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  ח"טבת התשס                                             ד"בס

  יהודה מול יוסף
  לפרשת ויגש

  

. מגיע סיפור יוסף ואחיו לשיאוויגש פרשת תחילת ב
בעמידתו מול יוסף ובניסיונו לשכנע את יוסף לאפשר 

מתגלה יהודה כבעל תעצומות נפש , לבנימין לשוב לאביו
  .מיוחדות במינן

  
  הגביע וצרורות הכסף

קשה לדעת בביטחון אם יהודה האמין לטענתו של אחיו 
הגביע נמצא באמתחת , מחד. הצעיר כי לא גנב את הגביע

דבר המהווה לכאורה הוכחה חותכת שאמנם , בנימין
יש לזכור כי יוסף כבר החביא , מאידך. בנימין גנב אותו

  . פעמיים את כסף שברם של האחים באמתחותיהם
  :בירידה הראשונה נאמר

  כה, ב"מבראשית . 1
ּוְלָהִׁשיב ַּכְסֵּפיֶהם , ְּכֵליֶהם ָּבר- ֶאת ַוְיַמְלאּו, ַוְיַצו יֹוֵסף כה

   .ֵּכן, ַוַּיַעׂש ָלֶהם; ֵצָדה ַלָּדֶרְך  ְוָלֵתת ָלֶהם, ַׂשּקֹו-ִאיׁש ֶאל
  :האחים עת חנו במלוןאת הכסף הזה מצאו 

   כח- כז, ב" מבראשית . 2
ַוִּיְפַּתח  כז  .ִמָּׁשם, ַוֵּיְלכּו; ֲחמֵֹריֶהם-לעַ  ,ִׁשְבָרם-ַוִּיְׂשאּו ֶאת כו

- ֶאת, ַוַּיְרא; ַּבָּמלֹון-- ַלֲחמֹרֹו ָלֵתת ִמְסּפֹוא, ַׂשּקֹו-ָהֶאָחד ֶאת
ֶאָחיו -ֶאל ַוּיֹאֶמר כח  .ַאְמַּתְחּתֹו ְּבִפי, הּוא-ְוִהֵּנה, ַּכְסּפֹו

ַוֶּיֶחְרדּו ִאיׁש  ,ִלָּבםַוֵּיֵצא ; ְוַגם ִהֵּנה ְבַאְמַּתְחִּתי, הּוַׁשב ַּכְסִּפי
  .ָלנּו, ּזֹאת ָעָׂשה ֱאלִֹהים-ַמה, ָאִחיו ֵלאמֹר- ֶאל

  :וכן כאשר הם חוזרים לאביהם
  ה"ב ל" מבראשית. 3

, ַּכְסּפֹו-ִאיׁש ְצרֹור- ְוִהֵּנה ,ֵהם ְמִריִקים ַׂשֵּקיֶהם, ַוְיִהי לה
   .ַוִּייָראּו--ִביֶהםֵהָּמה ַואֲ , ַּכְסֵּפיֶהם ְצרֹרֹות-ַוִּיְראּו ֶאת; ְּבַׂשּקֹו

והחביא את כספם בשקיהם , יוסף המשיך במנהגו המוזר
  : גם בירידתם השנייה מצרימה

   א, ד"מבראשית . 4
 ַאְמְּתחֹת ָהֲאָנִׁשים-ַמֵּלא ֶאת, ֵלאמֹר, ֵּביתֹו- ֲאֶׁשר ַעל- ַוְיַצו ֶאת

   .ַּתְחּתֹוְּבִפי ַאְמ , ִאיׁש-ְוִׂשים ֶּכֶסף; ַּכֲאֶׁשר יּוְכלּון ְׂשֵאת, אֶֹכל
וקשה , החבאת כסף זו אינה נזכרת עוד בהמשך הסיפור

 .יוסף להשיג בהחזרת הכסף בפעם השנייהרצה להבין מה 
גם על מגמתה של החבאת הכסף בפעם הראשונה יש 

עליה לפחות אנו שומעים כי היא עוררה , ברם. לתהות
  :י"כמו שאומר רש, חשש בלב האחים

  י"רש. 5
   – ומה זאת עשה אלהים לנ

   הושב אלא להתעולל עלינו להביאנו לידי עלילה זו שלא

בדרך זו או , השבת הכסף הראשונה תרמה: הווה אומר
  . להמשך העלילה, אחרת

בהזמנת יוסף את אחיו , דבר זה מתברר גם מאוחר יותר
והתעורר , שאז שבו האחים ונזכרו בכסף המוחבא, לביתו

  :ל כךעליהם בש' להתנפל'בהם החשש שמא עומדים 
  יח, ג" מבראשית. 6

ְּדַבר - ַוּיֹאְמרּו ַעל, ֵּבית יֹוֵסף ִּכי הּוְבאּו, ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים יח
ְלִהְתּגֵֹלל -- ֲאַנְחנּו מּוָבִאים, ַּבְּתִחָּלה ַהֶּכֶסף ַהָּׁשב ְּבַאְמְּתחֵֹתינּו

  .ֲחמֵֹרינּו-ְוָלַקַחת אָֹתנּו ַלֲעָבִדים ְוֶאת, ָעֵלינּו ָעֵלינּו ּוְלִהְתַנֵּפל
, ַוְיַדְּברּו ֵאָליו; ֵּבית יֹוֵסף-ַעל, ֲאֶׁשר ,ָהִאיׁש-ֶאל, ַוִּיְּגׁשּו יט

- ִלְׁשָּבר, ָירֹד ָיַרְדנּו ַּבְּתִחָּלה ;ִּבי ֲאדִֹני, ַוּיֹאְמרּו כ  .ֶּפַתח ַהָּבִית
-ֶאת ַוִּנְפְּתָחה, ַהָּמלֹון- ָבאנּו ֶאל-ַוְיִהי ִּכי כא  .אֶֹכל

; ְּבִמְׁשָקלֹו ַּכְסֵּפנּו, ִאיׁש ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו- ְוִהֵּנה ֶכֶסף, ַאְמְּתחֵֹתינּו
-ִלְׁשָּבר, ְוֶכֶסף ַאֵחר הֹוַרְדנּו ְבָיֵדנּו כב  .ְּבָיֵדנּו, ַוָּנֶׁשב אֹתֹו

ַוּיֹאֶמר  כג  .ָׂשם ַּכְסֵּפנּו ְּבַאְמְּתחֵֹתינּו-ִמי, ָיַדְענּו לֹא; אֶֹכל
ֵואלֵֹהי ֲאִביֶכם ָנַתן ָלֶכם   ֱאלֵֹהיֶכם,ִּתיָראּו-ָׁשלֹום ָלֶכם ַאל

, ַוּיֹוֵצא ֲאֵלֶהם; ֵאָלי ָּבא, ַּכְסְּפֶכם--ַמְטמֹון ְּבַאְמְּתחֵֹתיֶכם
   .ִׁשְמעֹון-ֶאת

על השבת הכסף בפעם השנייה איננו שומעים , לעומת זאת
וודאי שלא , לא על גילוי הדבר בידי האחים: דבר

  . התייחסויות חוזרות לנתון זה
  ?משמעותה של החבאת הכסף בפעם הזו, אם כן, מהי

שהחבאת הכסף מודגשת באופן מיוחד ביחס , יושם לב
  : לשקו של בנימין

  'ד ב"מבראשית . 7
, ְוֵאת, ָּתִׂשים ְּבִפי ַאְמַּתַחת ַהָּקטֹן, ַהֶּכֶסף ְּגִביִעי ְּגִביעַ -ְוֶאת ב

   .רִּכְדַבר יֹוֵסף ֲאֶׁשר ִּדּבֵ , ַוַּיַעׂש ;ֶּכֶסף ִׁשְברֹו
  

ושים כסף איש בפי "הוראה זו ניתנת מיד לאחר ההוראה 
. שבה כלול כמובן גם כספו של בנימין, )'ד א"מ ("אמתחתו

אף על פי כן חוזר יוסף על הציווי להחביא את הכסף לצד 
מודגשת החבאה זו , כאמור, ובכך, הגביע באמתחת בנימין

  .באופן מיוחד
ם הושב להם דומה שעל השאלה מתי גילו האחים שכספ

האיש אשר על 'לאחר שהשיג . ניתן להשיב באופן פשוט
ולאחר שטען באוזניהם כי גנבו את , את האחים' בית יוסף

הכתוב מדגיש שהאיש . החל החיפוש בשקיהם, הגביע
, )דהיינו בראובן( התחיל בגדול –חיפש באמתחות כולם 

   עד שהגיע לבנימין, ובדק אח אחר אח
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  יב, ד"מבראשית . 8
, ַהָּגִביעַ , ַוִּיָּמֵצא; ּוַבָּקטֹן ִּכָּלה ,ַּבָּגדֹול ֵהֵחל-- ַוְיַחֵּפׂש יב

   .ִּבְנָיִמן, ְּבַאְמַּתַחת
  : נתן טעם לדבר) בעקבות בראשית רבה פרשה צב(י "רש

  בעקבות בראשית רבה פרשה צבי "רש. 9
  ".שלא ירגישו שהיה יודע בו היכן הוא"

שהרי אם רצה , י"אבל נראה שיש לתמוה על הסברו של רש
להסתיר את העובדה , יוסף והאיש ששלח בעקבות האחים

לחפש הרי שהיה צריך , שהוא יודע היכן נמצא הגביע
   .באופן אקראי בשקי האחים

מעורר לעניות דעתי , למצוא את הגביע דוקא אצל האחרון
ובכוונה מותח את , שהאיש יודע מהו מחפש, חשד

  . עצביהם
ש רוצה למנוע חשד הפתרון הפשוט במידה והאי, יתר על כן

להורות לכולם לשפוך את תכולת השקים בבת ביותר הוא 
כמו שעושים בצבא כשנעלם דבר מה במסגרת  (אחת

ושופכים את '  כולם עומדים בצורת ח–" השלמת ציוד"
  ).הקיטבג

משמעות הבדיקה יש להזכיר גם את , נוסף על סיבה זו
  . ביחס להחבאת הכסף

פוש הגביע בשקים לא הסתכם במבט סביר להניח שחי
חיפוש אלא כלל , מרפרף על בגדי האנשים ועל אוכלם

  . יסודי בנבכי השק
ראו האחים את כספם שהושב , ככל הנראה, בשלב זה

האיש אשר על בית 'אמר על כך ולהפתעתם לא , להם
גם , לצד הכסף,  עד שבשקו של בנימין התגלה–דבר ' יוסף

  .הגביע
בפעם הזו החזיר להם יוסף את כספם ן הסיק מכך ש"רמב

  : והודיע להם על כךבגלוי 
  'א, ד"מ לען "רמב. 10

ידע : כי אמר להם,  לדעתם–ושים כסף איש בפי אמתחתו 
שאם עשה ; אדוני כי עשה לכם חמס ויבקש להיטיב לכם

היה להם התנצלות , שלא לדעתם, זה כפעם הראשונה
היה ] אלא[=אבל . שנעשה בו כאשר נעשה בכסף, בגביע

כי הכירו כי נתן , וידעו בכסף כאשר ידעו במשא, לדעתם
  .  להם כאשר יוכלון שאת

לו הוחבא הכסף שלא לדעת האחים גם , ן"לדעתו של רמב
יכול הדבר לשמש להם הוכחה טובה כלפי , בפעם השנייה

אלא מישהו , כי לא הם אחראים לגנבההשליט המצרי 
, א מדעתםהכניס לשקיהם דבר מה שלא ביזמתם ושל

   .כשם שהוכנס לשקיהם הכסף המוחבא
אנו כבר , ן קשה"אלא שלעניות דעתי הסברו זה של הרמב

שהאחים חושדים שהכסף שהושב להם בפעם , ראינו לעיל
וכאשר הם , הראשונה הינו במטרה להעליל עליהם

   :מובאים לבית יוסף הם אומרים בינם לבין עצמם
  : לעיל6מקור 

ְּדַבר - ַעלַוּיֹאְמרּו , ֵּבית יֹוֵסף ִּכי הּוְבאּו, ִׁשיםַוִּייְראּו ָהֲאנָ  יח
ְלִהְתּגֵֹלל -- ֲאַנְחנּו מּוָבִאים, ַּבְּתִחָּלה ַהֶּכֶסף ַהָּׁשב ְּבַאְמְּתחֵֹתינּו

  .ֲחמֵֹרינּו-ְוָלַקַחת אָֹתנּו ַלֲעָבִדים ְוֶאת, ָעֵלינּו ָעֵלינּו ּוְלִהְתַנֵּפל
  ...ָהִאיׁש-ֶאל, ַוִּיְּגׁשּו יט

אלקי אביכם "וקשה להניח שהאחים האמינו לסיפור ש
אלא שבשלב הזה אין להם כרגע מה , "נתן לכם מטמון

ולכן כאשר . ממילא הארועים מתגלגלים במהירות, לעשות

, האחים ראו את הכסף שנמצא באמתחותיהם הם חששו
  . וחיכו לראות מה יקרה

, ן עצמו מביא בהמשך דבריו גם גישה שנייה"רמבגם 
שהכסף הוחבא שלא ביר מדוע בכל זאת ניתן להציע ומס

  .לדעתם של האחים
   :ן"המשך הרמב

אולי טען עליהם כי היה הכסף גם , ואם היה שלא לדעתם
ומי יוכל לדון עם ומי יוכל לדון עם ומי יוכל לדון עם ומי יוכל לדון עם , , , , ולא יתכן כן בגביע, בפעם הזאת מטמון

כי בעבור היות השוברים רבים מאד , ודע: שתקיף ממנושתקיף ממנושתקיף ממנושתקיף ממנו
היו הבאים נותנין , מכל ארץ מצרים ומהומות רבות בתוכה

והוא מודד להם לפי הכסף , שקיהם וכספיהם למשביר
הנמצא בהם והם לוקחים הניתן להם באשר דבר מלך 

ועל כן לקחו בפעם . ועוד כי באמונה הוא עושה, שלטון
  ולא ידעו מה בתוכם גם בשניתהראשונה שקיהם סגורים 

 שהרי –גישה זו קרובה יותר לפשטי הכתובים , על פניו
לשים את הכסף ' האיש אשר על ביתו'סף מצווה את יו

   .ואינו אומר זאת לאחיו, בשקים
  . נדמה כי זהו בעצם תפקידו של הכסף המוחבא

  : יוסף מבקש לבלבל את אחיו
' מצייד'הוא מאידך אך , מחד הוא מציג את בנימין כגנב

, שייתכן שהצדק עם בנימיןאת האחים בהבנה ובתחושה 
  ; יעולא הוא גנב את הגב

 כך גם מצוי בו –ממש כשם שהכסף מצוי לפתע בתוך השק 
   .הגביע

 למנוע מהאחים לחשוב שבנימין באמת גנבכלומר על מנת 
על מנת , הוא מחביא את הכסף באמתחותיהם, את הגביע

שכמו שברור להם  שהם לא גנבו את , שיהיה להם ברור
 ויש כאן עלילה על ,כך בנימין לא גנב את הגביע, הכסף

  .נימיןב
  

, יש בסיפור גם מספר רמזים נוספים לאחים שהכל מבוים
   :שהרי כאשר האחים מוחזרים לבית יוסף נאמר

  ז"טד "מבראשית . 11
ַוִּיְּפלּו ; ְוהּוא עֹוֶדּנּו ָׁשם, יֹוֵסף ַוָּיבֹא ְיהּוָדה ְוֶאָחיו ֵּביָתה יד

ֶׂשה ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַהַּמעֲ -ָמה ,ַוּיֹאֶמר ָלֶהם יֹוֵסף טו  .ָאְרָצה, ְלָפָניו
  .ִאיׁש ֲאֶׁשר ָּכמִֹני ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש-ִּכי, ֲהלֹוא ְיַדְעֶּתם; ֲעִׂשיֶתם

כי הוא יודע שהם גנבו , שיוסף מחכה להםכלומר זה נראה 
אלא אם כן הוא זה שהטמין אצלם , וכיצד ידע, את הגביע
  . את הגביע

 ביחס לעובדה שהוא מנחש בגביע יוסףגם דבריו של 
מדוע לא , שהרי אם יוסף מנחש בגביע.  לעלילהרומזים

  . ".על חם"עצר את הגנבה 
, אלא הראה שכל הרמזים הללו באו להבהיר לאחים

גם אם , מדובר בעלילהאלא , שבנימין לא גנב את הגביע
  .לא ברורה להם מטרתה

האם האמין יהודה , בה פתחנושאלה על ה ,לסיכום
- להשיב באופן חדמנם קשה א, לבנימין שלא גנב את הגביע

אל אבל מדברי יהודה ליוסף כאשר הם חוזרים , משמעי
ולכן הוא , נראה שיהודה מבין שמדובר בעלילה, יוסף

  :אומר ליוסף
  :11המשך מקור 

- ּוַמה, ְּנַדֵּבר-ַמה, ַלאדִֹני ּנֹאַמר-ַמה, ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה טז
ֶּנּנּו ֲעָבִדים ִה -- ֲעָבֶדיךָ  ֹן ֲעו-ָמָצא ֶאת, ָהֱאלִֹהים; ִּנְצַטָּדק
   .ַהָּגִביַע ְּבָידֹו ִנְמָצא-ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאֶׁשר-ַּגם, ַלאדִֹני
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אלא ,  אדוני מצאתה את עוון עבדיךתהאלא , כלומר
  . האלקים מצא את עוונינו במכירת יוסף

  
יש לזכור שההבנה של יהודה שמדובר בעלילה רק מגבירה 

  . את התסכול והמבוכה שלו
ניתן ,  בשליט שפועל בהגיון ובצדקשהרי כל עוד מדובר

  . לחשוב כיצד ניתן לפתור את הבעיה
בעל מטרה , שליט לא רציונאליאבל כאשר מולך עומד 

מה ניתן , שנראה שכוונתו להתעלל בהם, שאינה ברורה לך
  . כיצד ניתן לשכנע אותו, לעשות מולו

   
  מבנה סיפור יוסף ואחיו 

שבו ניסה , וסףלעמוד על נאום יהודה בפני ינרצה כעת 
במקום את , לשכנע את יוסף להשאיר במצרים אותו

  .בנימין
על הבמה הספרותית כבר בראשית ' עלה'יהודה , למעשה

  : מאבקם של האחים עם יוסף
ולא להרגו או  (הוא שהציע למכרו לעבד למצרים �

  , )כהצעת ראובן, להפקירו בבור
 להוריד את בנימין עם הוא ששכנע את יעקב אביו �

שלא הצליח לשכנע , בניגוד לראובן(למצרים אחיו 
  ).  יעקבאת

במסירות , הניצב כעת מול יוסף ומציעהוא גם זה ו �
  .להיות לעבד במקום בנימין, נפש עצומה

דומה שהסיפור החשוב ביותר להבנת פעולתו של , עם זאת
סיפור יהודה : יהודה בסיטואציה שלפנינו הוא סיפור אחר

  ).ח"פרק ל (ותמר
 מה משמעותו של סיפור זה ברצף סיפורי יוסף רבים שאלו

ומדוע מספרת אותו התורה מיד לאחר מכירת , ואחיו
  . יוסף

שסיפור יהודה ותמר ניצב הראנו בשיעור לפרשת וישב 
ולּו בשל הדמיון הספרותי (כמעין תגובה למכירת יוסף 

ל בבראשית "שעליו העמידונו חז, שבין שני הסיפורים
 "הכר נא"ו, ם האחים ליעקב שאומרי"הכר נא": רבה

   ).שאומרת תמר ליהודה
, סיפור יהודה ותמר מחד. אך דומה שיש כאן יותר מכך

מהווים רקע , יחד עם מאורעות יוסף במצרים מאידך
  .למפגש יהודה ויוסף בפרשתנו

. טענה זו מבוססת על המבנה הכולל של פרשת יוסף ואחיו
ה סיפורית אנו מורגלים בחיפוש המבנה הספרותי של יחיד

לעתים שוזרת התורה רצף סיפורים , ואולם. מצומצמת
ויש לקרוא את כל הסיפורים , לתוך מבנה אחדותי אחד

כך הדבר גם . הקטנים לאור מיקומם במבנה הכולל
  :המעוצב במבנה כיאסטי, בסיפור יוסף ואחיו

  מבנה סיפור יוסף ואחיו. 12
  ) שנים17, בחרן ובארץ כנען(יעקב עם כל בניו   א

  יהודה ותמר: ח"פרק ל  ב
בבית , יוסף בבית פוטיפר: א"מ-ט"פרקים ל  

  הסוהר ובבית פרעה
  הירידה הראשונה של האחים למצרים  ג
  הירידה השנייה של האחים למצרים  1ג

  אל יוסף וגורם להתגלותו' ניגש'יהודה   1ב
  ) שנים17, בארץ מצרים(יעקב עם כל בניו   1א
  

מתוארות שתי ) 1א- א: 'במסגרת'(בתחילת הסיפור ובסופו 
 שנה כל אחת שבהן חי יוסף עם משפחתו 17תקופות בנות 

 )1א(ולבסוף , ארץ כנעןחרן וב ב)א(בתחילה : ועם אביו
  . במצרים

אנו קוראים על שתי הירידות של אחי ) 1ג- ג(בלב המבנה 
ויש , ההשוואות בין שתי הירידות רבות. יוסף למצרים

הראשונה ולראות את לקרוא את הירידה השנייה על רקע 
 דבר שלא נוכל כמובן –ההתפתחות שחלה אצל האחים 

  . לעשותו במסגרת הדיון הנוכחי
למבנה הנזכר השלכות נרחבות על הבנת סיפור יוסף ואחיו 

למערכת בעיקר בכל הנוגע (ועל הבנת מבנה המשפחה 
היחסים המורכבת שבין הבכורות השונים והטוענים 

  ). להנהגה
  .1ב-במקד רק בהקבלה המפתיעה כאן ברצוני להת

באופן , יהודה ויוסף,  עלו על הבמה שני הגיבוריםבבחלק 
ויוסף , יהודה בהתמודדותו בסיפור תמר: נפרד

  . בהתמודדותו במצרים
התמודדותם של שני אחים אלו עם הניסיונות שרבצו 

  .לפתחם מלמדת רבות על אופיים של שני האחים
, יהודה נכשל, )שת פוטיפרמול א (שלא נכשל, ליוסףבניגוד 

  . ורק אז תיקן את דרכיו
כישלונו של יהודה טמון בפחדו לתת את בנו הצעיר לתמר 

, ח"ל ("שבי אלמנה בית אביך"הרגישות -ובפסק דינו חסר
 פסק דין שלא היה אלא הכנה לפסק דינו השני של –) יא

  ). כד, שם ("הוציאוה ותשרף": יהודה על תמר
ה ליהודה לחזור בו ולתקן את אמנם תמר בחכמתה גרמ

 "ויאמר צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלה בני": דרכיו
  ). כו, שם(

מקים עולה של 'כ על הבמה יהודהמבחינה זו עולה 
מועד קטן טז  (צאצאו דודל על "כפי שאמרו חז', תשובה

  ).א"עבודה זרה ה ע; ב"ע
 שאמנם מצוי גם הוא בתהליך –יוסף , בניגוד גמור אליו

 באשת לא נכשל כלל – תיקון ביחסו אל האחיםשל 
  . פוטיפר

כי אם של , הטיפוס של החוזר בתשובה-יוסף אינו אב
  .'צדיק יסוד עולם' – הצדיק שאינו נכשל

התהליך שעברה כל אחת מן הדמויות הנזכרות בפני עצמה 
  . מגיע לידי מיצוי בפגישתם ובעמידתם זה מול זה

תשובה של יהודה כרקע תהליך המבנה הסיפור מציב את 
התהליך שעבר יוסף ואת , למסירות נפשו בעמדו מול יוסף

  .במצרים כרקע לעמידתו מול האחים
  

  : עמדתו של יוסף כלפי האחים השתנתה לבלי הכר
הפך יוסף לדמות , מנער המביא את דיבת האחים אל האב

מכירתו (הרואה גם את מעשיהם הנוראים של האחים 
 על המשפחה וכחלק 'גחת הכקשורים בהש) למצרים

כמו שאומר להם , מהיסטוריה המכוונת על ידי בורא עולם
  : יוסף במהלך התגלותו אליהם

  ה"בראשית מ. 13
 ,ְמַכְרֶּתם אִֹתי- ִּכי, ִיַחר ְּבֵעיֵניֶכם-ְוַאל, ֵּתָעְצבּו- ְוַעָּתה ַאל

ה ְׁשָנַתִים זֶ -ִּכי ו  .ְׁשָלַחִני ֱאלִֹהים ִלְפֵניֶכם,  ִּכי ְלִמְחָיה :ֵהָּנה
ָחִריׁש -ֲאֶׁשר ֵאין, ְועֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ;ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ, ָהָרָעב

ְׁשֵאִרית  ָלׂשּום ָלֶכם, ַוִּיְׁשָלֵחִני ֱאלִֹהים ִלְפֵניֶכם ז  .ְוָקִציר
 ַאֶּתם-לֹא, ְוַעָּתה ח  .ִלְפֵליָטה ְּגדָֹלה, ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם, ָּבָאֶרץ
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 ,ַוְיִׂשיֵמִני ְלָאב ְלַפְרעֹה; ָהֱאלִֹהים, ִּכי, ְׁשַלְחֶּתם אִֹתי ֵהָּנה
  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ְּבָכל, ּומֵֹׁשל, ֵּביתֹו- ּוְלָאדֹון ְלָכל

  
 עבר גם הוא תהליך משמעותי, יהודה, הצד השני שבמפגש

ועד לסוף ) ער ואונן(שוע ושני בניו -למן פטירת אשתו בת
פרץ (ם ושני בני) תמר(מחדש אישה ' קיבל'שבו , הסיפור

ועד להודאתו , רגישותו למצבה של תמר-מחוסר; )וזרח
  ".צדקה ממני"
  
  "שַנִים ילדה לי אשתי"

נדמה שסיפור יהודה ותמר ניצב כרקע ספרותי , ברם
למפגש יהודה עם יוסף לא רק בשל המבנה הכיאסטי 

  . ל"הנ
  : האנלוגיה שבין שתי התמונות היא מלאה

בנו ,  את שלהבסיפור יהודה ותמר נמנע יהודה מלתת
מחשש שמא ימות גם הוא כאחיו ולא , לתמר, השלישי

  ; שוע-בת, יישארו לו בנים מאשתו
במפגשו עם יוסף מציג יהודה תמונה זהה ביחס ליעקב 

  : אביו
  ד"מבראשית . 14
- ִּכי ְׁשַנִים ָיְלָדה, ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם  :ֵאֵלינּו, ַוּיֹאֶמר ַעְבְּדָך ָאִבי כז

; ַאְך ָטרֹף טָֹרף, ָואַֹמר ,ֵמִאִּתי, ַוֵּיֵצא ָהֶאָחד כח  .ִּלי ִאְׁשִּתי
, ֶזה ֵמִעם ָּפַני-ֶאת- ּוְלַקְחֶּתם ַּגם כט  .ֵהָּנה-ַעד, ְולֹא ְרִאיִתיו

    .ְׁשאָֹלה, ֵׂשיָבִתי ְּבָרָעה- ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת-- ָאסֹון ְוָקָרהּו
, שמא ימות גם הוא כאִחיו, גם יעקב חשש לחיי הבן הצעיר

  . כן נמנע מלתתו לילך עם יתר אחיו ברדתם למצריםועל 
  

 כבן השלישישיעקב עצמו הציג את בנימין יש לזכור 
  :כמו שנאמר , העומד להילקח ממנו

  ב"מבראשית . 15
,  יֹוֵסף ֵאיֶנּנּו :אִֹתי ִׁשַּכְלֶּתם ,ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם לו

   .ָעַלי ָהיּו ֻכָּלָנה, ִּתָּקחּו ִּבְנָיִמן-ְוֶאת, ְוִׁשְמעֹון ֵאיֶנּנּו
ועל כן , ממש כשם שיהודה חש כי ער איננו ואונן איננו

  .חשש לחיי בנו השלישי
  

כמעט , מאחר שדברי יעקב נאמרים מפי יהודה, למעשה
  : רשאים אנו לתהות

ולקחתם גם את ") המצטט את יעקב( קריאת יהודההאין 
בלבטיו , ומתארת גם את עצמ "זה מעם פני וקרהו אסון

  ? הרחוקים אם לאפשר לשלה להינשא לתמר
  

ההזדהות של יהודה עם אביו יעקב היא , לשון אחר
  : הזדהות מלאה

יהודה עצמו חווה את תחושתו של יעקב בחששו לחיי הבן 
שהבין בסיום סיפור תמר , דווקא יהודהוממילא , הצעיר

דווקא הוא , את טעותו וידע להתעשת ולתקן את דרכיו
 ושכנעו להוריד עמו את מץ ותושייה מול האבאזר או

  .בנימין
  

  ערבות אישית
בהקשר זה אנו מגיעים למוטיב הספרותי המשותף לשתי 

  : ויהודה מול יוסף מזה, יהודה מול תמר מזה –התמונות 
במפגשו עם . 'עירבון'בשני הסיפורים מעורב יהודה בנתינת 

  :מרשנא, חותמו ופתיליו, ודה את מטהותמר נתן לה יה

  ח "לבראשית . 16
-ִאם, ַוּתֹאֶמר; ַהּצֹאן-ִעִּזים ִמן- ְּגִדי ָאנִֹכי ֲאַׁשַּלח, ַוּיֹאֶמר יז

-ֲאֶׁשר ֶאֶּתן ָהֵעָרבֹוןָמה , ַוּיֹאֶמר יח  . ַעד ָׁשְלֶחךָ  ֵעָרבֹוןִּתֵּתן
ָלּה -ַוִּיֶּתן ;ּוַמְּטָך ֲאֶׁשר ְּבָיֶדךָ , ַוּתֹאֶמר חָֹתְמָך ּוְפִתיֶלךָ , ָלְך 
ַוָּתַסר ְצִעיָפּה , ַוָּתָקם ַוֵּתֶלְך  יט  .ַוַּתַהר לֹו, בֹא ֵאֶליהָ ַוּיָ 

ְּגִדי - ַוִּיְׁשַלח ְיהּוָדה ֶאת כ  .ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה, ַוִּתְלַּבׁש ;ֵמָעֶליהָ 
; ִמַּיד ָהִאָּׁשה, ָהֵעָרבֹוןָלַקַחת , ָהֲעֻדָּלִמי ְּבַיד ֵרֵעהּו, ָהִעִּזים

   .ְמָצָאּה, ְולֹא
ורק באמצעותו יכלה , ן זה נשאר לבסוף בידי תמרעירבו

  . להוכיח ליהודה את טעותו בשיפוטו המהיר על אודותיה
  : גם מול יוסף הדגיש יהודה את עירבונו

   ד"מבראשית . 17
לֹא - ִאם :ָאִבי ֵלאמֹר ֵמִעם, ַהַּנַער-ִּכי ַעְבְּדָך ָעַרב ֶאת לב

   .ַהָּיִמים- ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ָּכל, ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליךָ 
להורות , חפציו האישייםבסיפור תמר נתן לה יהודה את 

  . התחייבות אישית – עירבון אישיעל 
, ו כערב לנעראת עצמהפך יהודה בסיפור הירידה למצרים 

אישית של ואין צורך לומר כי עירבון זה מהווה התחייבות 
  .יהודה לגורל האח

מעקב אחר שני העירבונות בשני הסיפורים מלמד , עם זאת
  :גם על ההבדל הגדול שבין שתי התמונות הנידונות

מצופה מיהודה שיקבל עליו בסיפור יהודה ותמר אכן 
אפשרי -וימנע את המצב הבלתיאחריות לגורלה של תמר 

של תמר בדידותה . "שבי אלמנה בית אביך" –שגזר עליה 
, כראש המשפחה, שהרי הוא, רובצת על מצפונו של יהודה

  .נכונותו לתת לה את שלה- גרר אותה למצב קשה זה באי
גם אם טכנית יכול היה יהודה לשתוק עת , יתרה מזאת

 שהרי היא לא פרסמה ברבים –הוציאו את תמר לשרפה 
 את "שלחה אל חמיה"את דבר אחריותו להריונה אלא רק 

ין ספק כי אנו מצפים מיהודה שינהג כאדם א –עירבונו 
כפי שאמנם , מוסרי ויקבל אחריות על המצב שנוצר בעטיו

  ".צדקה ממני"נהג יהודה באמרו 
 ובמסירות בנכונותו של יהודה לערוב לבנימין, לעומת זאת

לפנים נפשו לשבת במקומו כעבד במצרים נוהג יהודה 
   .משורת הדין

קיון כפיו ולטעון כאן יכול היה יהודה לרחוץ בני
העומד להישאר בבדידות נוראה , שהאחריות לגורל בנימין

שגנב את , מוטלת על כתפי האח הצעיר, כעבד במצרים
   .הגביע

כאן יכול היה יהודה לשתוק ולראות כיצד לוקחים את 
 ואיני בטוח שיכולים היינו לבוא בטענות –בנימין לעבד 

  .כלפיו
ת מופלאה של בן היודע ברגישו. לא כך נהג יהודה, ואולם

על פני שיבתו , בנה של רחל, כי אביו מעדיף את שיבת אחיו
  .הוא מציע להחליף את עבדות בנימין בעבדותו שלו, שלו

  
  בשני הסיפורים" אי התשלום"מוטיב 

השב באמתחות ' דבר הכסף'בהקשר זה ברצוני לשוב ל
  . האחים

 –בשני הסיפורים בהם היה מעורב יהודה התגלתה 
 בעיה בנתינת תשלום או שכר עבור דבר –פנים הפוכים באו
  . מה

שלח ביד רעהו העדולמי גדי עזים על מנת , כזכור, יהודה
, אך רעהו לא מצאה, לשלם לאישה הזונה שעל הדרך
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שהוא חשבה , לא שילם יהודה דבר לתמרובסופו של דבר 
  ). טו, ח"ל ("לזונה כי כסתה פניה"

התרגשה ובאה בעיה סביב גם במפגשו של יהודה עם יוסף 
  : אך כאמור מן הצד ההפוך, עניין התשלום

 שהם מכירים אותו – האחים אינם מצליחים לשלם ליוסף
כספם ; עבור התבואה שקיבלו ממנו –רק כשליט מצרי 

  .מושב להם שוב ושוב
 – תמר ויוסף – מאת יהודה 'המסתתרים'ששני נמצא 

  ). יוולאח(נמנעים מלקבל תשלום עבור עזרתם לו 
, הצד השני של המטבע הוא שבשל כך עומד דבר מה אחר

להישאר  – 'העירבון' הלוא הוא –משמעותי הרבה יותר 
  : בידם של הללו

והנה כעת , חפציו האישיים של יהודה נשארו בידי תמר
  . להישאר עבד לשליט המצרייהודה עצמועומד 

  
קבלת התשלום הכספי על ידי שני -אידומני כי 

 מעיני יהודה היא שמובילה בסופו של דבר 'המסתתרים'
את יהודה לממש את כוחותיו הפנימיים והמשמעותיים 

   .יותר
את הקונפליקט : כביכול רומזים תמר ויוסף ליהודה

; בכסף, שאתה עומד בפניו לא תוכל לפתור בתשלום
ואתה , מתחת לפני השטח חבוי קונפליקט משמעותי יותר

בשני הסיפורים , ואכן. ונדרש למסירות נפש על מנת לפתר
,  מזה"צדקה ממני"מגלה יהודה תעצומות נפש ויודע לומר 

  . מזה"ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדִֹני"ו
  

ניצב סיפור יהודה ותמר כרקע כפול לנאום , אם כן, כך
  : יהודה בפני יוסף בפרשתנו

ההזדהות הגדולה של יהודה עם מחד הוא מבליט את 
שכולים החוששים לבנם שנותר  הזדהות של אבות ,יעקב
  ; להם

תכונתו המיוחדת של יהודה ומאידך הוא מבליט את 
ולהאיר את ,  לתקן את כישלונו מול תמר– לערוב לאחרים

  .חשכת מצרים במסירות נפש גדולה למען אחיו הצעיר
  

,  לאחר שראינו את ההרקע לנאום יוסף במעשה תמר
ומז לנו שהכתוב ר, נראה טת הטכניקה בה נוקט יהודה

  :שהוא למד אותה מאברהם
  בין יהודה לאברהם

בנסיונו להציל ', תמקח עם המש, אברהםא רבא כמו סב
  :את אנשי סדום

  ח"בראשית י. 18
  .ָרָׁשע-ַצִּדיק ִעם, ִּתְסֶּפה  ַהַאף :ַוּיֹאַמר,  ַאְבָרָהםַוִּיַּגׁש כג

, ֲאדָֹני- ַדֵּבר ֶאלָנא הֹוַאְלִּתי לְ -ִהֵּנה  :ַוּיֹאַמר, ַוַּיַען ַאְבָרָהם כז
   .ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר

  :יהודה ניגש לאדונו ומתחנןגם 
   ד"מ בראשית. 19
ָנא ַעְבְּדָך ָדָבר -ְיַדֶּבר, ִּבי ֲאדִֹני ַוּיֹאֶמר, ֵאָליו ְיהּוָדהַוִּיַּגׁש  יח

  .ְּכַפְרעֹה,  ִּכי ָכמֹוךָ  :ַאְּפָך ְּבַעְבֶּדךָ  ִיַחר-ְוַאל, ְּבָאְזֵני ֲאדִֹני
ישנן הקבלות רבות בין תפילת אברהם , כפי שניתן לראות

  : עבור אנשי סדום לבין דבריו של יהודה בפרשתנו
  , )יח:מד, כג:יח ("ניגשים"שניהם 

, לב-ל, כז:יח ("אדוני"שניהם פונים לנמען הבקשה בתואר 
  ) כ-יח:מד

 לא תעורר את כעסוושניהם מבקשים כי בקשתם 
  ). יח:מד; לב,ל:יח(

רור כי תפילתו של אברהם ותחינתו של יהודה ב, אמנם
אברהם מתחנן לפני ריבונו של  - שונות מבחינה מהותית 

 אך -  ויהודה מתחנן לפני ריבונו של האוצר המצרי, עולם
יוצר השוואה בין שני , כפי שהראינו לעיל, הכתוב

  . המאורעות
היא נסיון לעורר רחמים " תפילה"המקרים הבשני , כמו כן

   :שנגזר דינםכלפי אלה 
  .  עבור בנימין-ויהודה , אברהם מתחנן על סדום

  
  : גם השיטה בה נוקט המבקש זהה

אברהם מנסה לאתר בסדום קבוצת אנשים נקיים מעוון 
  ; ולקשר את גורלם לגורל הרשעים

מותו של ומקשר את ,  אינו ראוי למותיעקביהודה קובע ש
  . יעקב בכליאתו של בנימין

  
  רחמים תביעה לדין ובקשת 

שרטוט גס של טיעוני יהודה יכולים לאשש את הנקודה 
יהודה חוזר על השיחה הראשונה בין האחים . הזו
  :"מצרי"וה
    ד" מבראשית. 20
 כ  .ָאח-אֹו, ָלֶכם ָאב- ֲהֵיׁש  :ֲעָבָדיו ֵלאמֹר- ֶאת, ֲאדִֹני ָׁשַאל יט

ְוָאִחיו ; ם ָקָטןְזֻקִני ְוֶיֶלד, ָלנּו ָאב ָזֵקן-ֶיׁש, ֲאדִֹני-ֶאל, ַוּנֹאֶמר
- ֶאל ,ַוּתֹאֶמר כא  .ֲאֵהבֹו ַוִּיָּוֵתר הּוא ְלַבּדֹו ְלִאּמֹו ְוָאִביו, ֵמת

- ֶאל, ַוּנֹאֶמר כב  .ָעָליו, ְוָאִׂשיָמה ֵעיִני; ֵאָלי, הֹוִרֻדהּו, ֲעָבֶדיךָ 
, ָאִביו- ְוָעַזב ֶאת :ָאִביו-ַלֲעזֹב ֶאת, יּוַכל ַהַּנַער-לֹא ,ֲאדִֹני
, לֹא ֵיֵרד ֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן-ִאם ,ֲעָבֶדיךָ -ֶאל, ּתֹאֶמרוַ  כג  .ָוֵמת

  .ִלְראֹות ָּפָני, לֹא תִֹספּון-- ִאְּתֶכם
 את מותו של אחיו של לראשונהציין שיחה בה הוא 

וכן את אהבתו , את העובדה שהוא יתום מאם, בנימין
  ). יג:כ וכן מב:מד (המיוחדת של יעקב כלפי בנימין
נה למלך שאם בנימין ירד מסתבר שהאחים אמרו למש

גם אם מוות זה שיהודה ). כב:מד(למצרים הוא ימות 
את י "כפי שהסביר רש(,מותו של בנימיןמספר עליו הוא 

  :ב"בפסוק כ" ומת"המילה 
  י"רש. 21

 אם יעזוב את אביו דואגים אנו שמא -ועזב את אביו ומת 
    ימות בדרך שהרי אמו בדרך מתה 

  :ן"וכן רמב
  ן"הרמב. 22
ואם כן . ומת אביו פירש רבי אברהם -זב את אביו ומת וע

, היה אומר לא יוכל אבינו לעזוב את בנו ועזב את בנו ומת
כי לא יתלו החמלה על , או לא נוכל שיעזוב הנער את אביו

. כי הם יחזיקוהו כילד לא ידע בין טוב לרע, אביהם בנער
מפני נערותו , אבל פירוש לא יוכל הנער לעזוב את אביו

ואם יעזבנו , והיותו ילד שעשועים בחיק אביו אשר אהבו
  ויבא בדרך ימות הנער

   .)ם"הרשבע ו"ראבכבגרסתו של  (ולא של יעקב
ואין סיבה , יעקב סבל מספיק: יהודה הבהיר את הנקודה

  .להמיט עליו עוד סבל
  

 כאשר יהודה חוזר על השיחה בין, בחלק השני של הנאום
הוא מדגיש שוב את , עןנכביעקב לבין האחים בהיותם 
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מותו של יעקב וודאי אם יקרה ומזהיר כי , סבלו של יעקב
   .משהו לבנימין

ילדה לו !) היחידה" (אשתו"שיהודה מספר שיעקב מסביר 
,  ואם יאונה רע לבן הנוסף"טרף טֹרף" -האחד ; "שנים"

  ".והורדתם את שיבתי ברעה שאֹלה", מאיים יעקב
  

יהודה מפרש את מה , יםבחלק האחרון של מסכת הטיעונ
   : נפש האב קשורה בנפש בנו-שהיה רמוז עד כה 

  ד "מבראשית . 23
 ,ְוַנְפׁשֹו; ֵאיֶנּנּו ִאָּתנּו, ְוַהַּנַער, ַעְבְּדָך ָאִבי-ְּכבִֹאי ֶאל ,ְוַעָּתה ל

; ָוֵמת--ֵאין ַהַּנַער-ִּכְראֹותֹו ִּכי ,ְוָהָיה לא  .ְקׁשּוָרה ְבַנְפׁשֹו
   .ְׁשאָֹלה-- ְּבָיגֹון, ַעְבְּדָך ָאִבינּו ֵׂשיַבת- ְוהֹוִרידּו ֲעָבֶדיָך ֶאת

  
 למשולש אברהם ניסה להכניס צד רביעיכי , אם כן, ראינו

ובכך להציל את אנשי , אלוקים-אברהם-אנשי סדום
  ; סדום

זקן , יס לדיון את יעקבמכנכאשר הוא , כך עושה גם יהודה
  . חף מפשע שסבל כבר רבות בחייו

יהודה מנסה , לבין יעקב, "האשם", בקישור בין בנימין
  .לשכנע את האדון לנהוג ברחמנות

  
שיהודה אינו מחפש רחמים ייתכן שאנחנו צריכים להבין 

  . אלא גם צדק, בלבד
שהרי הוא , לספות צדיק עם רשעאסור ' אברהם טען כי לה

  ). כה:יח(ועליו לעשות משפט , ל הארץשופט כ
 אסור להפוך את -גם יהודה טוען כך כלפי שליט מצרים 

   .הצדיק, הדבר יגרום למות יעקבכי , בנימין לעבד
  

  הצעת ההחלפה
החלק האחרון של דברי יהודה לא עולה בקנה אחד , אולם

  . עם שאר דבריו
לאחר שיהודה מזהיר את יוסף כי לקיחת בנימין עלולה 

  :הוא מוסיף, גרום למותו של יעקבל
  ד " מבראשית. 24
לֹא - ִאם :ֵמִעם ָאִבי ֵלאמֹר, ַהַּנַער-ַעְבְּדָך ָעַרב ֶאת ִּכי לב

-ֵיֶׁשב ,ְוַעָּתה לג  .ַהָּיִמים-ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ָּכל ,ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליךָ 
  .ֶאָחיו- ִעם ַיַעל, ְוַהַּנַער; ַלאדִֹני, ֶעֶבד-- ָנא ַעְבְּדָך ַּתַחת ַהַּנַער

 ֶּפן ֶאְרֶאה  :ּו ִאִּתיְוַהַּנַער ֵאיֶנּנ, ָאִבי-ֶאֱעֶלה ֶאל ֵאיְך - ִּכי לד
  .ָאִבי-ִיְמָצא ֶאת ֲאֶׁשר, ָבָרע

ומנמק זאת , יהודה מציע את עצמו במקום בנימין, כלומר
   .בהתחייבות האישית שלו כלפי יעקב

  
, דבריו האחרונים של יהודה שונים משאר הטיעונים

  : גישה חדשהומציגים 
, במקום פנייה לרגשות הצדק והרחמים של השליט המצרי

  ). לג:מד( לבנימין מציע את עצמו כתחליףיהודה 
בתחילתה ובסופה על ידי תיאור ההצעה החדשה מעוטרת 

  ; )לד,לג:מד (היחסים בין יהודה לבין יעקב
והוא אינו יכול לשאת את , יהודה אינו יכול לחטוא לאביו

  .הכאב והסבל של אביו
  

ניתן לנסח בצורה חדה וחריפה יותר את הבעייתיות 
ההתאמה בין ההצעה של יהודה לבין דבריו שבחוסר 
  . הקודמים

  
  : למעשה, ההצעה להחלפה מיותרת
וטען , דין קלאסי-טיעון רחמיםאם יהודה כבר בנה 

מדוע להציע את , בהצלחה כי יעקב אינו ראוי לסבול עוד
ומהי התועלת בתיאור ההבטחות ליעקב והכאב , ההחלפה

  ? האישי
ורק אם ,  המשנה למלךהצעד ההגיוני הוא לחכות לתגובת

  .  להעלות את הצעת ההחלפה-הלה סרב 
  

  : יתר על כן
  : כל תיאור יחסי יהודה ויעקב מיותר וחסר תועלת

כלום איכפת לו לשליט המצרי מהבטחותיו של יהודה 
  ?  או מן היחסים ביניהםלאביו

  
מטרתו הבלעדית של יהודה  - ן "שיטת הרמב
  היא ההחלפה

נים של יהודה לבין הצעת השוני שבין דבריו הראשו
  . ן והאברבנאל"ההחלפה נידון כבר על ידי הרמב

  :ן"לדעת הרמב
  יט- יח: מדן על בראשית"הרמב. 25

לא ,  לאמר כי דברים מועטים ידבר-ידבר נא עבדך דבר 
הוא התמורה הוא התמורה הוא התמורה הוא התמורה " " " " דברדברדברדבר""""כי כי כי כי , והנכון בעיני. יהיו עליו לטורח

 ממנו  ממנו  ממנו  ממנו כי לא יבקשכי לא יבקשכי לא יבקשכי לא יבקש, , , , אשר יחלה פניו להחליף בנימין אחיו בואשר יחלה פניו להחליף בנימין אחיו בואשר יחלה פניו להחליף בנימין אחיו בואשר יחלה פניו להחליף בנימין אחיו בו
        ושאר דבריו פיוס ובקשה לזהושאר דבריו פיוס ובקשה לזהושאר דבריו פיוס ובקשה לזהושאר דבריו פיוס ובקשה לזה, , , , דבר אחרדבר אחרדבר אחרדבר אחר

שאינם רק תחנונים להעיר שאינם רק תחנונים להעיר שאינם רק תחנונים להעיר שאינם רק תחנונים להעיר , , , , ואשר יראה לי על דרך הפשטואשר יראה לי על דרך הפשטואשר יראה לי על דרך הפשטואשר יראה לי על דרך הפשט
 ,,,,כי חשב יהודה כי האלהים הוא ירא כאשר אמר לוכי חשב יהודה כי האלהים הוא ירא כאשר אמר לוכי חשב יהודה כי האלהים הוא ירא כאשר אמר לוכי חשב יהודה כי האלהים הוא ירא כאשר אמר לו, , , , רחמיורחמיורחמיורחמיו

וכאשר נהג עמהם חמלה כירא חטא לנחם אותם על הצער 
  ): לעיל מג כג(שעשה להם 

חינו זה אמר לו אנחנו באונס הגדנו בא, וזה ענין הסיפור
ולא הודינו גם כן להורידו לפניך , מפני שאלת אדני
כי לא יוכל הנער לעזוב את : רק אמרנו, כמצותך הראשונה

כי , אבל בנפשינו נביא אותו מפני זלעפות רעב, אביו
לא רצה אבינו לשמוע עד . אמרת לא תוסיפון לראות פני

ואז הודה , היותינו כולנו בסכנה לשוב לשבר מעט אכל
ועתה כראותו כי אין הנער ימות בנפש , ובדאגהבפחד 

, , , , ולכן תפול נא תחנתי לפניך לרחם עלינו ועל הזקןולכן תפול נא תחנתי לפניך לרחם עלינו ועל הזקןולכן תפול נא תחנתי לפניך לרחם עלינו ועל הזקןולכן תפול נא תחנתי לפניך לרחם עלינו ועל הזקן. מרה
ולך ולך ולך ולך , , , , וקח אותי תחת הנער לעבד עולם כי טוב אני ממנווקח אותי תחת הנער לעבד עולם כי טוב אני ממנווקח אותי תחת הנער לעבד עולם כי טוב אני ממנווקח אותי תחת הנער לעבד עולם כי טוב אני ממנו

   ....וזה טעם כל הפרשהוזה טעם כל הפרשהוזה טעם כל הפרשהוזה טעם כל הפרשה. . . . תהיה צדקהתהיה צדקהתהיה צדקהתהיה צדקה
למרות שיהודה מנסה לעורר את רחמיו של המשנה , כלומר
  ; מטרתו היא השגת עסקת החלפה, למלך

בריו הראשונים של יהודה הם רק דברי פתיחה ומבוא ד
 בקשתו של עיקרשהיא , להצעתו להשאר במקום בנימין

  . יהודה
ן אינו מתייחס לתיאור היחסים בין יהודה לבין "הרמב(

   ).יעקב
  

  הקושיות על גישה זו
ההסבר לפיו מטרתו הבלעדית של יהודה היא עסקת 

 כיאות את שכן הוא אינו מסביר, לוקה בחסרחליפין 
  . הדמיון שבין טיעוניו של יהודה לבין דברי אברהם

הטיעון בעד עשיית ההקבלה בין הדברים מרמזת כי 
משפט ונגד ענישה קולקטיבית של צדיקים ורשעים הוא 

  . טיעון חזק דיו כדי לעמוד בפני עצמו
בעיה שנייה שמעורר הסבר זה היא שאם אכן יהודה מנסה 

אין טעם בהצעת , משנה למלךלפנות לרגשי הרחמים של ה
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רחמים אינם מתבטאים בהעתרות להצעה שכן , ההחלפה
   .לשיעבוד האדם הלא נכון

  
שבקשת ההחלפה ניתן לראות מלשון הכתוב , מלבד זאת

   .אינה חלק אינטגרלי של הנאום
יהודה בונה משולש של המונחים , בחלק הראשון של דבריו

   ;"אב"עבד ו" "אדון"
 יהודה מנסה לשכנע -יון אותו בנינו המשולש מתאים לרע

שאין להעניש את אב בשל חטאי את המשנה למלך מצרים 
  . ובני

החלק בו יהודה מציע את עצמו , בחלק האחרון של הנאום
בו המונח , מופיע משולש חדש, )לד-ל:מד(במקום בנימין 

   ;"נער"מוחלף במילה " אדון"
אלא , תוהחסד והרחמים לא מעניינים אויהודה מסביר כי 

  .עם אחיו ועם גורלו,  יחסיו עם אביו- הוא עצמו 
  

והאברבנאל (ן "הרמב נוכל אמנם לנקום בגישה של
ולהתעלם מן , אותה הבאנו לעיל, )ופרשנים אחרים

אך נוכל לעמוד בפני האפשרות , הקושיות ששיטתם עוררה
  ; שיש בעיה בכיוון זה

א כאשר הו, בקשתו של יהודה אכן משתנה באמצע דבריו
, אך מסיים בפרץ רגשות, מתחיל בצורה מובנית ומתוכננת

  . תוך כדי חשיפת ייאושו בפני המצרי
והוא מעדיף , "הנער"הוא לא מסוגל לחזור לאביו ללא 

  .להיות עבד לכל חייו מאשר לאכזב את אבא
הייתה ספונטנית ולא הצעת ההחלפה על פי הבנה זאת 

ציונאלי של היא נסיון ההצלה האחרון והלא ר; מתוכננת
ובלבד שלא ,  יהודה מוכן לנסות כל דבר-אדם מיואש 

  . ישאיר את בנימין מאחור
  
נקודת  - של המשנה למלך" פיצול האישיות"

  מבט נוספת למתרחש
הניתוח שלנו לנאום עד כה התבסס על הנחת יסוד 

יהודה מכוון את דבריו אל האדון והיא כי , משמעותית
שהוא , היררכיה המצריתמספר שניים ב, הרם צפנת פענח

   .גם שר האוצר
מבלי משים הוא אך , יהודה וודאי מכוון את דבריו אליו

 ודבריו חודרים מבעד למסכה ,יוסף, מדבר גם אל אחיו
  . שהוא לובש אל עבר האיש שמאחוריה

  
צריך להתחשב לא , איפוא, ניתוח מעמיק של דברי יהודה

אלא גם את  -  המשנה למלך-בקהל שיהודה פונה אליו רק 
  .  יוסף בן יעקב-הקהל שבאמת שומע את דבריו 

  
 מסביר את החלק השלישי לנקודת המבט של יוסף רמעב

  . באור אחר, הצעת ההחלפה, של נאום יהודה
באה כתוצאה ) ג- א:מה(התגלותו המפתיעה של יוסף 

איך "ישירה וברורה מדברי הייאוש והאבל של יהודה 
 פן אראה ברע אשר ימצא ,אעלה אל אבי והנער איננו אתי

  ). לד:מד ("את אבי
, שכוונו אל לבו האנושי של המשנה למלך, דבריו של יהודה

   :מגיעות אל לבו האנושי של מישהו אחר לחלוטין
   ה"מבראשית . 26

, ַוִּיְקָרא, ַהִּנָּצִבים ָעָליו ְלכֹל, ָיכֹל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק- ְולֹא א
ְּבִהְתַוַּדע יֹוֵסף , ִאּתֹו ָעַמד ִאיׁש-לֹאוְ ; ִאיׁש ֵמָעָלי- הֹוִציאּו ָכל

ַוִּיְׁשַמע  ,ַוִּיְׁשְמעּו ִמְצַרִים; ִּבְבִכי, קֹלֹו-ַוִּיֵּתן ֶאת ב  .ֶאָחיו- ֶאל
   .ֵּבית ַּפְרעֹה

אין ספק כי גם לחלק המתוכנן בנאומו של יהודה יש 
  . תפקיד מרכזי בהתגלותו של יוסף

 כדי שהמשנה סיפור של אב סובל וגוססיהודה מספר 
  .  למרות שהוא בירוקרט מניפולטיבי,למלך ירחם עליו

אין זו הסיבה היחידה לכך שיוסף החליט ברור ש, אולם
  . להתגלות

הוא , את יהודה דואג ליעקב ולבנימיןכאשר יוסף שומע 
  . שומע את מה שהוא לא שמע עשרים שנה לפני כן

  
ות לא נוכל לעולם לדעת בבירור אם יוסף שמע את השיח

 ,של אחיו ואת הצעתו של יהודה למכור אותו לישמעאלים
לארוחה ) כד-כג:לז( לבור הכתוב סומך את זריקת יוסףאך 

ובנוסף לכך , )כז-כה:לז (בה נקשר הקשר למכירת יוסף
האחים אומרים לאחר מכן שהם שמעו את יוסף מתחנן 

זעקות העזרה של יוסף ; )כא:מב(אך הם התעלמו ממנו 
  .רוחה עסקיתנענו בצלילי א

  
לאורך החלקים , יהודה מדגיש, כפי שהדגשנו לעיל

את מערכת היחסים המיוחדת , האחרונים של טיעוניו
שבין יעקב לבין רחל ואת המעמד המיוחד של ילדיהם 

  . המשותפים
כאילו לא , "אשתי"קורא לרחל , בדבריו של יהודה, יעקב

  ; )כז:מד (היו לו נשים אחרות
וימות ) ל,כח:מד(קרב את בנימין מ, הוא מתגעגע ליוסף

  ). לא,כח:מד(בוודאי אם בנימין יעזוב אותו 
  

 מתוך - ומוכן , יהודה מקבל את המצב הזה ומכבד אותו
 להקריב את חירותו כדי לשמר -תחושות אהבה וחובה 

  . אותו
  

 את ההיפך הגמור - סוף סוף -יוסף שומע , אם כן
א מבחין הו; למהלכים שהובילו אותו לעבדות במצרים

דאגה והקרבה עצמית למען יעקב ולמען , חובה, בכבוד
  . האהבה והחיבה לבנימיןהוא רואה את ; אהוביו

  
 בעזרת דרישת -יוסף ניסה ליצור מחדש ; זאת ועוד

  .  את הנסיבות שהובילו למכירתו-בנימין במקום כסף 
, כאשר יהודה אינו מוכן למכור את בנימין תמורת מזון

  . ובו למכור מחדש את יוסףסירהוא מבטא את 
יוסף מבין שהוא הפך לגמרי , כאשר יהודה מציע את עצמו

  : את עורו
מי שניסה למכור את יוסף בן רחל עבור הנאת עצמו 

  .מוכר עכשיו את עצמו בשביל בנימין בן רחל, )כח- כו:לז(
  

כי , נוכל לומר במידה רבה של וודאות, אם כן, לסיכום
ישרין על ידי הרגשות שיהודה התגלותו של יוסף נגרמת במ

  .  מבלי לדעת שהוא יוסף-חושף בפני יוסף 
  

  יד ההשגחה
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הן המילים המדוייקות , איפוא, מילותיו של יהודה
איך יהודה יודע , אולם; הנדרשות כדי לגלות את יוסף
מבלי לדעת שהוא עומד , לומר דווקא את הדברים הללו

  ?בפני יוסף
חסי הגומלין האקראיים נוכל לייחס זאת ליד המקרה ולי

יהודה מזניח את ; בין הבחירות החופשיות של בני האדם
. הנאום הכתוב מראש ויוצא בפרץ רגשות בלתי נשלט

שבירת מסכת הנימוס והדיפלומטיות שלו גוררת את 
  .שבירת המסכה של המשנה למלך שלובש יוסף

 לייחס זאת - ואולי אף מוכרחים -אנו יכולים , אולם
  . 'להשגחת ה

יוסף מייחס את כל , מיד לאחר ההתגלות לאחים
גלגל זאת כדי לכלכל את ' ה: האירועים שקרו לו להשגחה

ולכן יוסף מנקה את האחים מכל , )ז,ה:מה(המשפחה 

 "לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים" -אשמה 
  ). ח:מה(

השילוב המסתורי אלא הדגמה של , אין זו אפולוגטיקה
שילוב המתקיים לאורך כל , רהשבין ההשגחה לבין הבחי

  .סיפור יוסף ואחיו
  

  . כך יש לומר גם לגבי המעבר בנאום יהודה
, מתחת לפני השטח; יהודה מדבר עם המצרי, על פניו

  : מתרחש משהו אחר, לעומת זאת
ומפנה אותן אל , משפיע על בחירת המילים של יהודה' ה

ל  הוא עוזר ליהודה לשנות את הנמען ש- "האמיתי"יוסף 
  . ולגלות את הנסתר, טיעוניו מהמשנה למלך ליוסף

והיא המאפשרת את הפיוס בין , זוהי התוכנית האלוקית
  .יוסף לבין אחיו

  

  

   

 


