
 בס''ד

 נקמה מהיא –ויחי 

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

 

  בבראשית  פרק נ טו 

ְראּו ֲאֵחי טו  י-ַויִּ יב, ָלנּו, ֵאת ָכל-יֹוֵסף, כִּ ְשְטֵמנּו יֹוֵסף; ְוָהֵשב ָישִּ ֹּאְמרּו, לּו יִּ יֶהם, ַוי ָהָרָעה, -ֵמת ֲאבִּ

ָּוה  יֹוֵסף ֵלאמֹּר:-ַוְיַצּוּו, ֶאל טז.  ֲאֶשר ָגַמְלנּו אֹּתֹו יָך צִּ ְפֵני מֹותֹו ֵלאמֹּרָאבִּ ֹּאְמרּו ְליֹוֵסף, -כֹּה יז.  , לִּ ת
י יָך; ַוֵיְבְך יֹוֵסף, -ָאָנא ָשא ָנא ֶפַשע ַאֶחיָך ְוַחָטאָתם כִּ ָרָעה ְגָמלּוָך, ְוַעָתה ָשא ָנא, ְלֶפַשע ַעְבֵדי ֱאֹלֵהי ָאבִּ

ְפלּו, -ַוֵיְלכּו, ַגם יח.  ְבַדְבָרם ֵאָליו יםֶאָחיו, ַויִּ ֶננּו ְלָך ַלֲעָבדִּ ֹּאְמרּו, הִּ ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף,  יט.  ְלָפָניו; ַוי ַוי
יָראּו:-ַאל י  תִּ ים, ָאנִּ י ֲהַתַחת ֱאֹלהִּ ים, ֲחָשָבּה ְלטָֹּבה, ְלַמַען ֲעשֹּה  כ. כִּ ְוַאֶתם, ֲחַשְבֶתם ָעַלי ָרָעה; ֱאֹלהִּ

יָראּו-ַאל ְוַעָתה, כא.  ָרב-ַכיֹום ַהֶזה, ְלַהֲחיֹּת ַעם י ֲאַכְלֵכל ֶאְתֶכם, ְוֶאת--תִּ כִּ ַטְפֶכם; ַוְיַנֵחם אֹוָתם, -ָאנֹּ
ָבם-ַוְיַדֵבר ַעל  . לִּ

 שאלות שעולות בפרשה כוללים: 

 כמו: אנא שא נא פׁשעינו וחטאתנו? למה האחים  לא ביקׁשו סליחה וכפרה יׁשירות  מיוסף 

ְפֵני מֹותֹו ֵלאמֹּר  ף ֵלאמֹּר:יֹוסֵ -ַוְיַצּוּו, ֶאל" :רה מספרת  לנוולמה הת  ָּוה, לִּ יָך צִּ א " ולָאבִּ

ולא אומרת  אם  יוסף  האמין  ׁשהאחים  אמרו  ?אומרת  חד מׁשמעי אם  אכן  יעקוב ציווה את  או לא

 אמת  בזה? 

 זאתבכל  נכתבׁשל יוסף . אז למה זה  והתרגיל הזה לא ׁשינה את  דעת כל (לע"ד)לפי הפׁשט 

 בתורה?

ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף: מה כוונת  יוסף  יָראּו:-, ַאלַוי י  תִּ ים, ָאנִּ י ֲהַתַחת ֱאֹלהִּ ם ָעַלי ָרָעה;  כִּ ם, ֲחַׁשְבתֶּ ְוַאתֶּ

ה, ְלַהֲחֹית ַעם ים, ֲחָׁשָבּה ְלֹטָבה, ְלַמַען ֲעשֹה ַכּיֹום ַהזֶּ צא בסדר מכל י אם  בסוף יוסף ואפיל "ָרב-ֱאֹלהִּ

 מוריד בהכרח הרצון  לנקמה? זה, הרי לכאורה זה לא

רגיע את  האחים  אחרי ׁשכבר מודיע להם  ׁשלא ינקום  בהם  ואפילו יכלכל הלמה יוסף  ממׁשיך ל 

יָראּו-ְוַעָתה, ַאל כאאותם :  י ֲאַכְלֵכל ֶאְתֶכם, ְוֶאת--תִּ ָבם-ַטְפֶכם; ַוְיַנֵחם אֹוָתם, ַוְיַדֵבר ַעל-ָאנֹּכִּ  . לִּ

על מׁשהו. למי בעיקר   תםינקום  בהם  הרי לכאורה אין  צורך נוסף  לׁשכנע אואחרי ׁשהוא אמר ׁשלא 

 מיועדים  הדברים ? 

ִים, ָלֵתת אפשר להבין: כמו בפרׁשת  כי תבוא הברכה ה כ"ח י"ב  ָשמַּ ּטֹוב, ֶאת הַּ ח ה' ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו הַּ ִיְפתַּ
ֲעֵשה  ר ַאְרְצָך ְבִעתֹו, ּוְלָבֵרְך ֵאת ָכל מַּ ָתה ֹלא ִתְלֶוהְמטַּ ִבים, ְואַּ   "ָיֶדָך; ְוִהְלִויָת ּגֹוִים רַּ

ו הברכה "להחיות  עם רב", נחׁשב ברכה גדולה, ויוסף  כבר זכה להרגיׁש זאת . זאת  אומרת , היה ל

נחת  רוח מזה ׁשעל ידו עם רב ניצל  ממות . והוא הסביר לאחים  ׁשאותו נחת  רוח כל כך מספק, 

 הרבה יותר "מהנה" מלנקום  בהם .  אחיו את  ׁשגם לכלכל

ַוָיָשב  : רצה בה כמו ׁשכתוב אכנראה בהנהגת  ׁשמעון  ולוי. ראובן  לית תכונית  הריגת  יוסף  הי
ְקַרע ֶאת ְבָגָדיו ֵנה ֵאין יֹוֵסף ַבבֹור ַויִּ יהודה לא רצה בה כמו ׁשכתוב:  ְראּוֵבן ֶאל ַהבֹור ְוהִּ

ֹּאֶמר ְיהּוָדה ֶאל  ינּו ֶאת ָדמֹוַוי סִּ ינּו ְוכִּ י ַנֲהרֹּג ֶאת ָאחִּ ְמְכֶרנּו  ֶאָחיו ַמה ֶבַצע כִּ ְלכּו ְונִּ
ְשְמעּו ֶאָחיו ינּו ְבָשֵרנּו הּוא ַויִּ י ָאחִּ י בֹו כִּ ים ְוָיֵדנּו ַאל ְתהִּ ְשְמֵעאלִּ   ַליִּ

ארו. אותם  אחים על  ׁשמעון ולוי המבוגרים  ביותר מהאחים  ׁשנׁש תיוצא ׁשעיקר האחריות  נופל 

ׁשאם בן  אדם  יכול   ,האמונה או הרצון  או הדחף  להם לכאורה יש ׁשהרגו אנׁשי ׁשכם  כנקמה. 

הריגת  האחר. לכאורה ׁשמעון ולוי  ולנקום  צריך וראוי לנקום , דהיינו על  ידי גרימת  נזק או אפיל

ׁשיטתם   סליחה זה לא יעזור. ׁשלפי חׁשבו, ׁשמן הראוי ׁשעכׁשיו יוסף  ינקום  בהם. וגם אם יבקׁשו

 כמו באנׁשי ׁשכם  ׁשהיו מוכנים  להימול  כל הזכר)אחרי ׁשחוזרים  בתׁשובה עדיין  ראוי לנקום   ואפיל
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לעזור. י אולהיה יכול    )בתחינה אל יוסף(. רק צוואת  אביהם(אול לׁשלום  אחיושׁשהלך לוביוסף 

 "ארור אפם". במיוחד אחרי ׁשהוא אמר:

י ול  לב ׁשמעון  ולאסף חולק על ׁשיטה זו. לכן  יוסף  דבר על  לבם  אחרי ׁשאמר ׁשהוא לא ינקום, יו

אם   (נגד יוסף ואנׁשי ׁשכם)ד. ולא ינהגו כמו ׁשעׁשו בׁשכם  יׁשיפסיקו את  נקמת  הדם ׁשלהם  גם  בעת

תורה. אם  כבר נקמה, אז יוסף  היה רוצה הוא היה יכול להרוג אותם עכׁשיו, אבל  זה לא דרכה ׁשל  

ם  ואת  כמלׁשון  להקים , להרים  כבוד אחרי הׁשפלה. איך עוׁשים  זאת , על ה ידי "אנוכי אכלכל את

 .והכבוד ׁשל יוסף . ועל  ידי כך יכבדו אותאת טפכם". זה מחזיר 

. אם  חת  אלוקים  אני. רק ד" יכול לׁשפוט במקרה כזהתאז אפׁשר עכׁשיו להבין  דברי יוסף . ה

חזרתם  בתׁשובה או לא, אני לא יודע. אם יעקוב ביקׁש ׁשאסלח אני גם  לא ויודע. אבל כל  זה לא 

 לא אני.(מׁשנה. במקרה הכי גרוע ד" יקום את  דמם או דמכם

בׁשכם   ה(ל הדיב)ע)לאנׁשי ׁשכם או לי  חלילה לי לׁשפוט במקרא כזה, ולא כמו ׁשעׁשיתם ׁשמעון  ולוי

י. ובתם  עלי רעה. ובכל זאת . אני לא מחפׁש נקמה בדרך ׁשל הרס כמו ׁשמעון  ולדע ׁשחׁשיואני 

 "ידבר אל  לבם"פכם . וטכם  ואת תנקמה זה החזרת כבוד על ידי דברים חיוביים , לכלכל אה יבׁשביל

 את זה כמוסר הׁשכל. ולא לנקום  כמו ׁשעׁשו בׁשכם . שתיקחו

י וׁשמעון ? הרי כל ספר בראׁשית  היא בגדר "מעׁשה אבות  לולאז למי מיועד בעיקר דברים  אלה?  

עצמות  וסימן לבנים". מראים  בו איך בסוף  יוסף  זוכה בׁשיבה טובה. חסר לו רק ׁשעם יׁשראל יעל

הם . להזכיר לנו במקום  יׁשכם  עיר ׁשבו ׁשמעון  ולוי נקמו את  נקמותל ו ומׁשנתו. עצמותיו הועל

בראׁשית  לד ל  )בוד וההפך הוא נכון כא דרכו ׁשל יוסף , ככה לא מגיעים  להמיועד לנקמות  ׁשזה ל

מׁשנתו ׁשל  יוסף . אם  את . בידי כל דור ודור גם ניתן להעלות  (עכרתם  אותי להבאיׁשני ביוׁשב הארץ

 יׁש הרגׁשת  נקם , נראה מי המוסרי פה, מי המכובד ומי דואג לאחרים . אין  נקמה מתוקה מזו


