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פרשת ויגש

זכר לירידת מצרים
מאת יוחנן בן יעקב ,קיבוץ כפר עציון
ההיסטוריון יוסף חיים ירושלמי ,תוהה בספרון קטן כמות ורב איכות שפרסם )זכור ,תשמ"ח( ,על תופעה
המאפיינת את עם ישראל :מחד גיסא ,תודעת זיכרון עמוקה .מצוות זכור ,חוויית הזכירה  -הם מאושיות
הקיום היהודי .אין עם ואין דת שהזיכרון הוא עבורם מצווה מרכזית ומהותית ,כפי שנוהג עם ישראל.
מאידך גיסא ,עם ישראל ,חרף עתיקותו והיותו 'עם הספר' ,נמנע לאורך תקופה ארוכה מכתיבה היסטורית.
ספרי המקבים שנכתבו אחרי חתימת התנ"ך לא שרדו במרחב התרבותי היהודי ,אלא במנזרים ותורגמו
מיוונית לעברית רק בדורות האחרונים .אין אנו יודעים מה היה שמו של המצביא המהולל; יהודה המקבי
או המכבי? חז"ל וגדולי ישראל בימי הביניים ,לא ראו צורך וערך בכתיבה היסטורית ובשימור המעט
שנכתב ,בעת שעמים ותרבויות אחרות שלחו ידם בכתיבה היסטורית מימי קדם.
ירושלמי מציע הסבר לתופעה תמוהה זו" :חז"ל הרגישו ,ככל הנראה ,שיש בידם כל ההיסטוריה הדרושה
להם ...אין רצון ממשי למצוא חידוש במאורעות החולפים .להפך ,יש נטייה מוצהרת לסגל מאורעות חדשים
חשובים לארכיטיפים מוכרים" )זכור ,עמ'  .(56 ;47לדבריו ,חז"ל ראו במודלים ההיסטוריים המוצגים בתנ"ך,
מתכונת המאפשרת לפענח אירועים לאורך הדורות .התבנית קבועה ומוגדרת בתנ"ך .התעוררות יהודית
לכתיבה היסטורית ניכרת רק עקב מאורעות חריגים באופן קיצוני מהמוכר והידוע ,כמו "מסעי הצלב"
ו"גירוש ספרד" .ייתכן שפרשתנו מספקת המחשה לתפיסה זו של מודל היסטורי קבוע החוזר על עצמו
בקורות עמנו.
הירידה למצרים ,המתוארת בחלקה האחרון של פרשתנו ,מתרחשת בהזמנת פרעה ובברכת האל:
וּקחוּ
ָעןְ :
אַר ָצה ְכּנ ַ
וּלכוּ בֹאוּ ְ
יר ֶכם ְ
אַחי ָך זֹאת ֲעשׂוּ ַט ֲענוּ ֶאת ְבּ ִע ְ
יוֹסף ֱאמֹר ֶאל ֶ
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאל ֵ
" ַויּ ֶ
ֶאת ֲא ִביכֶם וְ ֶאת ָבּ ֵתּיכֶם וּבֹאוּ ֵא ָלי וְ ֶא ְתּנָה ָלכֶם ֶאת טוּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם וְ ִא ְכלוּ ֶאת ֵח ֶלב ָה ֶ
אָרץ ִ ...כּי
טוּב ָכּל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ָלכֶם הוּא" )בראשית מה ,י"ז-כ(.
ימ ָך ָשׁם :אָנ ִֹכי ֵארֵד
ְמה ִכּי ְלגוֹי גָּדוֹל ֲא ִשׂ ְ
ירא ֵמ ְר ָדה ִמ ְצ ַרי ָ
אָבי ָך אַל ִתּ ָ
ֹאמר אָנ ִֹכי ָה ֵא-ל ֱא-ל ֵֹהי ִ
" ַויּ ֶ
אַע ְל ָך" )שם ,מו ,ג-ד(.
ְמה וְ אָנ ִֹכי ַ
ִע ְמּ ָך ִמ ְצ ַרי ָ
הוֹשׁב
אָרץ ֵ
יטב ָה ֶ
אַחי ָך ָבּאוּ ֵא ֶלי ָךֶ :א ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ְל ָפנֶי ָך ִהוא ְבּ ֵמ ַ
אָבי ָך וְ ֶ
יוֹסף ֵלאמֹר ִ
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאל ֵ
" ַויּ ֶ
ָד ְע ָתּ וְ יֶשׁ ָבּם אַנְ ֵשׁי ַחיִל וְ ַשׂ ְמ ָתּם ָשׂ ֵרי ִמ ְקנֶה ַעל ֲא ֶשׁר
ֹשׁן וְ ִאם י ַ
ֵשׁבוּ ְבּ ֶא ֶרץ גּ ֶ
אַחי ָך י ְ
אָבי ָך וְ ֶאת ֶ
ֶאת ִ
ִלי" )שם ,מז ,ה-ו(.
לא חלף זמן רב והיחס לבני ישראל השתנה לבלי הכר:

ַתּ ָמּלֵא ָהאָ ֶרץ
ַע ְצמוּ ִבּ ְמאֹד ְמאֹד ו ִ
ִשׁ ְרצוּ ַויּ ְִרבּוּ ַויּ ַ
ִשׂ ָר ֵאל ָפּרוּ ַויּ ְ
וּבנֵי י ְ
ָמת יוֹ ֵסף וְ ָכל ֶא ָחיו וְ כֹל ַהדּוֹר ַההוּאְ :
" ַויּ ָ
יוֹסף" )שמות א ,ו-ח(.
ָדע ֶאת ֵ
ָקם ֶמ ֶל ְך ָח ָדשׁ ַעל ִמ ְצ ָריִם ֲא ֶשׁר לֹא י ַ
א ָֹתםַ :ויּ ָ
תמונה כמעט זהה התחוללה בפולין במאות הט"ו-ט"ז ,בעקבות גל גירושי יהודים ממערב אירופה ששיאו
"גירוש ספרד" .תיאור יפה של הגירת היהודים לפולין והשתקעותם בה ,מביא ש"י עגנון :ב"קדומות"
" ...ראו ישראל שהרדיפות נמשכות והולכות והצרות מתחדשות ובאות והשיעבוד הולך וגדול ומלכות
הרשעה גוזרת גזירה אחר גזירה  ...עמדו על דרכים ושאלו לנתיבות עולם ,אי זה הדרך ילכו בה ומצאו
מרגוע לנפשם? נפל פתק מן השמים לכו לפולין .וילכו ויבואו ארצה פולין ויתנו למלך הר זהב .ויקבל אותם
המלך בכבוד גדול .וה' ריחם עליהם וייתן אותם לרחמים לפני המלך והשרים .וייתן להם לשבת בכל ארצות
ממלכתו לסחור את הארץ לארכה ולרחבה ולעבוד את ה' כמשפט דתם .והמלך מגן בעדם מכל צר ואויב.
וישכון ישראל בטח בפולין ימים רבים .וישלחו ידיהם במסחר ובכל מלאכה ועבודה .וה' ציווה אותם את
הברכה ויברכם בארץ .ויצא להם שם בגויים ...הכי קרא שמה פולין? אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש-ברוך-
הוא :ריבונו של עולם אם עדיין לא הגיעה שעתי להיגאל  -פה לין בלילה של גלות זו עמנו עד שתעלינו
לארץ ישראל".
צרה ומצוקה הביאו את בני ישראל למצרים ,שם התקבלו בכבוד מלכים .צרה ומצוקה הביאו את עם
ישראל לפולין ,וגם שם התקבלו בכבוד מלכים .שני הסיפורים הסתיימו באימה ובחשיכה נוראה,
ובעקבותיהם באה ישועה גדולה .ניתן להצביע על הקבלות נוספות ומעניינות בין שתי גלויות אלו ,ואכמ"ל.
שמא ואולי מותר להציע כי המסר העולה מ"נס פך השמן" בחג החנוכה ,מבקש לבתק מסורת "שיכפול
ההיסטוריה" .ממלכת בני חשמונאי  -יסודותיה אור גדול ,טוהר וגבורה לאומית ,אחריתה הידרדרות לעברי
פי פחת ,סיאוב ושחיתות ,רצח ,אלימות ומלחמת אחים נוראה במשפחת המלוכה .האם נשכיל במדינת
ישראל הצעירה ,להציע מודל חדש ומשופר ,שאינו משכפל את כשלי העבר הטבוע במהותנו ומעצב את
הווייתנו?  -נדרש מכולנו מאמץ אדיר על מנת להיחלץ מהמסלול המוכר ולהוביל את עצמנו אל האור ואל
הדרור  -להיטיב את הנרות במנורה החקוקה בסמל המדינה.

יוחנן בן-יעקב הוא בן קיבוץ כפר עציון וחבר קיבוץ כפר עציון מיום חידושו .עובד
משרד החינוך ,ממונה על תכנית חפציב"ה )חינוך פורמאלי ציוני-יהודי בברית
המועצות לשעבר( ועל המכינות הקדם-צבאיות .חבר גרעין בני עקביא עלומים,
וממייסדי קיבוץ עלומים ,לשעבר ,מזכ"ל בני-עקיבא ,יו"ר מועצת תנועות הנוער
בישראל ,ויועץ שר החינוך .נמנה על הצוות המייסד של בית ספר שדה כפר-עציון,
מדריך קבוצות נוער בפולין ,סב ל 14-נכדים ,אב לשישה ילדים.
אפשר לקבל את דף פרשת השבוע של הקיבוץ הדתי בדואר אלקטרוני או לראות אותו באינטרנט באתר של הקיבוץ הדתי
בכתובתwww.kdati.org.il/parashat/hashavua.htm :
כדי לקבל את הדף כל שבוע בדואר אלקטרוני ,יש לשלוח הודעה אל webmaster@kdati.org.il :ולרשום subscribe
בשורת הנושא .כדי להפסיק ,יש לכתוב  unsubscribeבשורת הנושא.
תגובות למאמרים וכן הצעות לכתוב מאמרים ,יש לשלוח אלwebmaster@kdati.org.il :
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