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 שכתב הרב יהודה דהן –דבר תורה לפרשת ויחי 

 

 לכי על זה

 

בפרשתנו, פרשת ויחי יוסף מביא את שני בניו לברכה אצל סבא ישראל. לפני שמברכם יעקב שואל 

 בניו:לזהותם של השנים ויוסף עונה שאלו 

ר־)ח(   ֶ ם ֲאש  י ֵהִ֔ ַנֵ֣ יו ב ָ ה: )ט( ַוי ֹֹּ֤אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ָאִבִ֔ ֶ ל  ף ַוי ֵֹ֖אֶמר ִמי־ֵאֵֽ י יֹוֵסֵ֑ ֵנֵ֣ ָרֵאֵ֖ל ֶאת־ב ְ ְרא ִיש ְ ַּ֥ ַוי ַ

ם י ַוֲאָבֲרֵכֵֽ ֶחם־ָנַּ֥א ֵאַלֵ֖ ר ָקֵֽ ה ַוי ֹאַמַ֕ ֶזֵ֑ י ֱאלִֹהֵ֖ים ב ָ ַתן־ִלַּ֥ מה פירוש המילה  –( י-בראשית פרק מח, ח) ָנֵֽ

פשוטים למילה כמו כאן וכו' נראה שניתן למצוא במילה צופן  בדבריו. לצד פירושים"בזה" המובאת 

 למשהו עמוק יותר. לשם כאן נפליג קצת לאחור בזמן.

כשיוסף יוצא בשליחות אביו לראות את שלום אחיו ושלום הצאן בשכם הוא פוגש שם איש מעניין שעמו 

 הוא מנהל את השיח ושיג הבא:

: )טז( ַוי ַֹ֕אֶמר ֶאת־"  ש  ֵֽ ַבק ֵ ר ַמה־ת ְ יש  ֵלאֹמֵ֖ הו  ָהִאִ֛ ָאֵלֵ֧ ש ְ ה ַוי ִ ֶדֵ֑ ָ ש   ה ב ַ ה ֹתֶעֵ֖ ַּ֥ יש  ְוִהנ ֵ הו  ִאִ֔ ְמָצֵאֵ֣ ַוי ִ

מַ֙  י ש ָ ֹּ֤ ה כ ִ ו  ִמז ִֶ֔ ֙ ָנְסעֵ֣ ים: )יז( ַוי ֹֹּ֤אֶמר ָהִאיש  ה ֵהַּ֥ם רִֹעֵֽ י ֵאיֹפֵ֖ א ִלִ֔ ֵ֣ יָדה־נ ָ ֵֽ ש  ַהג ִ ֵ֑ י ְמַבק ֵ י ָאֹנִכֵ֣ ֙י ַאַחֵ֖ ְעת ִ

דֹתֵָֽן ְמָצֵאֵ֖ם ב ְ יו ַוי ִ ר ֶאָחִ֔ ֶלְך יֹוֵס֙ף ַאַחֵ֣ ֹּ֤ ְֵ֑יָנה ַוי ֵ ֹתָ ים ֵנְלָכֵ֖ה ד  ְמִרִ֔  (יז-בראשית פרק לז, טו) "ֹאֵֽ

מפתיע אותנו בגלותו שכשהאיש אומר ליוסף נסעו מזה הוא מתכוון שהסיעו עצמם מן האחווה. רש"י 

ניין לרש"י או לחז"ל שעליהם הוא כמו כן רש"י מספר לנו שאותו איש הינו בעצם גבריאל המלאך. מ

 מסתמך כל זאת?

כשמדקדקים בדיאלוג המעניין הזה רואים שיוסף שואל למעשה שתי בקשות ולא אחת: בקשה אחת 

הגידה נא לי איפה אחי רועים; אבל הבקשה שקדמה לה מהותית יותר והיא אני מבקש  –גיאוגרפית 

 אחי אנכי מבקש'.להשיב את האחווה בין האחים במשפחתנו, וזהו 'את 

ואכן אותו 'איש' עונה לו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון: לבקשתך את האחווה בין האחים דע לך כי 

הם נסעו ממנה ואינן באחווה עמך כלל וכלל. ועל מה ששאלת איפה הם רועים שמעתי אומרים נלכה 

 דותיינה.

ין לו שהאיש הזה הוא בעצם מלאך שכן כעת ניתן להבין מניין לרש"י שהמילה זה משמעה האחווה ומני

 סביר שרק מלאך ידע מה בלבם של חבורת אחים לאח שלא נמצא עמם כלל באותו מקום.



 

 

ובכל הוא מציין  12השפתי חכמים על דברי רש"י  אלו מוסיף נופך מעניין שהערך הגימטריאי הוא 

 ו וכוחו של יוסף. שלמות המשפחה והאחים ובכך מאפיין את המילה זה כצופן פעולתו שליחות

וֹ "מכאן לא נתפלא למשמע פרעה מתלהב מיוסף באומרו  ו ַח ֱאלִֹהֵ֖ים ב ֵֽ ִ֛ר רַּ֥ ֶ יש  ֲאש  ה ִאַ֕ א ָכֶזִ֔ ", ֲהִנְמָצֵ֣

י כשם שלא נתפלא לשמוע את יוסף מאיים על האחים " ֵ֧ ה כ ִ ו  ִמז ִֶ֔ ְצאֵ֣ ֵ י ַפְרעֹ֙ה ִאם־ת  נו  ֵחֹּ֤ ֵחֵ֑ ב ָ זֵֹ֖את ת ִ ב ְ

ֹוא ֲאִחיֶכַּ֥ם ַהק ָ  בִ֛ הִאם־ב ְ נ ָ ן ֵהֵֽ ", כמו גם את יוסף משביע את אחיו להעלות עצמותיו בעתיד מכח טֵֹ֖

ֵ֖י המחוייבות והערבות ההדדית במילים הבאות: " ַּ֥ם ֶאת־ַעְצֹמתַ ם ְוַהֲעִלתֶ ד ֱאלִֹהי֙ם ֶאְתֶכִ֔ ד ִיְפקֹֹּ֤ קֹֹ֨ ָ פ 

ה ֵֽ  ".ִמז ֶ

 

ה מתקשה לזהות את כעת נחזור ונבין עומק חדש בטענתו של יוסף לאביו. יוסף אומר לאביו: אבא, את

אפרים ומנשה כבניי, אולי משום מראיהם החיצוני, אבל שא נא עיניך אלא התוך הפנימי שלהם ולא אל 

מראיהם החיצוני, והוא מלא באחווה של אחים, כמענק מהקב"ה על שהתמסרתי בעצמי לשליחות שאתה 

נפש. בני הם אשר נתן לי שלחת אותי אבא למצוא את שלום אחי ואת האחווה תוך סיכון עצמי וחירוף 

בזכות מסירותי לאותה שליחות. ואכן סבא ישראל בוחן את האחווה ביניהם בתרגיל סיכול  –אלקים בזה 

 הידיים ומאשר את קביעתו ושמחתו החינוכית של יוסף.

 ניתן לראות שצופן זה של צפנת פענח רמוז לא רק במקרא אלא גם במדרש: 

מהלך לפני הארון, ואומות העולם רואין אותו, ואומרין מה טיבו של ארון זה  יוסף שהיה ארונו של"

מדרש תנחומא " )מה שכתוב בזה זה שמהלך עם ארון התורה, וישראל משיבין אותם ואומרים קיים

 ()בובר( פרשת נשא

 מתוך הדברים הללו ניקח לעצמנו לימוד חשוב. פעמים נוח לנו להתחבא מאחורי ההגדרות החיצוניות

והמעטפות המגזריות בחושבנו כי בכוחם של אלה לתת לנו הגנה ומשמעות. ובכן יוסף מלמד כי התוך 

הפנימי וצו השליחות והמטען הערכי הוא החשוב יותר. הוא הוא זה שמגדיר את הזהות האמיתית שלנו 

 ואליה נשאף להיות נאמנים בכל מקום שנהיה.

 

 

 

 


