בס''ד

ויחי – נקמה מהיא
תקציר :יוסף מלמד את אחיו אחרי מות אביהם על שנקמה ראויה דווקא על ידי לעזור מנקודת כוח.

בבראשית פרק נ טו

יֹוסף; וְ ָה ֵשב י ִָּשיב ,לָ נּוֵ ,את ָכלָ -ה ָרעָ ה,
ֹּאמרּו ,לּו י ְִּש ְטמֵ נּו ֵ
טו וַ י ְִּראּו אֲ חֵ י-יֹוסֵ ף ,כִּ י -מֵ ת אֲ בִּ יהֶ ם ,וַ י ְ
יֹוסף,
ֹּאמרּו לְ ֵ
אֲ שֶ ר גָמַ ְלנּו אֹּתֹו .טז ַו ְיצַ ּוּוֶ ,אל-יֹוסֵ ף לֵאמֹּרָ :אבִּ יָך צִּ ּוָה ,לִּ פְ נֵי מֹותֹו לֵאמֹּר .יז כֹּה-ת ְ
יֹוסף,
ֹלהי ָא ִּביָך; ַוי ְֵבךְ ֵ
ֶשע עַ ְב ֵדי אֱ ֵ
אתם כִּ יָ -רעָ ה גְ מָ לּוָך ,וְ עַ ָתה שָ א נָאְ ,לפ ַ
ָאנָא שָ א נָא פֶשַ ע ַאחֶ יָך וְ חַ טָ ָ
יֹוסף,
ֹּאמר אֲ ל ֵֶהם ֵ
ֹּאמרּוִּ ,הנֶנּו לְָך לַ עֲבָ ִּדים .יט וַי ֶ
בְ דַ בְ ָרם ֵאלָיו .יח ַו ֵי ְלכּו ,גַםֶ -א ָחיו ,וַ ִּיפְ לּו ,לְ ָפנָיו; וַ י ְ
ֹלהים ,חֲ ָשבָ ּה ְלטֹּבָ ה ,ל ְַמעַ ן ֲעשֹּה
ֹלהיםָ ,א ִּני .כ וְ ַא ֶתם ,חֲ שַ בְ ֶתם עָ ַלי ָרעָ ה; אֱ ִּ
יראּו :כִּ י הֲ ַתחַ ת אֱ ִּ
ַאלִּ -ת ָ
אֹותם,
יראּוָ --אנֹּכִּ י אֲ ַכ ְלכֵל ֶא ְתכֶם ,וְ ֶאתַ -טפְ ֶכם; וַ ְינ ֵַחם ָ
כַיֹום הַ זֶ ה ,לְהַ חֲ יֹּת עַ םָ -רב .כא וְ עַ ָתהַ ,אלִּ -ת ָ
ַויְדַ בֵ ר עַ ל-לִּבָ ם .
שאלות שעולות בפרשה כוללים:
למה האחים לא ביקׁשו סליחה וכפרה יׁשירות מיוסף כמו :אנא שא נא פׁשעינו וחטאתנו?
למה התורה מספרת לנוַ " :ויְצַ ּוּוֶ ,אל-יֹוסֵ ף לֵאמֹּרָ :אבִּ יָך צִּ ּוָה ,לִּפְ נֵי מֹותֹו לֵאמֹּר" ולא
אומרת חד מׁשמעי אם אכן יעקוב ציווה את או לא? ולא אומרת אם יוסף האמין ׁשהאחים אמרו
אמת בזה?
לפי הפׁשט (לע"ד) כל התרגיל הזה לא ׁשינה את דעתו ׁשל יוסף  .אז למה זה נכתב בכל זאת
בתורה?
ֹלהים ,אָ נִּ י וְאַ ֶּתם ,חֲ ַׁש ְב ֶּתם עָ לַ י ָרעָ ה;
מה כוונת יוסף :וַי ֹּאמֶ ר אֲ ֵל ֶהם יֹוסֵ ף ,אַ לִּ -ת ָיראּו :כִּ י הֲ ַתחַ ת אֱ ִּ
ֹלהים ,חֲ ָׁשבָ ּה ְלטֹ בָ הְ ,ל ַמעַ ן ֲעשֹה כַּיֹום הַ זֶּהְ ,להַ חֲ יֹ ת עַ םָ -רב" אפילו אם בסוף יוסף יצא בסדר מכל
אֱ ִּ
זה ,הרי לכאורה זה לא מוריד בהכרח הרצון לנקמה?
למה יוסף ממׁשיך להרגיע את האחים אחרי ׁשכבר מודיע להם ׁשלא ינקום בהם ואפילו יכלכל
אֹותםַ ,וי ְַדבֵ ר עַ ל-לִּבָ ם .
יראּוָ --אנֹּכִּ י אֲ כַ ְלכֵל ֶא ְת ֶכם ,וְ ֶאתַ -טפְ ֶכם; ַו ְינ ֵַחם ָ
אותם  :כא וְ עַ ָתהַ ,אלִּ -ת ָ
אחרי ׁשהוא אמר ׁשלא ינקום בהם הרי לכאורה אין צורך נוסף לׁשכנע אותם על מׁשהו .למי בעיקר
מיועדים הדברים ?
אפשר להבין :כמו בפרׁשת כי תבוא הברכה ה כ"ח י"ב יִפְ ַּתח ה' לְ ָך אֶ ת אוֹצָ ר ֹו הַּ ּטוֹב ,אֶ ת הַּ ָשמַּ יִם ,ל ֵָתת
ית ּג ֹויִם ַּרבִ ים ,וְ אַּ ָתה ֹלא ִתלְ וֶה"
ַארצְ ָך בְ ִעתוֹּ ,ולְ בָ ֵרְך אֵ ת כָל מַּ עֲ ֵשה יָדֶ ָך; וְ ִהלְ וִ ָ
ְמטַּ ר ְ
הברכה "להחיות עם רב" ,נחׁשב ברכה גדולה ,ויוסף כבר זכה להרגיׁש זאת  .זאת אומרת  ,היה לו
נחת רוח מזה ׁשעל ידו עם רב ניצל ממות  .והוא הסביר לאחים ׁשאותו נחת רוח כל כך מספק,
ׁשגם לכלכל את אחיו הרבה יותר "מהנה" מלנקום בהם .
תכונית הריגת יוסף היית כנראה בהנהגת ׁשמעון ולוי .ראובן

לא רצה בה כמו ׁשכתוב ַ :ויָשָ ב

ְראּובֵ ן ֶאל הַ בֹור וְ ִּהנֵה ֵאין יֹוסֵ ף בַ בֹור ַוי ְִּק ַרע ֶאת בְ גָדָ יו
וַי ֹּאמֶ ר יְהּודָ ה ֶאל ֶאחָ יו מַ ה בֶ צַ ע כִּ י נַהֲ רֹּג ֶאת ָא ִּחינּו וְ כִּ ִּסינּו ֶאת דָ מֹו לְכּו וְ נ ְִּמכְ ֶרנּו
ַלי ְִּש ְמעֵ אלִּים וְ יָדֵ נּו ַאל ְת ִּהי בֹו כִּ י ָא ִּחינּו בְ שָ ֵרנּו הּוא ַוי ְִּש ְמעּו ֶאחָ יו

יהודה לא רצה בה כמו ׁשכתוב:

יוצא ׁשעיקר האחריות נופלת על ׁשמעון ולוי המבוגרים ביותר מהאחים ׁשנׁשארו .אותם אחים
ׁשהרגו אנׁשי ׁשכם כנקמה .יש להם לכאורה האמונה או הרצון או הדחףׁ ,שאם בן אדם יכול
לנקום צריך וראוי לנקום  ,דהיינו על ידי גרימת נזק או אפילו הריגת האחר .לכאורה ׁשמעון ולוי
חׁשבוׁ ,שמן הראוי ׁשעכׁשיו יוסף ינקום בהם .וגם אם יבקׁשו סליחה זה לא יעזורׁ .שלפי ׁשיטתם
אפילו אחרי ׁשחוזרים בתׁשובה עדיין ראוי לנקום (כמו באנׁשי ׁשכם ׁשהיו מוכנים להימול כל הזכר

בס''ד
וביוסף ׁשהלך לשאול לׁשלום אחיו) .רק צוואת אביהם(בתחינה אל יוסף) יכול היה אולי לעזור.
במיוחד אחרי ׁשהוא אמר" :ארור אפם".
יוסף חולק על ׁשיטה זו .לכן יוסף דבר על לבם אחרי ׁשאמר ׁשהוא לא ינקום ,אל לב ׁשמעון ולוי
ׁשיפסיקו את נקמת הדם ׁשלהם גם בעתיד .ולא ינהגו כמו ׁשעׁשו בׁשכם (נגד יוסף ואנׁשי ׁשכם) אם
יוסף היה רוצה הוא היה יכול להרוג אותם עכׁשיו ,אבל זה לא דרכה ׁשל תורה .אם כבר נקמה ,אז
מלׁשון להקים  ,להרים כבוד אחרי הׁשפלה .איך עוׁשים זאת  ,על ה ידי "אנוכי אכלכל אתכם ואת
טפכם" .זה מחזיר את הכבוד ׁשל יוסף  .ועל ידי כך יכבדו אותו.
אז אפׁשר עכׁשיו להבין דברי יוסף  .התחת אלוקים אני .רק ד" יכול לׁשפוט במקרה כזה .אם
חזרתם בתׁשובה או לא ,אני לא יודע .אם יעקוב ביקׁש ׁשאסלח אני גם לא ויודע .אבל כל זה לא
מׁשנה .במקרה הכי גרוע ד" יקום את דמם או דמכם)לא אני.
חלילה לי לׁשפוט במקרא כזה ,ולא כמו ׁשעׁשיתם ׁשמעון ולוי (לאנׁשי ׁשכם או לי (על הדיבה) בׁשכם
אני יודע ׁשחׁשבתם עלי רעה .ובכל זאת  .אני לא מחפׁש נקמה בדרך ׁשל הרס כמו ׁשמעון ולוי.
בׁשבילי הנקמה זה החזרת כבוד על ידי דברים חיוביים  ,לכלכל אתכם ואת טפכם  .ו"ידבר אל לבם"
שתיקחו את זה כמוסר הׁשכל .ולא לנקום כמו ׁשעׁשו בׁשכם .
אז למי מיועד בעיקר דברים אלה? ללוי וׁשמעון ? הרי כל ספר בראׁשית היא בגדר "מעׁשה אבות
סימן לבנים" .מראים בו איך בסוף יוסף זוכה בׁשיבה טובה .חסר לו רק ׁשעם יׁשראל יעלו עצמות
ומׁשנתו .עצמותיו הועלו לׁשכם עיר ׁשבו ׁשמעון ולוי נקמו את נקמותיהם  .להזכיר לנו במקום
המיועד לנקמות ׁשזה לא דרכו ׁשל יוסף  ,ככה לא מגיעים לכבוד וההפך הוא נכון (בראׁשית לד ל
עכרתם אותי להבאיׁשני ביוׁשב הארץ) .בידי כל דור ודור גם ניתן להעלות את מׁשנתו ׁשל יוסף  .אם
יׁש הרגׁשת נקם  ,נראה מי המוסרי פה ,מי המכובד ומי דואג לאחרים  .אין נקמה מתוקה מזו

