
 

 ויגש:פרשת 

 האינטימיות האבודה

אחד הרגעים המרעידים את הלב, הוא אירוע התגלות יוסף לאחיו, אירוע מרגש 

ומרטיט, אירוע מלא ברגשות מעורבים, בושה, אשמה וצער, יחד עם אהבה, שמחה, 

  הפתעה והתרגשות.

: "ְולֹא מדגישהוהתורה  , "הֹוִציאּו ָכל ִאיׁש ֵמָעָלי"אבל רגע לפני ההתגלות, אומר יוסף: 

ָעַמד ִאיׁש ִאּתֹו ְבִהְתַוַדע יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו". ויש לשאול למה יוסף מבקש זאת, למה זה 

 ?נצרך ומודגש

 כותב: שמדרש תנחומא התשובה הראשונה שנתייחס אליה, היא דברי 

  "אמר יוסף בלבו מוטב שאהרג ולא אבייש את אחי בפני המצרים".

ועוד פרשנים, שיוסף לא רצה לבייש את אחיו שידעו כולם שהם מכרו רש"י  ווכן פירש

 , כפי שמרחיב את הדברים הרמב"ן: אותו

  .""הוציאם משם כדי שלא ישמעו בהזכירו להם המכירה, כי תהיה להם לחרפה

-ַוַיְרא ֶאתִדְבֵרי יֹוֵסף ֲאֶׁשר ִדֶבר ֲאֵלֶהם, -בסוף הפרק, על הפסוק: " ַוְיַדְברּו ֵאָליו, ֵאת ָכל

הרמב"ן קובע שלא , ָׁשַלח יֹוֵסף ָלֵשאת ֹאתֹו; ַוְּתִחי, רּוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם"-ָהֲעָגלֹות, ֲאֶׁשר

 דבריו כאן יוסף ולא אף אחד אחר סיפר ליעקב על אודות המכירה ובכך הוא מוסיף על

כל כך חשובה  -ואומר שהדאגה לכבודם של האחים והשמירה בסוד של המכירה 

תה בעיניו, עד כדי כך שהוא לא מספר אפילו לאביו יעקב )ומובן שגם אף אחד היי

 אחר מהאחים לא מספר לו על כך(.

הנקודה כאן היא כל כך מופלאה, ברגע הנורא הזה, מלא הרגשות, יוסף עם כל 

הרגשות הגואים, יוסף לא שוכח לשמור על כבודם של אחיו, אותם אחים, שלא חשו 

 עבד, יוסף חש על כבודם.על חייו, שמכרוהו ל

בה תגובות , בה מילים מובעות לא סינון, במחי הקלדה, במציאות שבה אנו חיים

צאפ, פוגעות יום יום לעין כל ואין איש שם על לב, בה תגובות בפייסבוק בקבוצות וו



 נשלחות ללא מחשבה, בה המילים משוגרות ללא הבנה כמה כאב הם נושאות איתם,

על כבוד אחיו שהרעו לו, צריכה לעמוד לנגד עינינו ולגרום לנו  דמותו של יוסף המגן

 לחשוב מה אנו אומרים, בפני מי אנו אומרים ולשם מה אנו אומרים את דברינו.

אמנם הרמב"ן מוסיף שגם ליוסף היו אינטרסים בכל שלא יזלזלו באחיו, כפי שהוא 

 ממשיך ואומר:

ים עליהם, אלו אנשי בוגדות, לא יגורו וגם אליו למכשול, שיאמרו עבדי פרעה ומצר"...

בארצנו ולא ידרכו בארמנותינו, בגדו באחיהם, גם באביהם בגדו, מה יעשו במלך 

 ."ובעמו, וגם ביוסף לא יאמינו עוד

אך אם מותר לי לומר, לענ"ד היה עדיף שיעמוד הרמב"ן בפירושו הראשון, שיוסף לא 

שהפריע לו, אך אולי לדורנו כוונו  רצה לפגוע באחיו, כי למעלת יוסף ברור שזה מה

הדברים, ורצה הרמב"ן לומר לנו הקטנים, מי שפוגע, מי שמבזה, גם הוא נפגע 

ומתבזה, כי מי שפוגע מגלה את קטנותו, את מידותיו הקלוקלות והוא נפגע ומתבזה 

 לא פחות מהאחר.

יוסף , הרב הלל מרצבך, מציע פירוש אחר, פירוש שלענ"ד חשוב מאד שייאמר בדורנו

מלמד אותנו שצריך לדעת לסגור את הדלת. פשוט להיות עם המשפחה לבד בזמנים 

 .המיוחדים שלנו. לשמור על הצניעות המשפחתית

בניגוד לכל תכניות הריאליטי, ובניגוד לתרבות השיתוף ברשתות החברתיות, ייתכן 

והוא ינטימי, אשיוסף רוצה להתוודע אל אחיו באינטימיות וללא עיניים זרות. זהו רגע 

רוצה לחוות אותו עם אחיו בלבד. ברגע שהוא לא מתרחש בצורה שכזו, הוא עלול 

 לאבד הרבה מאד מתוכנו וממהותו.

ניתן לכנות יוסף "סלב'" מצרי. הוא עבד שהפך להיות מלך. כולם מדברים עליו בכל 

ות העולם. ודווקא בשל כך, יוסף חש שאת העניינים המשפחתיים שלו הוא צריך לעש

רק עם המשפחה. לא רק משום בושה כזו או אחרת, אלא פשוט צניעות משפחתית. 

אין סיבה כעת שבמדור הרכילות היומית כל מצרים ידברו על האחים של יוסף, מה 

 .היה ומה הוא עשה

היום, אנשים רבים תוך כדי הרגעים הכי מרגשים של החיים שלהם, תוך כדי נקודות 

, ואפילו באולטרסאונד מצווה, בברית ובטיול משפחתי )בחופה, בבר שיא במשפחתם 

  .(, עסוקים בדבר אחד לצלם, ומיד אח"כ לפרסםובלידה

 ?? למה כולם צריכים לדעת מה שקורה בתוך המשפחהה לפרסםלמ

כמות הוואטספים שאנשים שולחים ומקבלים היא בלתי נתפסת. כשאנחנו בענייני 

להיות לבד עם המשפחה, לא כל דבר צריך המשפחה חשוב לדעת לסגור את הדלת. 

  .לפרסם ולהציג



צניעות המשפחה היהודית היא ערך עליון שעליו יוסף לא מוכן לוותר. גם כשהוא לא 

מסוגל להתאפק, גם כשהוא היה יכול לתת לעוד אנשים להוריד דמעות ולהתרגש יחד 

  . .אתו, יש ערך עליון של שמירת הצניעות המשפחתית

לא פשוטים בדורנו, כמה קל להיסחף לתרבות ההחצנה והפרסום, כמה הדברים 

 ולאבד את האינטימיות הזוגית, המשפחתית.

יהי רצון שנלמד מיוסף להיזהר לא לפגוע באחרים, ולא לפגוע באינטימיות שכל כך 

 נצרכת כדי לבנות דברים עמוקים.

 


