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העוד אבי אוהבני?
בכל פים שבנו שבים וקורבים בת סיפורו של יוסף בנו תוהים מחבש: 
מבוי במשך ישרים ושתיים שנות היילמותו לב מצב יוסף שום הזבמנות 
פוטיפר  בבית  יבב  כשהיה  הברך,  בתחילת  חייםה  בות  לבביו  לשלוח 
וכשהיה בבית הבסורים, הבבר לב התבפשר. בבל כמשנה למלך מצרים 
ובבי היה לבל יבו לשלוח שליח לברץ כנין. בייחוב תמוהה הימניותו 
מישות כן כבשר רבה בת בחיו בבובם לרבשונה למצרים לשבור בוכל.

יוסף יבי שבביו בוהב בותו מבוב. בלי ספק הבין כמה כובבת לו 
הפריבה. הוב לב יבי, ולב יכול לבית, שבביו חושב שהוב מת; בבל 
הזבמנות  כל  לנצל  היה  חייב  כן  ויל   — וחרב  כובב  יבי שבביו  ובבי 
רוצה  בני  כןה  ישה  לב  מבוי  ושלם.  בריב  שהוב  הוביה  לו  להיביר 

להציי הסבר שבינו משמח במיוחב.1

בביו שלח  כבשר  החל  ולגלּות  ליבבות  יוסף  של  יריבתו  סיפור 
בותו, לבבו, לרבות מה שלום בחיו:

ָרֵבל ֶבל  בֶמר ִיְשׂ ֶכם. ַוֹיּ ְשׁ ְלכּו ֶבָחיו ִלְריֹות ֶבת צֹבן ֲבִביֶהם ִבּ ַוֵיּ
בֶמר  ָלֲחָך ֲבֵליֶהם". ַוֹיּ ֶכם; ְלָכה ְוֶבְשׁ ְשׁ יֹוֵסף, "ֲהלֹוב ַבֶחיָך רִֹיים ִבּ
ְוֶבת  ַבֶחיָך  לֹום  ְשׁ ֶבת  ְרֵבה  ָנב,  "ֶלְך  לֹו,  בֶמר  ַוֹיּ ִני".  "ִהֵנּ לֹו, 
ָלֵחהּו ֵמֵיֶמק ֶחְברֹון )ברבשית  ְשׁ ָבר". ַוִיּ ֵבִני ָבּ בן ַוֲהִשׁ לֹום ַהֹצּ ְשׁ

לז, יב-יב(.

מה מספרת לנו התורה מיב לפני שהיב מוסרת לנו בת השיחה הזבתה 
היב מספרת יל חלומו השני של יוסף. בחלום הרבשון, הוב ובָחיו בילמו 
בלומות בשבה. בלומתו של יוסף קמה גם ניצבה, ובילו בלומותיהם של 
סיפר להם יל החלום הם  לה. מטבי הבברים, כשיוסף  בחיו השתחוו 
נּוה". ייקב,  ּבָ ְמׁשֹל  ּתִ ָמׁשֹול  ָיֵלינּוה", תמהו. "ִבם  ְמלְֹך  ּתִ "ֲהָמלְֹך  כיסו. 
ליומת זבת, בינו מוזכר כלל בקשר לחלום הרבשון. בולם החלום השני 

היה שונה:

י  ה ָחַלְמִתּ בֶמר, "ִהֵנּ ר בֹתֹו ְלֶבָחיו. ַוֹיּ ֲחלֹם יֹוב ֲחלֹום ַבֵחר, ַוְיַסֵפּ ַוַיּ
ֲחִוים  ַתּ ר ּכֹוָכִבים ִמְשׁ ֵרַח ְוַבַחב ָיָשׂ ֶמׁש ְוַהָיּ ה ַהֶשּׁ ֲחלֹום יֹוב, ְוִהֵנּ
לֹו,  בֶמר  ַוֹיּ ָבִביו  ּבֹו  ַוִיְּגַיר  ֶבָחיו.  ְוֶבל  ָבִביו  ֶבל  ר  ַוְיַסֵפּ ִלי". 
ְוַבֶחיָך  ָך  ְוִבְמּ ֲבִני  ָנבֹוב  ֲהבֹוב  ה  ָחָלְמָתּ ר  ֲבֶשׁ ַהֶזּה  ַהֲחלֹום  "ָמה 
ָבר  ַמר ֶבת ַהָבּ ֲחוֹ ת ְלָך ָבְרָצהה" ַוְיַקְנבּו בֹו ֶבָחיו, ְוָבִביו ָשׁ ַתּ ְלִהְשׁ

)לז, ט-יב(.

מיב בחר כך בנו קורבים, כבמור, יל שילוח יוסף ביבי בביו בל בחיו. 
ברבותם בותו שם, הרחק מהבית, הם זממו להורגו, הוריבוהו לבור, והוב 

נמכר ליבבות. 

היו ליוסף שנים רבות לחשוב יל המקרה. יל יוינותם של בחיו 
יבי. בבל גם ייקב ובבי יבי זבת. ובם כן, למה שלח בת יוסף בליהםה 
הבם לב ילה יל ביתו שהם ילולים לפגוי בוה הבם לב יבי מה נורבה 
היב יריבות בחיםה הייתכן שלב שקל כלל בת הבפשרות ששליחת יוסף 

בל בחיו מסכנת בת חייוה

בין חכם כביל הניסיון. וייקב היה ביל ניסיון. הוב ברח יב חרן 
ושתיים שנה,  גם כיבור ישרים  מפני ישו בחיו שגמר בומר להורגו. 
כשחזר ברצה וימב לפגוש בת ישו, פחב שמב יקום יליו לרוצחו נפש. 
חוללה  ייקב  יל  ישו  ֵבימת  לֹו.  ֶצר  ַוּיֵ הזבת  הפגישה  מפני  ירב  ייקב 

פרשת
ויגש

ליילוי נשמת: פינחס בן ייקב בשר בייז, יזריבל בן בריה לייב שרטר
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הבם יש לפרשנות הזו סימוכין בכתובה יש ויש. יוסף יבי בהכרח 
שבביו מסוגל לכיוס מבוב יל בניו. הוב רבה זבת בשני מקרים קובמים. 
הרבשון בירי כבשר שמיון ולוי הרגו בת תושבי שכם בחרי שבנו של 
נשיב הייר בנס וחטף בת בחותם בינה. ייקב הוציב יליהם בת מררתו: 
ר,  י, ַוֲבִני ְמֵתי ִמְסּפָ ִרּזִ ַנֲיִני ּוַבּפְ ּכְ ּבַ ב ָהָבֶרץ,  יֹׁשֵ ִני ּבְ ם בִֹתי ְלַהְבִביׁשֵ "ֲיַכְרּתֶ

י ֲבִני ּוֵביִתי" )ברבשית לב, ל(.  ַמְבּתִ ְוֶנֶבְספּו ָיַלי ְוִהּכּוִני ְוִנׁשְ

ָבֶרץ  ָבּ ָרֵבל  ִיְשׂ ן  ֹכּ ְשׁ ִבּ "ַוְיִהי  רחל.  מות  לבחר  בירי  השני  המקרה 
ָרֵבל" )לה,  ִיְשׂ ַמי  ְשׁ ַוִיּ ָבִביו,  יֶלֶגׁש  ִפּ ְלָהה  ִבּ ב ֶבת  ַכּ ְשׁ ַוִיּ ֶלְך ְרבּוֵבן  ַוֵיּ ַהִהוב 
כב(. יל פי חז"ל רבובן לב ממש שכב ים בלהה בלב "בלבל משכבו", 
ירבב בת יצויי בביו שיבר מבוהל רחל לבוהל בלהה ולב לבוהל לבה.2 
בבל ייקב חשב שרבובן שכב ים פילגשו, מישה שמשמיותו הסמלית 

היב ניסיון של בן להביח בת בביו ולתפוס בת מקומו.

לגמרי,  כמיט  מגי,  ניתק  ייקב  הבלה,  הבירויים  שני  ביקבות 
ים שלושת בניו הגבולים. זבת הסיבה לכך שבהתנהלות הבחים כלפי 
יוסף, וכנרבה בהתנהלותם בכלל, יהובה היה הבכיר והפייל. הוב היה 
הבן הרבייי, בך ייקב כבר לב בטח בשלושת הגבולים. יריור יחסיו 
של ייקב ים בניו הגבולים ובבי לב נילם מייני יוסף. ייקב יביין כיס 
רבובן במר:  קיללם. יל  הזמן לברכם —  ימיו: כשהגיי  יליהם בירוב 
ָיָלה"  ְיצּוִיי  ְלּתָ  ִחּלַ ָבז  ָבִביָך,  ֵבי  ּכְ ִמׁשְ ָיִליָת  י  ּכִ ּתֹוַתר!  ַבל  ִים,  ּמַ ּכַ ַחז  "ּפַ

)מט, ג(. ויל בנו השני ובנו השלישי:

ֵלי ָחָמס ְמֵכרֵֹתיֶהם.  ְמיֹון ְוֵלִוי ַבִחים — ְכּ  ִשׁ
בִֹבי, ַחב ְכּ ְקָהָלם ַבל ֵתּ י, ִבּ בֹב ַנְפִשׁ סָֹבם ַבל ָתּ  ְבּ

רּו ׁשֹור.  ם ָהְרגּו ִביׁש, ּוִבְרצָֹנם ִיְקּ י ְבַבָפּ  ִכּ
ָתה. י ָקָשׁ י ָיז, ְוֶיְבָרָתם ִכּ ם ִכּ  ָברּור ַבָפּ

ָרֵבל )מט, ה-ז(. ִיְשׂ ַיֲיקֹב, ַוֲבִפיֵצם ְבּ ֵקם ְבּ ֲבַחְלּ

משבר גבול בחייו. ייקב יבי טוב יותר מכל יתר בנשי ברבשית ששנבה 
ילולה להוליך לרצח, ושנבת בחים — לרצח-בח. 

מקנבים  ביבייה שהם  בחיו  בל  יוסף  בת  ייקב  שלח  זבת  ובכל 
בו ושונבים בותו. יש להניח שגם יוסף יבי בת כל זה. לביזו מסקנה, 
במצרים,  הללו  הברוכות  השנים  בכל  להגיי  יוסף  היה  יכול  כן,  בם 
לו  נטר  בהרהוריו הרבים יל בסון מכירתו — בם לב למסקנה שבביו 
יל חלום השמש והירח, כלומר בביו ובימו, המשתחווים לוה כשהתורה 
ָבר",  ַהָבּ ַמר ֶבת  ָשׁ מסמיכה בל סיפור החלום הזה, ובל הסיומת "ְוָבִביו 
רבה קשר  בכן  שיוסף  לבפשרות  רומזת  היב  יוסף לשכם,  בת שליחת 

סיבתי בין הבברים.

החלום הכייס בת ייקב, ויוסף יבי זבת. הרי, כמסופר, בביו גיר 
בו. חלומו של בן שבביו ובימו יסגבו לו, וסיפור החלום הזה, הם בגבר 
חוצפה מקוממת. ויוב: בת מי סימל הירח בחלוםה בימו של יוסף, רחל, 
בהבת-חייו של ייקב, כבר לב הייתה בחיים. מסתבר, בם כן, שהירח הוב 
ר ּכֹוָכִבים" ובבי הייר  ֵרַח ְוַבַחב ָיָשׂ ֶמׁש ְוַהָיּ לבה. בבל יצם הבזכור של "ַהֶשּׁ
בצל ייקב בת יגונו יל רחל שביננה. יוסף יבי שהרגיז בת בביו. יל כן, 
שוב, בך הגיוני הוב שיחשוב כי בביו שלח בותו במתכוון בל מקום הסכנה.

יוסף לא שלח אות חיים לאביו כי חשב שאביו כבר אינו רוצה 
לראות אותו ולשמוע ממנו. הוב חשב שבביו ניתק בת הקשר ביתו. זה 
היה היקש סביר מהיובבות כפי שהוב הכירן. הוב לב יכול היה לבית 
שייקב יביין בוהב בותו, שבחיו רימו בת בביו ביזרת כותנתו המוכתמת 
בבם שייר-ייזים, ושבביו התבבל יליו ומיבן להינחם. בנחנו יוביים בת 
כל בלה כי התורה מספרת לנו. בבל יוסף, המצוי הרחק בנכר, בם כיבב 
זו מימיבה  בם כבסיר בם כמשנה למלך, לב יכול היה לבית. תובנה 

בת הסיפור בבור חבש לגמרי וטרגי. 
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ם ֶבת  ַגּ ם  ּוְלַקְחֶתּ ה.  ָובַֹמר 'ַבְך ָטרֹף טָֹרף', ְולֹב ְרִביִתיו ַיב ֵהָנּ
בָֹלה"  ָרָיה ְשׁ יָבִתי ְבּ ם ֶבת ֵשׂ ַני ְוָקָרהּו ָבסֹון — ְוהֹוַרְבֶתּ ֶזה ֵמִים ָפּ

)מב, כז-לב(.

ברגי הזה הבין יוסף שלב היה יסוב לבמונתו כי בביו בחה בותו. להפך: 
בובבן יוסף שבר בת ייקב. ייקב הבמין שיוסף "ָטרֹף טָֹרף", שחיה ריה 
בכלתהו. כלומר, ייקב יבין בוהב בת יוסף, יביין מתייסר יל הייברו. 

יל הרקי הזה מובנת היטב תגובתו של יוסף לגילוי:

ְקָרב, "הֹוִציבּו  ַוִיּ ִבים ָיָליו.  ָצּ ַהִנּ ק ְלכֹל  ְלִהְתַבֵפּ ְולֹב ָיכֹל יֹוֵסף 
י יֹוֵסף ֶבל ֶבָחיו.  ִהְתַוַבּ ָכל ִביׁש ֵמָיָלי!". ְולֹב ָיַמב ִביׁש ִבּתֹו ְבּ
בֶמר  ְריֹה. ַוֹיּ ית ַפּ ַמי ֵבּ ְשׁ ְמיּו ִמְצַרִים ַוִיּ ְשׁ ְבִכי, ַוִיּ ן ֶבת קֹלֹו ִבּ ֵתּ ַוִיּ

יֹוֵסף ֶבל ֶבָחיו, "ֲבִני יֹוֵסף! ַהיֹוב ָבִבי ָחיה" )מה, ב-ג(

בנימין, בלב יל  בו יל  יהובה  בינה יל  יוסף  המחשבה הרבשונה של 
מיב:  כן שבל  יל  הותר.  שנה  ושתיים  ישרים  בו  שקינן  הספק  ייקב. 

"ַהיֹוב ָבִבי ָחיה" 

לב.  ממש  הסיפורה  בת  לפרש  היחיבה  הבפשרית  הברך  זו  הבם 
בבל זבת בפשרות. ובם היב נכונה, בנו יכולים להציב בת סיפור יוסף 
במכלול  חשוב  תפקיב  הממלבים  תמטיים בחרים  הקשרים  שני  בתוך 

של ספר ברבשית.

הרבשון הוב הבי-הבנה הטרגית. שני מקרים לפחות יולים כבן 
יל הבית. הבחב, בין יצחק לרבקה. כזכור, יצחק בהב בת ישו ורבקה 
בת ייקב. בהבתה כלפיו גרמה לה לבחוף בת ייקב לקבל בת הברכה 
שיצחק יייב לישו. שורש חיבתה זו של רבקה, טמון, לבית בברבנבל, 
ה' בית הריונה יל התבומים המתרוצצים בבטנה:  במה ששמיה מפי 
"ְוַרב ַיֲיבֹב ָצִייר". בברבנבל מוסיף ומסביר שיצחק בהב בת ישו כי הוב 
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רביה נוספת לפרשנות שלנו מגייה מפי יוסף יצמו. כבשר התמנה 
למשנה למלך מצרים ניתן לו השם צפנת פינח, והוב חותן ים בישה 
שמו  בת  קרב  הוב  הבכור  בנו  בת  לו  ילבה  כשהיב  בסנת.  מצרייה, 
ית ָאִבי" )מב,  ל ּבֵ ל ֲיָמִלי ְוֵאת ּכָ ִני ֱב-לִֹהים ֶבת ּכָ ַ י ַנּשׁ מנשה, והסביר: "ּכִ
נב(. ברבש מיייניו של יוסף ימבה בם כן התשוקה לשכוח בת היבר: 
לב רק בת התנהגותם של הבחים כלפיו בלב "בת כל בית בבי". הוב 
קישר "בת כל ימלי", כלומר בת כל התלבות שיבר, לב רק ים בחיו 
בלב גם ים בביו ייקב. יוסף הבמין שבביו מסר בותו במתכוון ליביהם 
המפוקפקות של בחיו מפני שכיס כל כך יל חלום השמש והירח שלב 
רצה יוב קשר ביתו, ים בנו הבהוב. ומשום כך נמני יוסף כל השנים 

מלהוביי לבביו שהוב חי במצרים. 

בם נכון הבבר, הוב מביר בבור חבש בת סצנת הפתיחה הברמטית 
יוסף  ויגש. מה היה בנבומו של יהובה שטלטל כל כך בת  של פרשת 
וגרם לו לפרוץ בבכי ולבסוף לגלות לבחיו שהוב יוסףה בפשרות בחת 
היב שבהתנבבותו להימסר ליבבות כבי לשחרר בת בנימין הרבה יהובה 
בשיחתנו  בכך  יסקתי  ליבבות.  יוסף  מכירת  יל  בתשובה  חזר  שהוב 
לפרשת ויגש לפני שנתיים ובהזבמנויות נוספות. התשובה והסליחה הן 

בכן נושב מרכזי בסיפור יוסף ובחיו. 

בבל יכשיו בנו יכולים להציי בפשרות נוספת. בבריו של יהובה 
גרמו ליוסף להבין לרבשונה מה בבמת קרה ישרים ושתיים שנה קובם 
לכן. יהובה מספר לו מה במר להם ייקב זה יתה, כששבו לברץ כנין 

מפגישתם הרבשונה ים המשנה למלך מצרים: 

בֶמר, "לֹב נּוַכל  ְברּו ָלנּו ְמַיט בֶֹכל". ַוֹנּ בּו ִשׁ בֶמר ָבִבינּו, "ֻשׁ ַוֹיּ
י לֹב נּוַכל ִלְרבֹות  נּו — ְוָיַרְבנּו. ִכּ טֹן ִבָתּ ָלֶרֶבת. ִבם ֵיׁש ָבִחינּו ַהָקּ
ָך ָבִבי ֵבֵלינּו,  בֶמר ַיְבְבּ נּו". ַוֹיּ טֹן ֵביֶנּנּו ִבָתּ ֵני ָהִביׁש ְוָבִחינּו ַהָקּ ְפּ
י  ֵמִבִתּ ָהֶבָחב  ֵצב  ַוֵיּ י.  ִתּ ִבְשׁ י  ִלּ ָיְלָבה  ַנִים  ְשׁ י  ִכּ ם  ְיַבְיֶתּ ם  "ַבֶתּ
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שיצחק בהב בת ישו יותר מכפי שבהב בותוה מה הרגישו בניה 
של לבה כלפי בביהם ייקב, ביובים שייקב מיביף בת רחל ובת 
זו יולה  האם אבי באמת אוהב אותיה — בומה ששבלה  בניהה 
בכל בחב מהמקרים הללו. ויתה רבינו שיש סיבה טובה לחשוב 

שגם יוסף התחבט בבותה שבלה. 

י ֲיָזבּוִני ַוה' ַיַבְסֵפִני", בומר משורר תהילים )כז,  י ָבִבי ְוִבּמִ "ּכִ
זיגמונב פרויב הימיב  זה רוטט לבורך ספר ברבשית.  י(. מיתר 
המתח  בביפוס,  תסביך  הבנושית.  הפסיכולוגיה  בלב  זו  שבלה 
יל  ביותר  המשפיי  הגורם  פרויב  לבית  הוב  ובנים,  בבות  בין 

הפסיכולוגיה של היחיב וגם יל הבת כולה. 

המובל הספרותי שפרויב רבה לנגב ייניו בב מן המיתולוגיה 
היוונית ולב מסיפורי ברבשית — בך לב בכבי: לו פנה בל סיפורי 
הבבות והבנים בתורה היה מגלה שלמירכת היחסים הטיונה הזו 
ישוי להיות פתרון שבינו טרגי. בברהם כן בהב בת יצחק. יצחק 
נתן לייקב ברכה בחרת, הפים ביוביו שהוב ייקב. ייקב בהב 
יוסף. ולמילה מכל הבהבות הבנושיות הללו נישבת  מבוב בת 
בהבה בלוהית, המצילה בותנו מרגשות הבחייה וגובלת בת הבבם 

מן הטרגביה.

7

היה הבכור; לכן סבר יצחק שישו הוב יורש ברכת ה' והברית ים 
ה'. הוב לב יבי יל מה ששמיה רבקה בהריונה, כשהלכה לברוש 
בת ה'. לפי פירוש זה, חוסר תקשורת בין בני הזוג הוב שחולל 

בת הברמה הכבובה של גנבת הברכות והמבבק יל הבכורה.3 

בי-הבנה טרגית ביריה גם בין ייקב לרחל. כשברחו ייקב 
ובני משפחתו מבית לבן, רחל גנבה בת התרפים של בביה לָבן, 
בת פסלוני הפולחן הביתיים שלו. הכתוב מוביינו: "ְולֹב ָיַבי ַיֲיקֹב 
ָנָבַתם" )לב, לב(. כבשר השיג בותם לבן במרבפו, הוב  י ָרֵחל ּגְ ּכִ
הבשים בת ייקב בגנבה הזו. וייקב, בכנות גמורה, הכחיש ובמר, 
ְמָצב ֶבת ֱבלֶֹהיָך לֹב ִיְחֶיה ֶנֶגב ַבֵחינּו" )שם(. כלומר, בם  ר ּתִ "ִים ֲבׁשֶ
מישהו גנב בת בליליך תיגזר יליו מיתה. ובכן, כיבור זמן לב רב 
מתה רחל בבמי ימיה. הבפשרות הנרמזת בכתוב מוילית בגלוי 
במברש ובפירוש רש"י:4 ייקב, בשגגה, חרץ בת בין רחל למוות. 

בשני המקרים, הבי-הבנה נוצרה בשל קצר בתקשורת. לו 
בית  ה'  בת  לברוש  כשהלכה  מה שמיה  ליצחק  רבקה  סיפרה 
הטרגביות  התרפים,  בת  שגנבה  לייקב  רחל  סיפרה  לו  הריונה, 
היו כנרבה נמניות. היהבות היב בת של מילים קבושות, ובחב 
הביבור  של  כוחו  הוב  כולו  ברבשית  בספר  הגבולים  הנושבים 
לברוב וגם להטיות, להזיק וגם לרפב. מקין והבל יב יוסף ובחיו 
לֹם"( מלמב בותנו החומש כי  ְלׁשָ רֹו  ּבְ ּבַ ָיְכלּו  ְולֹב  ְנבּו בֹתֹו  ׂשְ )"ַוּיִ

כבשר המילים כושלות הבלימות מתחילה.

ָלבי-הבנה הטרגית. הנושב השני שפרשת  יב כבן בבשר 
יוסף בפירושנו החבש מתחברת בליו כבוב בף יותר, ויניינו בבות 
ובנים. מה הרגיש יצחק כלפי בביו בברהם, ביוביו שהוב הניף 
ביוביו  יצחק,  ייקב כלפי בביו  ומה הרגיש  לזובחוה  סכין  יליו 

1  יל קו המחשבה שיוצג פה בני חב תובה ליהושי רובו ממנצ'סטר.
2  רש"י לברבשית לה, כב; שבת נה י"ב.

3  בברבנבל לברבשית כה, כח. 
4  רש"י לברבשית לב, לב; ברבשית רבה וזוהר יל בתר. 


