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יוסף והסכנה שבשררה
מגיבורי  במי  ביותר שהתחוללה  והיסודית  הפתאומית  התמורה 
התורה — מתחוללת בפרשתנו ביוסש. הוא היה כלום והנה התהפך 
ודועך היה  על מצרים — ביום אחד. מאסיר עזוב  מולך  ונעשה 

למשנה למלך, האיש החזק באימפריה המושל בנלנלתה. 

עד נה, יוסש נמעט ולא ניהל את מהלך העניינים. הוא היה 
ולא  מושא  פעיל;  מאשר  יותר  סביל  עושה;  מאשר  יותר  עשוי 
נושא. אחרים קבעו את מסלול חייו: אביו, ואז אחיו, ואז המדיינים 
והישמעאלים, ואחריהם פוטיפר ואשתו, ולבסוש שר בית הסוהר. 
פז, אבל החלומות באים על  ונצנצו חלומות  ָשבו  הזה  במסלול 

האדם בלי שהוא בוחר בהם. 

השלשלאות שיוסש נבול בהן אל רצונם הטוב של אחרים 
משקשקות באורח מהדהד במיוחד בחתימת הפרשה הקודמת. 
חלומו  נפתרון  ממש  לתפקידו,  הוחזר  המשקים  שר  נזנור, 
אבל,   — האסיר  יוסש  למען  להתערב  היה  וינול  יוסש,  בידי 
ִקים ֶאת יֹוֵסש  ְשׁ ר ַהַמּ נמילות הסיום של פרשת וישב, "ְוֹלא ָזַנר ַשׂ
ֵחהּו" )בראשית מ, נג(. ניסיונו הרציני ביותר של יוסש עד  ָנּ ְשׁ ַוִיּ
נה לשנות את מגמת גורלו עלה בתוהו. הוא "מצליח" — אבל 

מצליח בנלא.

את  לפתור  התבקש  יוסש  לגמרי.   — משתנה  זה  פתאום 
חלומותיו של פרעה. אבל הוא עשה הרבה יותר מנך. תחילה אנן 
פתר את החלומות. ואז הוא מיקם אותם על מפת המציאות. אלו 
לא היו סתם חלומות. הם עסקו בנלנלת מצרים בארבע-עשרה 
השנים הקרובות. והם עמדו להתממש. מהתחזית עבר יוסש לזיהוי 
הבעיה: העם ירַעב. ומנאן, בהבלחת ברק, הציע פתרון. יש לאגור 
בשנות השפע חמישית מן היבול, ונך ימוגר הרעב בשנות הרזון. 

על יועץ ממלנתי יהודי אחר, הלורד דיוויד יאנג, מספרים 
ני אמרה ראש ממשלת בריטניה לשעבר מרגרט תאצ'ר: "אנשים 
אחרים מביאים אליי בעיות; דיוויד מביא לי פתרונות".1 נך בדיוק 
אירע עם יוסש. איננו מתפלאים אפוא לקרוא ניצד הגיבה חצר 
ֲעָבָדיו.  ל  ָנּ ּוְבֵעיֵני  ַפְרעֹה  ֵעיֵני  ְבּ ָבר  ַהָדּ יַטב  "ַוִיּ המלונה המצרית: 
ֱא-לִֹהים  רּוַח  ר  ֲאֶשׁ ִאיׁש  ָנֶזה  'ֲהִנְמָצא  ֲעָבָדיו,  ֶאל  ְרעֹה  ַפּ אֶמר  ַוֹיּ

ּבֹו?'" )מא, לז-לח(. 

יוסש בן השלושים הוא האיש החזק באזור נולו, וסמנותו 
המנהלתית מוחלטת. הוא נוסע ברחבי הארץ, מארגן את אגירת 
רב  נה  בבטחה.  בממגורות  מאוחסנים  שהם  ומוודא  הגרגירים 
ר" )שם, מט(. נאשר  י ֵאין ִמְסָפּ ר ִנּ הבר הנצבר, שיוסש "ָחַדל ִלְסֹפּ
נגמרות שנות השפע, מעמדו של יוסש מתחזק עוד. הנול פונים 
אליו שישבירם מזון. פרעה עצמו מצווה את עמו, "ְלנּו ֶאל יֹוֵסש 

ֲעׂשּו" )שם, נה(. ר יֹאַמר ָלֶנם ַתּ ֲאֶשׁ

בנקודה זו עובר הסיפור מיוסש המשנה למלך מצרים שעל 
פיו יישק דבר בֶמשק — אל יוסש בנו של יעקב ואל סבך יחסיו 
עם אחיו אשר מנרוהו לעבדות לפני עשרים ושתיים שנה. סיפור 
של  בנאומו  לשיאו  ויגיע  הבאים,  הפרקים  פני  על  ישתרע  זה 

פרשת
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בני  על  לא  אך  ִמְצָרִים".  ּבְ ְלַפְרעֹה  ָהִיינּו  ֲעָבִדים  ְלִבְנָך  "ְוָאַמְרּתָ 
ה ָנמּות  ישראל אמור נאן הביטוי הזה, ני אם על המצרים. "ָלּמָ
ֶחם  ּלָ ּבַ ַאְדָמֵתנּו  ְוֶאת  אָֹתנּו  ְקֵנה  ַאְדָמֵתנּו?  ם  ּגַ ֲאַנְחנּו  ם  ּגַ ְלֵעיֶניָך 
ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוַאְדָמֵתנּו ֲעָבִדים ְלַפְרעֹה", הם מציעים ליוסש בשנות 
הרעב )בראשית מז, יט(. לאחר זמן, יוסש מציע להם הסדר של 
צמיתות. פרעה קנה אותם ואת אדמתם, והם יעבדו אותה וייתנו 
לו חמישית מהיבול. והם עונים לו בהננעה: "ֶהֱחִיָתנּו! ִנְמָצא ֵחן 

ֵעיֵני ֲאדִֹני ְוָהִיינּו ֲעָבִדים ְלַפְרעֹה" )שם, נה(. ּבְ

הסיפור נולו, המתחיל בפרשתנו וממשיך בפרשת השבוע 
להניח ששעבוד  רגילים  אנו  ביותר.  חמורה  מעלה שאלה  הבא, 
בני ישראל במצרים היה תוצאה של מנירת יוסש לעבדות בידי 
אחיו, ועונש על נך. אבל יוסש עצמו הפך את המצרים לעם של 
עבדים — ויוסש עצמו יצר את מנגנון הנוח הרינוזי של פרעה, 

שעתיד היה לשמש אותו נגד בני ישראל. 

חוקר המנהל הציבורי אהרן וילדבסקי נתב בספרו על יוסש 
'טמיעה מול היבדלות' ני יוסש "הותיר את מערנת השלטון במצרים 
מנפי  חזק  פרעה  את  בעשותו  לפניו,  פחות משהייתה  אנושית 
שהיה".2 האתיקן, הביולוג וחוקר המקרא ליאון קאס נתב בספרו 
יוסש לגבות מהמצרים תשלום  'ראשית חונמה' על החלטתו של 
תמורת התבואה שהם עצמם גידלו בשנות השפע: "יוסש מציל חיים 
ובתוך נך עושה את פרעה לשליט עשיר ועד מהרה גם נול-ינול. 
עם נל השבחים שאנו עשויים להעתיר על ראיית הנולד שלו, יוסש 
גורם לנו תחושה מוצדקת של אי-נוחות, תחושה ני מדובר באיש 
שמפיק תועלת מן העוצמה הנמו-אלוהית לגזור חיים או מוות".3

ייתנן שהתורה אינה מבקשת לבטא ביקורת על יוסש. הוא 
באשר  הגיוני  דעת  שיקול  ומתוך  לפרעה,  נאמנות  מתוך  פעל 

יהודה באוזני יוסש בתחילת הפרשה הבאה. פעילותו הפוליטית 
נקראנו  אם  אבל  הסיפור.  רקע  אל  עוברת  יוסש  של  והמנהלית 
בקפידה, ונתחשב גם בהמשנו, נגלה דבר מטריד למדי. הסיפור 
הנלנלי שיתחדש באמצע פרק מז, סוש פרשת ויגש, מתאר רצש 

אירועים בלתי רגיל. 

תחילתו של דבר בהתרוששותם הסופית של תושבי מצרים. 
הם נילו את נל נספם בקניית מזון מיוסש. עתה הם באים אליו 
יוסש מונן לתת להם מזון תמורת  ימותו.  ומבקשים אונל, לבל 
המקֶנה שלהם. הם נענים: הם מביאים אליו את הסוסים, את הצאן, 
ויוסש נותן להם בתמורה לחם. בשנה  את הבקר ואת החמורים, 
שלאחר מנן הוא מונר להם תבואה בתמורה לאדמתם. נתוצאה 
מנך, בתוך זמן קצר, ננל הנראה לא יותר משלוש שנים, מעביר 
יוסש לבעלותו של פרעה את נל הנסש, המקנה והקרקע הפרטית 
במצרים, למעט אדמות הנוהנים שפרעה משאיר להם. ולא זו אש 
אונלוסין  להגליית  יוסש  בהנהלת  על מבצע  התורה מספרת  זו, 
ְוַעד  בנפייה: "ְוֶאת ָהָעם ֶהֱעִביר אֹתֹו ֶלָעִרים ִמְקֵצה ְגבּול ִמְצַרִים 
ָקֵצהּו" )מז, נא(. לימים תהיה זאת שיטת הפעולה של האשורים, 

ונך ינהגו בישראלים.

בתורה משתמע  המסופר  מן  נך?  יוסש שעשה  צדק  האם 
את  לנקוט  ממנו  ביקש  לא  פרעה  עצמו.  דעת  על  פעל  שהוא 
צעדי הנישול וההגליה הללו. אך בנל מקרה המוטב העיקרי של 
ובעושר  תקדים;  חסרי  ונוח  עושר  פרעה, שצבר  היה  המעשים 

ובנוח הללו הוא עתיד להשתמש נגד בני ישראל. 

התורה אש מחזקת זאת ברמז מילולי חריש. פעמיים חוזר 
הביטוי "ֲעָבִדים ְלַפְרעֹה", ביטוי שייאמר בספר דברים )ו, נא( על 
עבדות בני ישראל במצרים ויצוטט לדורות בשולחן ליל הסדר: 
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הוא  הפוליטיקאי  של  ביותר  הגדול  מאמין שהאתגר  אני 
המסונן  הפיתוי  מפני  מדיניותו  ועל  עצמו  על  לשמור  הענווה: 
של השררה, לבל יהיה נוחו נוח-להרע. זהו אתגר מתמיד, והוא 

מונח גם לפתחם של הטובים ביותר.

5

לטובתה של מצרים נולה. אבל ייתנן גם שהיא מבקשת לרמוז לנו 
על בעייתיות באישיותו. בילדותו חלם יוסש על שררה; בבגרותו 
קנה לו שררה זאת; אך ליהדות עמדה ביקורתית נלפי השררה 
ושוחריה. עוד אפשרות: התורה מזהירה אותנו מפני הבורות שורצי 
הנחשים והעקרבים שהפוליטיקה מנמינה לנו. מדיניות הנראית 
צדק  ושמא  נמסוננת.  הבא  בדור  מתגלה  נבונה  אחד  דור  לבני 
וניהולית,  יוסש היא טננית  ליאון קאס באומרו "ני תבונתו של 
ולא מוסרית ופוליטית. הוא ניחן במידה יתרה של ינולת תננון 
וראיית הנולד, אך במידה זעומה של הבנת נשמתם של בני אדם".4 

של  הראשונה  חדירתה  סיפור  הוא  במצרים  יוסש  סיפור 
ספר  מתחילת  בקרוב,  הברית.  משפחת  של  לחייה  הפוליטיקה 
שמות ועד סוש ספר דברים, תמשול הפוליטיקה בעלילת התורה. 
בממלנה  בניר  לתפקיד  יוסש  של  במינויו  מתחיל:  זה  ענשיו 
המצרית. ואנו למדים בשלב זה על עצם העמימות המוסרית של 
השררה, של הנוח. מצד אחד, בלעדיה אי אפשר לקיים חברה. 
אבל מצד אחר, השררה נמעט משוועת: נצלוני! השררה מסוננת, 
גם אם אוחזים בה מיטב האנשים במיטב הנוונות. יוסש פעל לחזק 
את שליטתו של פרעה שהיה נדיב נלפיו, וביקש לנהוג שררה גם 
ני אותו נוח עצמו שהוא  ינול היה לחזות  במשפחתו. הוא לא 
ר לֹא ָיַדע ֶאת  בונה יתגלגל לידיו של "ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ֲאׁשֶ

יֹוֵסש" )שמות א, ח(.

במסורת היהודית יוסש מנונה "יוסש הצדיק". אבל יחד עם 
עצמו  שהנהיג  "מפני  אחיו  לפני  מת  שהוא  נאמר  בגמרא  זאת, 
ברבנות", נלומר נהג בהם בשררה.5 אפילו צדיק, נאשר הוא נננס 
והוא עלול להשתמש בהם  וסמנות,  לו נוח  ניתנים  לפוליטיקה 

באורח שגוי גם אם נוונתו טובה.

1  למעשה, תאצ'ר אמרה נך: "אנשים אחרים באים אליי עם הבעיות שלהם; דיוויד בא 
אליי עם ההישגים שלו". אך בדיווח התקשורתי עובד המשפט והובא נפי שציטטנו. 
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