
 איילת סיידלר                                                                                       בס"ד שבת פרשת ויגש ג' טבת תשע"ד
ַגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה"  ...." )מד,יח( ַויִּ

 האחים יעשו ומה. יהודה להצעת יוסף של בסירובו הסתיימה שעבר השבוע פרשת. רב במתח שרויים אנחנו שבוע מזה

 ?כעת

יֶתם?"מד, טו( ) באחים יוסף שהטיח האשמה לאחר - ניזכר     ֵסף ָמה ַהַמֲעֶשה ַהֶזה ֲאֶׁשר ֲעשִּ אֶמר ָלֶהם יוֹּ  יהודה מודה "ַויֹּ

יַע ְבָידוֹּ ": ומציע באשמה ְמָצא ַהָגבִּ י ַגם ֲאַנְחנּו ַגם ֲאֶׁשר נִּ נִּ ים ַלאדֹּ ֶננּו ֲעָבדִּ יׁש ֲאֶׁשר " –אך השליט מתעקש . (טז)שם  "... הִּ ָהאִּ

ם ֶאל  י ָעֶבד ְוַאֶתם ֲעלּו ְלָׁשלוֹּ ְהֶיה לִּ יַע ְבָידוֹּ הּוא יִּ ְמָצא ַהָגבִּ יֶכםנִּ  מוזמנים האחיםשאר כעבד, שאר ירק בנימין י .יז(שם ) "ֲאבִּ

 . בנימין ללא ליעקב לשלום לעלות... אירוני כמה. אביהם אל לשלום לעלות

 ?מדוע. הבאה הפרשה לראש יהודה של נאומו את ולהעביר הסיפור את כאן לקטוע הפרשות מחלקי בחרו והנה 

 מכירת - האחיםו יהודה של בחטא תחילתו זה סיפור. ואחיו יוסףב העוסק בסיפור שיא נקודת מהווה יהודה של נאומו    

 למכור יהודה של הצעתוו במצרים כעבדים להישאר האחים נכונות - ובתשובה בחרטה וסופו, לעבד יעקב של המועדף בנו

 השבת בעבור אך להשיב האחים יכולים לא יוסף את. יעקב של המועדף בנו, בנימין של לשחרורו בתמורה לעבד עצמו את

 היא זו אי" :שלימה לתשובה ם"הרמב הגדרת את הולם האחים של זה מעשה. לעבדים עצמם את למכור מוכנים הם בנימין

 מכשלון ולא מיראה לא, התשובה מפני עשה ולא ופירש לעשותו בידו ואפשר בו שעבר דבר לידו שבא זה, גמורה תשובה

 האחים תשובת. התשובה מפני רק זאת עשו ולא במצרים בנימין את להשאיר יכלו יוסף אחי (. א,ב תשובה הלכות" )...כח

 ולא פרשה של בפתחה יבוא זה ששיא הראוי מן הפרשות מחלקי של שלדעתם וייתכן בסיפור שיא נקודת הם יהודה ונאום

 . בסיומה

המעיין בנאום יהודה לא יכול שלא להתפעל מתוכן הדברים ומעוצמתם. נאום זה מורכב מעבר עתיד והווה. בשני חלקיו    

כג( ואת המפגש שהתקיים -הראשונים חוזר יהודה לעבר ומתאר את המפגש הראשון בין השליט לאחים במצרים )שם יט

כט(. חלקו השלישי של -יעקב לאחר שהאחים שבו ללא שמעון ובפיהם הבקשה לרדת עם בנימין למצרים )שם כד בבית

הרביעי עוסק לב(, ובחלקו -מה יארע ליעקב אם אכן ישובו האחים ללא בנימין )שם ל –הנאום מתאר התרחשות עתידית 

י ֶעֶבד ַהַנַער ַתַחת ַעְבְדָך ָנא ֵיֶׁשבמציע את הצעתו "ויהודה בהווה  נִּ ם ַיַעל ְוַהַנַער ַלאדֹּ  .לג(שם ) "ֶאָחיו עִּ

שני החלקים הראשונים, המבוססים על מאורעות העבר המדווחים בכתובים עצמם מזמינים אותנו הקוראים לערוך    

דברים השוואה בין דברי יהודה בנאום לבין תיאור ההתרחשות "בזמן אמת". ההשוואה היא מאלפת וניתן ללמוד ממנה 

 רבים על יהודה, יעקב ויוסף. ברצוני להתייחס רק לנקודה אחת העולה מהשוואה זו. לשם הבהרת דברי אציב את דברי 

 יעקב ודברי יהודה בהקבלה בטבלה

 דיווח על דברי יעקב –יהודה ליוסף  יעקב לבניו בבואם ממצרים

אֶמר( לח)    ַויֹּ
י ֵיֵרד ֹלא ָמֶכם ְבנִּ   עִּ
 
י יו כִּ ְׁשָאר ְלַבדוֹּ  ְוהּוא ֵמת ָאחִּ   נִּ
 
 

ן ּוְקָרָאהּו   ָבּה ֵתְלכּו ֲאֶׁשר ַבֶדֶרְך ָאסוֹּ
ַרְדֶתם י ֶאת ְוהוֹּ ן ֵשיָבתִּ ָלה ְבָיגוֹּ  :ְׁשאוֹּ

אֶמר( כז י ַעְבְדָך ַויֹּ   ֵאֵלינּו ָאבִּ
 

י ְיַדְעֶתם ַאֶתם ם כִּ י ָיְלָדה ְׁשַניִּ י לִּ ְׁשתִּ  : אִּ
י ָהֶאָחד ַוֵיֵצא( כח) תִּ ַמר ֵמאִּ ף ַאְך ָואֹּ ָרף ָטרֹּ יו ְוֹלא טֹּ יתִּ  ַעד ְראִּ

 : ֵהָנה
ם ֶזה ֶאת ַגם ּוְלַקְחֶתם( כט)   ָפַני ֵמעִּ

ן ְוָקָרהּו   ָאסוֹּ
ַרְדֶתם י ֶאת ְוהוֹּ ָלה ְבָרָעה ֵשיָבתִּ  :ְׁשאֹּ

 
מדבריו של יעקב,  מורכביםכפי שניתן לראות דבריו של יהודה אינם ציטוט מדויק של דברי יעקב. למעשה דברי יהודה 

ומפרשנות של יהודה לדברי יעקב. אך אם נבדוק היטב נגלה שבדבריו של יהודה משולב גם ציטוט מן העבר הרחוק, ציטוט 

י  22דברים שאמר יעקב פעם, לפני מ ֶנת ְבנִּ ַחָיה ָרָעה שנה עת הציגו בפניו האחים את כתונת יוסף המגואלת בדם. "ְכתֹּ

ַרף ףָטרֹּ ֲאָכָלְתהּו  ֵסף".  טֹּ  מה מלמדת אותנו העובדה שיהודה בוחר לשלב בנאומו קריאה זו של יעקב?יוֹּ

שנה רואה יהודה אל מול עיניו  22שנה עדיין מהדהדת באוזניו של יהודה.  22שקריאתו של יעקב מלפני אולי נוכל ללמוד 

ַרף ָטרֹּףאת אביו נשבר בוכה וזועק " ֵסף טֹּ בפנינו את ייסורי הנפש בהם מתייסר יהודה, ייסורים . נאום יהודה חושף "יוֹּ

י שהחלו מיד לאחר מעשה המכירה והגיעו לשיאם בפרשת השבוע שלנו עת קורא יהודה בקול שבור " י ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל ָאבִּ כִּ

י ְמָצא ֶאת ָאבִּ י ֶפן ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאֶׁשר יִּ תִּ  לד(שם )"? ְוַהַנַער ֵאיֶננּו אִּ


