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פרשת וישב
מי האיש?
מאת הרב בנימין הולצמן

למרות השנאה והמריבות בין האחים ,ואולי דווקא בגללם ,שולח יעקב את יוסף לראות את שלום אחיו,
הרועים בשכם.
לא היה הסיפור חסר דבר אם מיד לאחר שליחתו ,הינו שומעים על מפגשו של יוסף עם האחים .אם היה
כתוב" :וַ י ְִּׁשלָחֵ הּו מֵ עֵ מֶ ק חֶ בְׁ רוֹן .וַ ֵילְֶך יוֹסֵ ף ַאחַ ר אֶ חָ יו ,וַ י ְִּׁמצָ אֵ ם בְׁ ד ָֹתן" .אולם בתווך אנו מוצאים סיפור
עלום על מפגשו עם איש:
וַ ָיבֹא ְׁשכֶמָ ה .וַ י ְִּׁמצָ אֵ הּו ִּאיש וְׁ ִּהנֵה תֹעֶ ה בַ ָשדֶ ה .וַ י ְִּׁשָאלֵהּו הָ ִּאיש לֵאמֹר :מַ ה ְׁתבַ ֵקש?
וַ יֹאמֶ ר :אֶ ת ַאחַ י ָאנֹ כִּ י ְׁמבַ ֵקש .הַ גִּ ידָ ה נָא לִּ י :אֵ יפֹ ה הֵ ם ר ִֹּעים?
וַ יֹאמֶ ר הָ ִּאיש :נ ְָׁסעּו ִּמזֶה .כִּ י ָשמַ ְׁע ִּתי א ְֹׁמ ִּרים נֵלְׁ כָה ד ָֹת ְׁינָה( .בראשית ל"ז ,יד-יז)
במקרא אין תיאורים או אירועים שאינם חשובים להבנת הסיפור .לא יתואר מזג האוויר ,מצב רוחו של
הגיבור או הבגדים שלבש ,אם אינם חשובים להתפתחות העלילה .ואילו כאן – שלושה פסוקים
המתארים מעמד שלם ,שחשיבותו לעלילה לוטה בערפל.
אפשר לחפש נקודות בהן סיפור זה מוסיף לעלילה .למשל :כשחוזרים האחים ,אולי אומרים הם לאביהם:
"לא ,לא ראינו .לשכם שלחת? אולם אנו היינו בדותן!" .אך קיצורו של הכתוב (כדרכו) בסצנת הסיום,
קצת מקשה ומרחיק פירושים כאלה.
כיוון נוסף הוא לראות במפגש המסתורי נקודה נוספת במכלול צירופי המקרים המצטברים בסיפור ,עד
ֹלהים" (מ"ה,
שנבין גם אנו הקוראים ,כפי שיוסף יאמר לבסוף לאחיוֹ" :לא אַ ֶתם ְׁשל ְַׁח ֶתם א ִֹּתי הֵ נָה ,כִּ י הָ אִּ -
ח) ,שהלא לולי המפגש המקרי והמוזר עם האיש ,לא היה יוסף מוצא את אחיו.
אם נקבל הצעה זו ,אזי קרובים דברי המדרש (המובאים ברש"י וברמב"ן) ,שאיש זה הוא מלאך ,לפשוטו
של מקרא .כבר ראינו אצל אברהם ,שבאו לבקרו "אנשים" (י"ח ,ב) ,ובהמשך נקראו "מלאכים" (י"ט ,א).
גם יעקב נאבק עם "איש" (ל"ב ,כה) ,הנקרא בהמשך "א-להים" .לכן פירוש המילה "איש" תלוי בהקשר,
ובהחלט יכול להתברר שאותו איש אינו אלא מלאך.

ויש להעיר בהקשר זה ש"מלאך" אינו בהכרח בעל כנפיים או יצור א-להי ,אלא כינוי לכל מי שעושה
שליחותו .וכשם ש"איש" יכול להיות מלאך ,כך ישנם הנקראים "מלאך" למרות שנדמים כאיש (ראה
למשל שופטים ו').
ובחזרה ליוסף :נקווה שאיננו סוטים מדרך הפשט יתר על המידה ,אם נציע שאכן האיש הוא מסתורי ,וגם
השיחה איתו אינה כפי שהיא נראית במבט ראשון .אם נמתח את הפירוש הזה ,נוכל אולי לראות גם
בשאלת האיש "מַ ה ְׁתבַ ֵקש ?" שאלה כללית יותר מאשר איש טוב הרוצה לעזור בדרך .ואת תשובת יוסף:
"אֶ ת ַאחַ י ָאנֹ כִּ י ְׁמבַ ֵקש " כאמירה נוקבת :אמנם חטאתי לאחי ,אמנם הבאתי את דיבתם רעה אל אבינו,
אמנם בגאווה גדולה סיפרתי להם על חלומותי – אולם אחי הם ,ואותם אני מבקש .ואולי אפשר להמשיך
עוד בדרך זו ,ולהבין את דברי האיש "נ ְָׁסעּו ִּמזֶה" כנסיון להניא את יוסף מהקרבה אליהם .כמו אמר לו
בלשון ימינו" :הם כבר לא שם" .וכדברי המדרש המובא ברש"י" :הסיעו עצמן מן האחוה".
מן המפורסמות הוא שיש בפרשת יוסף ואחיו גם סיפור על תשובתו של יוסף .להצעה שהצענו כאן
בקריאת סיפור מפגשו של יוסף עם האיש ,רומז לנו המפגש המסתורי כי יוסף נתקל ב"תחנת יציאה".
בנקל יכול היה להתחמק מהמפגש הטעון לחזור בשלום אל אביו ,אולם הוא דווקא ביקש את אחיו כיוון
שחיפש להיפגש עימם וליישב את ההדורים .מסע שחשב יוסף שייקחו עד דותן ,אולם לבסוף שלחו הא-
להים במסעו זה עד מצרים.

בנימין הולצמן הוא רב קיבוץ מעלה גלבוע ור"מ בישיבת הקבוץ הדתי .נשוי לעדי
אב לשישה.
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