
"ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי?"

מדוע במהלך כל שנותיו במצרים לא ניסה יוסף ליצור קשר עם אביו? אמנם בהתחלה היה עבד ואז אסיר, אבל הגיע 
לתפקיד של משנה למלך מצרים, וודאי היו לו האמצעים לעשות כן. מדוע אם כן לא ניסה לחדש קשר עם אביו?

הסיפור של היעלמות יוסף מתחיל בשליחות שקיבל מאביו ללכת לאחיו, לדרוש בשלומם ולשוב לאבא עם מידע. 
השליחות הזו מגיעה ישר אחרי שיוסף מספר למשפחתו את החלום בו גרמי השמים משתחווים לו ואביו גוער בו על 

כך "הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה?"

ועולה  לכלא  מושלך  לעבדות,  נמכר  הוא  לבור,  אותו  זורקים  האחים  כידוע:  מתגלגלים  העניינים  הזו  מהשליחות 
לגדולה. שנים של בדידות היו ליוסף לחשוב על השתלשלות האירועים – האם אבא לא ידע שהאחים מתנכלים לי? 
שרוצים להרוג אותי ושעלולים באמת להגשים את הרצון שלהם? הרי אבא הוא אח של עשיו, אבא יודע את ההשלכות 

האפשריות של אח שונא והוא נאלץ לברוח מאחיו בשביל שלא יהרוג אותו. אז למה אבא שלח אותי אליהם? 

יוסף וודאי גם נזכר בשיחה האחרונה עם אביו בה סיפר לו על החלום ואביו כעס עליו, אולי גם בגלל שהחלום הזכיר לו את אשתו האהובה, אם יוסף – רחל: 
"הבוא נבוא אני ואמך"?. סמיכות העניינים – חלום יעקב וגערת אביו, ומיד אחרי השליחות לאחיו, יתכן שרומזת על הקשר שעשה יוסף בחלוף השנים, 
שאולי אביו שלח אותו למיתה כיוון שלא רצה יותר קשר איתו ועם חלומותיו. יוסף זוכר כמובן את יחסו של אביו לבנים שועשים לו צרות – לשמעון ולוי, 
שאמר להם "עכרתם אותי להבאישני" אחרי חטיפת דינה, ולראובן שהתורה אומרת עליו "וישכב את בלהה פילגש אביו". יעקב שומר את הכעס הזה גם 

במועד הברכות בערוב ימיו. 

יוסף לא יודע כמובן שהאחים רימו את אבא, הציגו כתנת מדממת ושאביו מיאן להינחם. לכן הוא שמח לשכוח את בית אבא, והוא מציג זאת בשם שנותן 
לבנו הבכור: מנשה, כי נשני אלקים את כל עמלי ואת כל בית אבי.

מכאן אפשר להבין באופן יפה את רגע השבירה של יוסף, שמגיע רגע אחרי החשיפה של יהודה למצב של אבא: "ויאמר עבדך אבי אלינו אתם ידעתם כי 
שנים ילדה לי אשתי. ויצא האחד מאתי ואומר אך טרוף טורף ולא ראיתיו עד הנה. ולקחתם גם את זה מעם פני וקרהו 
אסון – והורדתם את שיבתי ביגון שאולה". עכשיו יוסף מבין הכל – אבא לא שלח אותו למיתה, והחיסרון שלו, של יוסף, 
שבר את אבא. אחרי שמחשבות של עשרים ושתיים שנים התמוטטו ברגע אחד, לא יכל יוסף להתאפק ובכה בקול 

"אני יוסף, העוד אבי חי?"
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