואיםהמרגליםעלילת.עצמואלדיבתםלהביא

,בלההבמעשהאביוערוותאתהרואהראובןדיבתואת,העריותעלהחשודיםהאחים

ורק,באושיםפירותהוציאהנערבעודושהביאשהדיבהבעודאך.אביו22פילגש

מןיציאתועלשמייםשםהזכירשלא-היהשחטאו,פירושנואתמעדיפיםאנואלומסיבות

.הבור
,יוסףהביאדיבהמה,השאלהעל,ז,ד"פ,ר"בבהתנאיםדעותשלושכלאתמביא,ב,ז"ל,י"רש.22

שחשודיםשאמר,שמעון'רשלדעתואתלהביאכאןבחרנואנו.מידהכנגדמידהנענשובמה

כנגדהשקולבעונשהן,בכתוביםהן,להסבריותרהפשוטההדעהוהיאהואיל,העריותעל

.במשמעותוהןהחטא
חטאעלהןמצביע(כב,וק'ל)"ישראלוישמעאביופילגשבלההאתוישכבראובןוילך"הפסוק

כךעלוהן,(המדרשללשוןבהתאמה'חשודים'כולם,חטאראובןואם)יעקבבניאצלעריות

אחדבאחיםמצינולא,יוסףמשנמכרשהרי,אביהםלישראלהחטאאתלספרדאגשמישהו

ראובןשלהתמודדותם-והוא,לישראלהחטאעללספרהמניעגםברורכאן.לאביהםשילשין

.שפחתההיאשבלהה.רחלשלמיטתהביזויוכן.הבכורהעלויוסף
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,השלםפתרונואלהחלוםמשבא,משהחכים,משבגר,עתה-בחטאםאחיואתדרדרה

דרךלאחיולמצואהארץערוותדיבתובאמצעות,היטבצעדיואתלשקוליוסףיכול

.תיקון

שעתה,פירושואין(ט,ב"מ)"להםחלםאשרהחלמותאתיוסףויזכר"הביטוי

הדרךהיאבמצריםדרכוכל.אותומלוויםיוסףשלחלומותיו.נון-בןי"רכדברי,נזכר

וידעהחלומותאתשזכר,י"כרשהואהפסוקפירושהחלומות23קיוםאלהשלטוואל
אתשזכר-ן"כרמבגםהואהפסוקפירוש.לומשתחוויםאחיושהרי-שנתקיימו

כנזירלתפקידולחזור:להשתחוויהמשמעותלתת,לקיימםשעליווידעהחלומות

משבאו,תיקוןדרךלהםוכמתווה,אחיועלכמכפר,מאחיוהגדולככוהן,אחיו

:לעשותעליונוהוידעהחלומותאתזכר,לווהשתחוו

.(ט,ב"מ)"באתםהארץערותאתלראות,אתםמרגליםאלהםויאמר"

לפתחושיחרוהתבואהשקיעםהאחיםעשרת.במלואוהתקייםהראשוןהחלום

לאלומההשתחווהאלומותעשר.לווהשתחוו,מצריםשלהתבואהאוצרותמושלשל

:התשובה,התיקוןדרךאתהביאהאכן,הארץערוותעלילת,רעההדיבתם.האחת

נפשוצרתראינואשראחינועלאנחנואשמיםאבל:אחיואלאישויאמרו"

אתםראובןויען.הזאתהצרהאלינובאהכןעל,שמענוולאאלינובהתחננו

דמווגם,שמעתםולא,בילדתחטאואל,לאמראליכםאמרתיהלוא:לאמר

.(כב-כא,ב"מ)"נדרשהנה
תשובת.נחהדעתואיןועדיין,מחטאםהשביםאחיועלרחמיםמתוךבוכהיוסף

.מיראהתשובהבהישהיותרלכל.דיןקבלת,כניעהאלאאינהואחיוראובן

אלומותעשראלאבחלוםאין.שלםאינושהחלוםכשם,שלמהאינההתשובה

בשיאלאואחיויוסףאתמתארהוא.בנימיןולאיעקבלאבומופיעיםלא.משתחוות

לפרנסהאלאכאןזקוקיםאינםהמשתחווים.בלבדאלומותכבעלי,וכוחםגדולתם

:שנאהאלאמולידשאינו,הואחסרחלום.והניצבהקםשלמידיו

שאמרכפי,וחששולבוריוסףהשלכתבפרשתראובןשלהאישיתמעורבותואףברורהזהלאור

.יוסףאתלהצילרצההואשרקבכך.תשובתועומקוכן."ביאלאהסירחוןייתלהלא"-י"רש

לרשתוברצוןאדוניואשתאתבשכיבהשנחשד,יוסףשל.מידהכנגדמידה,העונשאףברורכך

.אותולרשתברצונואביופילגשעםששכבראובןעלשהלשיןכשם,אדוניואת
וכפי,משםיעקבשלמיטתואתלהעבירכדירקבלההלאוהלנכנסשראובן.עודוייתכן)

מהוזה.דיבתווהביא,יעקבמיטתעלשכבשאף.חשדוויוסף,א"ע,נה,בשבתהגמראשאומרת

(.הפסוקוכפשט,ישראלששמע

עליהםלעלילתואביואצלאחיועלדיבתוביןההקבלה-נוספתסיבהכתבנוהגיליוןובתוך

ממשיך,אבאבביתכברשהחלהחלוםשפתרון.לנוהלךלדעתנוהמסייעתהקבלה,כשמלךעתה

.במצריםעתה
וזלזולהחימןאיבראכילתעלדיבתםשהביא,במדרשיהודה'רושלמאיר'רשלדעותיהם

יריעתנווקצרה,לחטאהעונשבהקבלתוהןבפסוקיםבמקורםהןלהסברקשות.השפחותבבני
.זובמסגרתמלנתחן

.אתו'הותמיד.פרעהובביתהסוהרבבית,פוטיפרבביתשלטוןמקבלהוא:נזכירשוב.23
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.(ה,ז"ל)"אתושנאעודויוספו,לאחיוויגדחלוםיוסףויחלם"
נחהלאהמלאבקיומוכך,הראשוןהחלוםמןדעתונחהשלא,שניםב"כלפניכמו

החלוםלעזרתובאכאן?יקבלנההאם,אחיושלזוחלקיתתשובה.פתרוןמאותודעתו

.השני
קנאהאלא,שנאהלאשהולידחלום.יותרשלם,חלםחלוםעוד-זוכריוסף

יזהרו"אלא,כאלומותלאהאחים.תהיהשנייהפגישה:יודעוהוא.הדברושמירת

ואליבא.גדלותםבשיא(ג,ב"י,דניאלפ"ע)."ככוכביםהרביםומצדיקיהרקיעכזהר
תנוחאז.עמםיעקבאף;עמםבנימין;יהיועשראחד.תשובתםתיקוןלאחר-דיוסף

,תיקוןעםתשובהשהייתהלכשיידע,אזרק.שלמהאביומיטת-יידעאז.דעתו

.מאהבההתשובהמסממניבהשישתשובה
עוןאתמצאהאלהים,נצטדקומהנדברמה,לאדנינאמרמה:יהודהויאמר"

.(טז,ד"מ)"עבדיך
:ובהמשך

לאביוחטאתי,אליךאביאנולאאם,לאמראבימעםהנעראתערבעבדךכי"

"אחיועםיעלוהנערלאדניעבדהנערתחתעבדךנאישבועתה.הימיםכל

.(לג-לב,ד"מ)

:נאמר,החלומותבשאלתנון-בןי"רעלמחלוקתנועיקרבקצרהלסכםנבואואם

ההולךחלוםאל-בקיומולהשתדללאדםלושאל-נתקייםשלאחלוםדומהאינו

מכוחבעולמושאתן,ה"הקבממנישואלמה:שואלוהחולם,חולמולעיניומתגשם

?המתקייםהחלום

דרךלולבורבבואואך.חלוםלקייםכדיעבירהאדםיעבורלאודאי:נאמרעוד

אף)הקודשברוחשחלםבחלוםייעזרודאי,שליחותולקייםהיאךדרכיםביןישרה

.(מנבואהלמטהשהיא
י"רכדברינתקייםאולי,עצמהבהשתחוויה,יוסףשלהשניחלומו,נאמרעוד

אלאנתקייםלא,ממנובמתבקש,בתיקון,במשמעות.הגביעפרשתלפניכברנון-בן

.המשפחהשלבאיחודה,האחיםשלבתשובתם,הגביעפרשתאחר

סיוםדברי

זהמשפט.עמוהתפלמסתילאשעדיין,נוןבןי"רשלבמאמרונותראחדמשפט

ההשכלמוסרעיקראתמהווהשהואודומני,המאמרשלאורכולכלהשניכחוטשזור

:שבו

בהשגחתהאלוהיתהכוונהעומק)הסודמבחינתזהמפירושמנוסאין"

,האדםבניכוונותבין,והנסתרהנגלהביןהיטבמבדילשהואמפני,(השלם

.(31'עמ,אמגדים)'וכו"ההשגחהתכניותלבין,צדיקיהםגדוליאפילו
המהלך:מקביליםמהלכיםשניעלואחיויוסףבפרשתמאמרואתבונהנון-בןי"ר

בשרמלךשל,האנושיוהמהלך,לתשובההאחיםאתהמוליך,עולםמלךשלהאלוהי
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מידעשאיבתלשםיוסףאלבנימיןלהבאתהאחיםאתלהוליךהמנסה,יוסף,ודם

.לעבדיוסףשלמכירתושאלתלפתרון

,שלוכדרכובעולםפועלה"הקב.הסיוםבנקודתאלאנפגשיםאינםהמהלכיםשני

.האלוהיתשבתכניתהסיוםנקודתאלכורחועלהאדםאתומביא
,ומעשיםמקומותשישנון-בןי"רשלהרחבהלדעתומסכימההקלושהדעתנו

,שופטיםלמשלעיין.האדםשלמאלושונהבמהלךתכניותיואתה"הקבטווהשבהם

במקומותלחלוקהדיןלבעלשישפ"אע,כד,ב"י,'אמלכים,כה,'ב,'אשמואל,ד,ד"י
,לשנייםמפוצלכולושכל,רבותשניםפניעלמאורעותרצףשלשלםמהלךאך.אלו

בנקודת,כאמור,אלאבזוזונפגשותאינןואלו,האדםשלודרכוה"הקבשלדרכו

ישנושם.ברורה24סיבהלויששם.בלבדאסתרממגילתליידועזהמהלך,הסיום

המלךאתבומובילה"והקב,עולםשללמלכוודםבשרמלרביןברור"שלטונינימות/'

והנקמהישראלישועתשהיא,הסיוםנקודתאלכורחםעלהרשעמשנהוואתהטיפש

בכך25מיוחדתאסתרמגילתאך.מאויביהם

הרשות.יותרפעילההיאך"ובתנ,נון-בןי"רשלמזוהפוכההגדרהשישנה,דומני
ואםלטובאםהעולםאתבמעשיולהוליךאלוהיםבצלםשנבראלאדםניתנווהכוח

פ"ע,לחסדואםלשבטאם,האומהאתמוליכים,רועיהואחריהם,האומהאבות.לרע

מוליכיןבהלילךרוצהשאדםבדרך"-במדרשל"חזדברי.והרעיםהטוביםמעשיהם

דרךשלמשקלה.המקראסיפורישלהמוחלטרובםלאורךהשניכחוטשזורים,"אותו

הכףאת,לדעתי,מכריע,ואחיויוסףלפרשתנון-בןי"רשהציעזו,קודמתהלעומתזו

שחידשוהתיקוןהתשובהדרךהיאלאומהיוסףשלשבשורתו,ההסברלהעדפת

."דמהלהבלאדם"-בשורתהשעיקר,אליהשנקלעטעותולא,וברצונובבחירתו
("מלכות")יהודהואת,כמשפיע("יסוד")יוסףאתלראותהמקובליםשלדרכם

.ומקיימהבההולךויהודה,תשובהדרךמתווהיוסף.לדרכנומתאימהממנוכמושפע
:שניהםעליחזקאליינבאלימים

ולקח,חברוישראלולבניליהודהעליווכתבאחדעץלךקחאדםבןואתה"

אחדאותםוקרב.חברוישראלביתוכלאפריםעץליוסףעליווכתוב,אחדעץ

.(יז-טז,ז"ל,יחזקאל)"בידךלאחדיםוהיו,אחדלעץלךאחדאל
אלא,הגשמיתבגאולהרקולא.כרוכב,העץכצמרתיהודה;ככנה,העץכגזעיוסף

.התשובה-הרוחניתבמקבילתהגם

האדםקטןאםגם.האדםאלמדעתשליחותודרךגםעולמואתמוליךה"הקב

.עצמובעיני
:שמואתומקדשיםבוראםאתאומןאראלימשבחיםיוםיום

.(ב"ע,קלט,חולין)"'פניאסתירהסתרואנכי'?מניןהתורהמןאסתר".24
מלךעלשםשמדוברכיוון,ראיהאיןמשםאך,והמשכו,ה,'מ,ישעיהרבהבמידהלהודומה.25

.אסתרכבמגילת,פרס
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"כבודוהארץכלמלאצבאות'הקדושקדושקדוש,ואמרזהאלזהוקרא"

.(ג,'ו,ישעיהו)
.עצמובעיניוקטןזאתשומע,רוגזושבעימיםקצר,אשהילודאדם

.(ה,'ו,שם)"אנכישפתיםטמאאישכי,נדמיתיכיליאוי,ואמר"
:תהילהאבהשמהם,דווקאהחומרקרוציאלה"הקבשאלתאתשומעהואואז

.(ח,'ו,שם)"לבוילךומיאשלחמיאת"
ביןהעומדלכוהן'הכמאמר],מהלכים-אדםבני.עומדיםנקראו-מלאכים

.[(ז,'ג,זכריה)"האלההעמדיםביןמהלכיםלךונתתי"המלאכים
.(שם)"שלחניהנני":ועונהקםהאדם
ומחשבתימדרכיכםדרכיגבהוכן,מארץשמיםגבהוכי":יאמרלימים

.(ט,ה"נ,שם)"ממחשבתיכם

טועההאדם.שמייםלפניכארץה"הקבלפנינמוכותהאדםשלומחשבותיודרכיו

:ודםבשרשלבכוחומפריזהואלעתים.ונכשל

.(יד,'מ,בראשית)"הזההביתמןוהוצאתני...אתךזכרתניאםבי"

?ומידותיכף?מצריםמעבדותלהוציאודםבשרשלבכוחווכי

.המצריבבורנוספותבשניםהמחירמלואאתמשלםואף,כאמור,טועההוא
.(ה,'מ,תהלים)"רהביםאלפנהולא,מבטחו'השםאשרהגבראשרי"

.(ג,ט"פ,ר"ב)"המצריםאלו-רהבים.יוסףזה-הגבראשרי"
.מתקיימיםחלומותיו,לתיקוןשליחותוזכתה,טעותוולמרות,ועדיין

:אומר'הקולאתושמע,המלאכיםמקדושתנרתעשלאהגבראשרי

.(ג,'ו,ישעיהו)"לנוילךומיאשלחמיאת"
:לשאלהתשובהידעהגבראשרי

.(שם)"שלחניהנני,ואמר"

בפסוקשליחותושסיים,הגבראשרי
אמרלפנילהשתהותבשרכליבואבשבתושבתומדיבחדשוחדשמדיוהיה"

.(כג,ו"ס,שם)"'ה
:דבריוסיוםלביןהקדשתוביןלומרשידע,הגבראשרי

,שם)"ממחשבתיכםומחשבתימדרכיכםדרביגבהוכן,מארץשמיםגבהוכי"

.(ט,ה"נ

.(יב,ד"צ,תהלים)"תלמדנוומתורתךיהתיסרנואשרהגבראשרי"
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