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יעקבי"פן'9:י

(הפרקים לז-נ)

אחר שתוארו בקצרהיחסית תולדות עשו והאדומים ,חוזר הכתוב אל
השושלת הנבחרת ,אל יעקב וביתו .ומכ-ון שלמעלה סופר על מותו
של,יצחק ,ויעקב הופך לנושאן שלהכלרות שושלתוו ,מקבלם הפרקים
הבאים ,עד סוף הספר ,את הכותרת המתאימה " -אלה תולדות יעקב".
ברם ,משמעות רבהיש לפסוק שקודת לכותרתזו " -שסב יעקב" וגו',
כאילו רוצה לומר שרק עתה ,אחר שהתישב במושב אביו ,רק עתה הוא
הפך לה-ת ,במקומו של יצחק,לאישיותהמרכזית של תולדות העם שכל
המאורעות קשוריםאליה .כמו שכל המאורעות בת כה תוארוכתולדותיו
של יצחק ,אף על פי שיעקב היה על פי רוב האפתיות הפועלת ,כד
יהיה מעתה ואילך יעקב נושא התולדות אף על פי שבעיקר יסופר על
קורותיושליסף,וזאתכהווםשבמידהסיעההללובאו בעקבותיזמתו של
יהפלייתו שליסף לטובה,
יעקב .תחילה עורר את קנאת האחים עליד
וגורם על חץ כך שבנו האהוביימכר כעבדלמצרים.ומכיוון שהואשרוי
באבל כבד ,הרי הוא נעלם למשך זמן ארוך מזירת המאורעות ,ואחר
אפיזודה אחת שבה יהודה הוא האישיות המרכזית (פרק לח) ,מופיע
יוסף כאיש המרכזי שקורותיו יביאולידי מפנה מכריע בתולדות בית
יעקב2,,, .לח לפניהם א" ,2לעבד נמכר יוסף" ,במלים אלהמצוייןיסף
בספר תהלים  )1בתור האיש קווד שלחו לפני ישראל ,כדי לדשביל את
ואת ט למקור אחר ,כלל לא שמו לב להקבלתם של שני פסוקים אלה לשני
הפסוקים בראשית הפרקאבא .בטרקלז ,א "-ישבירקב"וגר ,ובפסוקשאחריו
"וישב ששף וגר (סטוק ח 4ובפסוק
 "אלה תולדות יעקב" וכן בפרשי - "ואלה תולדותעשו" .זהוכגוןזה כשלעצטו תובעלאכיר בקשרשביןלש,אחחרי
עם ס .הטענות אעניניות ,ובציקת הסתירות הרדומות ,שנתנו למבקרים
עילה ליחס חלקים שונים של המרק למקורות שונים ,כבר אוסרו עם ביאורנו
בפנים ,ובחלקם אק 8ן אלא הנחות שר"רותטת ,שאפולו טבלרים אומריםעליהן
שאין הן סוכתותומבגיהות טאומוגוארי אנחות כאלה א-א צריך לכוכיה תחילה,
לפני שאפשריהב לאפריךאותן.
י) קח ,ט.
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משפחת ישראל הנבחרת למצרים ,מקום שם תגדל ותתפתח לעם גדול.
יוסףהיהאיפוא ראשון ונצע משפחת ישראל במצרים ,ותולדותיו הן אל
נכון חלק בלתי נפרד מתולדות יעקב.)2
תולדות יעקב מתחלקות לארבע פרשיות גדולות ,שכל אחת מהן
ניתנת להיחלק לקטעים משניים .הפרשנת הגדולות הן:
א) מכירתיוסףלמצריםוכמנפלתו שם;לו,א-4עם,כג.
ב) מעלית יוסף עד להתפייסותו עם אחיו; מא ,א5-4ה ,כח.
ג) ירידת יעקב למצרים והשתקעותו בארץ גושן; מה א--מז ,כז.
ד) צוואתו של יעקב וברכותיו אתבניו ,בת ,וקבורתו ,שנותהייו
האחרונות של יוסף; מז ,כח--נ ,סוף.
היטב מתבלטת העובדה שבכל החלק הזה של ספר בראשית לא מסופר
על התגלות השכינה ,להוציא הפסוקים ב-ד שבפרקמן .עםמכירתו של
יוסף פוסקת הנבואה מביתם של האבות .גלות מצרים החלה ,ובעקבותיה
באה מעין הסתרת פנים כלפי בית יעקב ,שאיננה סרה עד שירד ה'
מןהשמיםכדילגאול את עמו .)3רק פעם אחתעוד נראה ה'לאבי האומה
בחלוםהלילה,כדי לעודדו ולנחמו במסעולגלות .ובוודאי קשור להסתרת
הוא שעד סוף הספראין עודמי שיזכיר את שם
פנים זו מפני
י
ר
י
ח
ב
הוי"ה(להוציא פעם אחת בברכתיעקב) .הכל משתמשים בשם אלהים או
אל שדי .וגם הכתוב עצמו משתמש בשם הוי"ה רק בפרקים לח--לס,
כאילו להמחיש את פעילותו הנראית בין האנשים.

א) מכירתיוסף למצרים והשפלתוימם
(לז ,א-מ ,כג)

כמהסיבות גרמו שיוסףיהיה שנוא עלאחיו .א)כיוון שרעה אתצאן
') והשווה עוד  Die wichtigsten Instanzen 11. 9. 44על השתלבות
תולדות הבנים בתולדות האבות יצחק ויעקב.
') שמות ג1 ,ואילך.

י
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אביו יחד עם בני בלהה וזלפה ,הביא את דיבתם הרעה אל אביהם

(פסוקב) .ב)
אהב אותויותר משאר ואףהוכיח זאת למעשה
י
נ
ב
י
ב
א
י כתונת הפסים ,אותה עשהליוסף (הפסוקים ג-ד) .ג) יוסף ספר
עליד
חלום שחלם ,חלום שממנו הם חשבו להבין ,כי הוא מתהלך
לאחי
במחשבה להשתלםעליהם .עלידי כך עלתה שנאתהאחים לדרגה גבוהה
ביותר (הפסוקים ה .)5-4כאשר ספר חלום נוסףיטבו ניכר רעיון זה,
גערבואביוכדי להראותלו את אפסותהחלום; ברם ,קנאתם שלהאחים
זו הוסרה בזה ,ואפילו יעקב עצמו שמר את הדבר כאילו ראה
בהלומות משום נבואה לעתיד לבוא (הפסוקים ט--יא) .מהר נזדמנה
י מעשה נורא .כאשר
להם הזדמנות לתתביטוי לשנאתם אתיוסף עליד
רעו את צאן אביהם הרחק מאביהם ,בשכם.,שלח יעקב אתיוסף כדי
לשאול בשלום אחיו (הפסוקים יב-יד) .אחר העקה בשדה וחיפוש מה
י
מצאםוקייםוסףיח4ב-ד5ו)ת,ן א(ךהפסרואקויבםן סמות-כיוזו)ן.לההצאיחליוםוהלחהחלזייטרוולאהלתנכללחי
ועל
(הפס
י
ב
א
כן הוא מ"נץ שלא לשלוה בו יד אלא לזרוק אותו לאחד הבורות
(הפסוקים כא--כב) .וכך עשו האחים; פשטו ממנו את כתונת הפסים
וזרקו אותו לבורכימים לא היו בו (הפסוקים כג--כד) .אחר התארבו
כדי לאכול,ובינתים עברה בקרבת מקוםשיירה של ישמעאלים שהובילו
בהומים למצרים (פסוק כה) .אז יעץ יהודה שלא להרוג אתיוסף אלא
למכור אותו לישמעאלים לעבד (הפסוקים כה5--ז) .בעוד שהאחים
מהרהרים בעצתו ,עברו סוחרים מדעיים והם העלו את יוסף מן הבור
ומכרוהולישמעאלים .כך קרה שכאשר ראובן שב אל'הבורכדי להחויר
את יוסף לאבא ,מצא אותו ריק ,חזר אל אחיו מלא יאו'? ובישר להם
על היעלמותו של יוסף (הפסוקים כד4-4ל) .כדי שלא להיראות אשמש
בעיני האב ,שחטו האחים שעיר עזים ,טבלו את כתונתו שליוסף בדסק
ושלחוה לאב כדי שיכיר ,אם תבגד הוה שמצאו ,בגדו של בנו ושא
ו והאמין לבטח שבנו נטרף על קץ
(הפסוקים לז--4לב) .האב אמנםהכיר
חיה רעה (פסוק לג) .יעקב קרע אתבגדיי ,התאבל זמן רב על בנו

ומאן לקבל נחם (הפסוקים לד-לה) .בינתים מכרו המלינים אתיסף

לפוטיפר ,אחד משרי החצר של פרעה').
*) הרבה טורחם שבקרי התקרא בטמר לחלוקתהיטר
.

שבי

הפרוקים לו,

תקנח

בר א שי ת לז

א ומ ,כג בין שלושת המקורות  3 ,2ר .8נ1לד קה
. 31ק) כותב על כך :עתה אנו באים לחלל הריק הכאוב ביותר שבכל מסורת
היסוד ( ,)2דהיינו למה שהם מספרים על גורמי ההגירה למצרים ...אין אנחנו
יודעים כלל ,מדוע -לפי מסורתהיסוד -ירד יעקב עםביתולמצרים .ארד מן
(. 53ק  (Bibelstudien 1.מסיק מכאן ומתופעות דומות את המסקנה הנכונה
 ...שישליתר על הדעה ,שלפיח נשמרו לנו בספר בראשית חלקים בת איזהחיבור היסטורי של הכהנים - .נתבונן איפוא בדברים שבפרשתנו ,שאותם
מיחסים ל .11-מעטים ביותר הם .לפי דיל מן שייכים ל-נו ,טלבד לז ,א
(שבתחילה היה מקומו אחר לו ,ח) ,רק הכותרות "אלה תולדות יעקב" ,וזאת
לפי הכלל הנקוטבידי המבקרים שהביטוי תולדות איננו בא אלא ב .2-אל נכון
מעיר " הלוי (. 93ס  :(Recherclles bibliques 11.אנו מרשים לעצמנו
שלא להכיר בכלל זה ,לפחות כל זמן שלא יאמרו לנו ,באיזהביטוי השתמשו 8
או נ במקום אלה תולדות שב ,1?-כאשר הקדימו נוסחת פתיחה לסיפור חדש,
כפי שצריך- .נדיבי לביותר לגבי  11הם הולצינגר 1גונקל ,שמיחסים
ל-י 1את פסוק ב כולו .אלא שגונ קל גורס שם והוא נער במקום והוא נער
וגו') ,כלומר הוא התמרד עלבני בלהה וזלפה וכו' .והוא רוצה להניח את ההנחה
כישינוי מגמתי של גו הוא לומר ,שלא כלבני יוסף אלא דוקא בני בלהה ובני
זלפה חטאו לו ליוסף ,וזאת כדי לגלגל את הפשע הנתעב על האבות הפחות
חשובים ,השבטיםבני השפחות .וגם שנאתם של האחים ,כאן ניתן לה טעם אחר
מאשר במקורות  3ויש ,כאן הם שונאים את יוסף על שום שטכיא את דיבתם
הרעה אל אביהם .כך גונ קל .ומשום מהאין הוא רואת שבהנחהזו הוא סותר
את עצמו .אילו רצהי 1לגלגל באופן מגמתי את הפשע דוקא על האבות "פחותי
הערד" ,אסור היה לשנות את סיבות שנאתם כך שלא האבות "פחותי הערך,,
כי אם דוקא יוסף ,יעמד באור שלילי ,כשמציגים אותו כמלשין ,שהרי בזה
נראית מוצדקת שנאת האחים הלא-חשובים .ועוד .לא מצינו בשום מקום ב2-
עקבות להערכה שוגה של בני השפחות לעומת בני הגבירות ,והשווה בענין זה
את סדר חניית השבטים ,בתחילת ספר במדבר - .לפי פשוטם של הדברים
אין בפסוק ב אלא משום מתן טעם לשנאה הכללית מצד כל האחים אל יוסף.
בניה של לאה לא יכלו להסכים להעדפתו של יוסף עלידי אביהם וגם לא יכלו
לשאת בהתנהגותו כמי שעתיד למשול בהם על פי חלומות ,שהרי כבניה של
לאהשווי ערך הם לו ,טעם זה לשנאה לאהיהקיים אצלבני השפחות,כי אלה
עשויים היו להשלים עם העדפתו של יוסף עליהם ואפילו עם רצונו להשתלט
עליהם .על כןאי אפשר היה לנמק את שנאתם אליו אלא בדיבה הרעה שהיה
)Ulltersuchungen,

והשווה ף הלוי . 93ק Recherches bililiqucs 11.
מביא אלקאביהמי
ן  I~entateuch,וח. Exegese 1ט .Quellenscheidung
יע 1ב .85י
 -בהמשך הדברים נעיר את הנחוץ לענין הנסיון לחלק את הפרשה ל 3-ול.15-
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תקנט

פרק לו ,פסיק א.ויקט21יעקב8414רץסגוריאביו ,בארץכנען*
כפי שכבר אמרנו למעלה ,דומים הפסוקים א--ב שלפנינו לפסוקים
ח--ט שבפרק הקודם .שם נאמר בפסוק ח" :וישב עשו בהר שעיר",
ובפסוק ט" :ואלה תולדות עשו"וגו' .וכך נאמר גם כאן" :וישביעקב...
בארץ כנען" ,ובפסוק הבא" :אלה תולדות יעקב" .)5ואפילו השוני
שבין שני המקומות ,שם "ואלה" בו"ו החיבור ,ואילו כאן בלי ו"ו -
"אלה תולדות" ,איננו יכול למעט את הדמיון הבולט שביניהם ,דמיון
המראה בעליל בשני המקומות ,בחינת זו זה ולימד על זה ,ששני
הפסוקיםשייכים יהד ,ומה גם שיש טעם סביר לכך ,שכאן נאמר "אלה"
ולא :ואלה.)8לפי הכלל המדרשיז) הרי "ואלה" מוסיף ב :מתקשר אל
הקודם ,בעוד ש,,אלה" מראה ,שהנאמר עומד בניגוד לאמור לפני כן.
למעלה סופר שעשו התיישב בארץ שעירוכי צאצאיוישבו שם בשלווה,
יסדו מדינה מסודרת שמלכים מעללו בה .ואילו כאן  -גם יעקב רצה
להשתקע לצמיתות בארץ כנען" ,בקש יעקב לישב בשלוה" (רש"י עלפי
המדרש)  ,)8אלא שהמאורעות ,שאירעו לאחר מכן ,מנעו זאת בעדו,
והואלא מצאמנוח1- .י שביעקב .איןבזהמן ההוראה המוחלטת של
השתקעות קבועה; השווה"וישב יצחק בגרר"  ,)9אך עלידי"מגוריאביו"

י

 )4דיל מן רוצה לראות את טקומו של פסוק א אחרי לו ,דח בעוד שעשו
היגר לארץ אחרתפיו
 ,ו-ח) ,נשאר יעקב באר ,כנען ,וניגוד זה הוא הדבר
שהכתוב חפז להדגיש 1השווה למעלהיג,יא-יב כה1 ,ויש במהדורות השבעים
ואצל קא1צ ש 1ג1נקל בא פסוקנו מיד אחר לו ,מג ,ללא פתוחה ביניהם.
קניג ( (Die Genesis u.s.w. 1919רואה בפסוקנו תוספת מאוחרת ,וזאת
בשל הפתיחה "אלה תולדות" שבאה ללא ו"ו החיבור .כל אלה לא שמו לב
להקבלהשציינובפנים.
*) וצודק קניג כאשר הוא אומר שגירסת המסורת " -ואלה"  -היא
המקורית ,ושלא כגירסתם של השבעים ,משיסמא,ילגאטה וגירסתו של ל1תר,
שגורסים גם כאן :וחלוב
י) השווה מכילתא ,ריש פרשת משפטים (הח').
') בראשית רבה פד ,א (הח').
*) למעלה בו.1,

י

בראשית לז

תקם

משתמע יפה ,שאכן בקש לשבת ישיבה של ממש ,במקום שאביו רק
התגורר בו .ומכיוון שכבר סופר למעלה  ,)10שיעקב הגיע לחברון ,אין
עוד כל צורך לחזור ולומר שבחברון התישב,ודי בכך שהכתוב מספר,
שיעקבהתישב בארץכנען ,לאחר שספר,כיעשוהתישב בארץשעיר.

פסיק ב .זולה תלרורניעקביוסף בו-טבע-עשרה שנה
היה רעה את-אחיו בצאן והוא נער את-בני בלהה
ואת-בני זלפה נשי אביו ,ויבא יוסף את-רבתם

רעהאל-אביהם.

תלד 1תיע קב ,ולאתויות ישראל ,אף עלפי שהסם זה נקרא
ה מתפרש כאילו נאמר תולדות עם ישראל .)11
בפסוק הבא,כי זה"י
יוסף בן-שבע-עשרה יש אטרים שקמעת גלו של ישף
באהכדי לקבת אתזמןמכיתו של יתק ,התה אטר שהמארעות שקדפו
למכירה ,ייתכן שאירעו זמן ניכר לפני כן .אך לא ייתכן שהיה זה זמן
רב מאד ,ולפחות לא זמן רב אחר שחלם את החלומות ,שהרי האחים
קשרו את התנכלותם ביוסף בחלומות אלה .מכל מקום צריך להניח*1י)
שלמלים"יוסף...שנה"אופישל משפטמסורס ),(Anacoluthonוכי האמור
כאן ועד פסוקיא הואמעין תוספת הערהכדי לסכם את המאורעות שרק
על פיהם ניתן להבין את הסיפור העיקרי - .היה רעה ...בצאן,
כמו שמואל א' טז,יא;יז,לד .השימוש בבל"ת הוא נדומה לשימוש בה

י

אצל פעלי השליטה :למשלב ,...לשלוטב - .)12...והוא נער .כבר
אצל המפרשים הראשונים מתפרש ביטוי זה באופנים שונים .לפי
"י) לה,כז.

יי) על הוראת "תולדות" השווה בישורת של א"י ילגטוט ו ,ע'  117ואילך,
וגם קניג לבראשית ב,ד.
* )11רת,ן בספר היובל לצונץ ,ע' .41

* )1דליצש-.
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אחדים  )18פירושו  -עוד צעיר היה ,אך מכיוון שהכתוב נוקב בגילו,
הרי שזה צריך להיות מוסב על תקופה קודמה ,כמו! הוא רעה את
הצאן יתד עם אחיו כאשר היה עוד נער .)14לפי רש"י* )14פירושו
שהתנהג כמו נער" ,מתקן בשערו וממשמשבעיניוכדישיהיה נראהיפה".
לנו נראה לפרש "נער" במובן של חניך .)16לפי הראב"ע היה משרתם
שלאחיו" ,בעבורהיותוקטן ,שמוהובניהשפחות שמש להם".)18אך קשה
להביו ,מדוע זה ייהפך יוסף דוקא למשרתם של בני השפחות .לעומת
זאת טבעי הוא ,כפי שכבר ביאר הרמב"ן ,שהאביטיל על בני השפחות
"שישמרוהו וישרתוהו ,לא לבני הגבירות",כי צעיר היה; והשווה גם
תרגום הנתן .וייתכן שתוך כדי כר גם לימדוהו את מלאכת
י
פ
י
ט
ה
בצאן ,כך שאמנם חניכם היה,וכפי שאמרנו .וכלשוןזו גםמצינו בלשון
התלמוד ":)11ואיןמוסרין להם שומר לנער את צאנם" ,כלומרלשמור- .
נ שי אביו
 .כאשר הן מוזכרות יחד עם רחל ולאה הגבירות ,הן גם
מכונות "וטפשות"  ,)18ולמעלה לה ,כב בלהה נקראת פילגש ,שכן "אילו
היתה גברת ,לא יעשה כן" (רמב"ן)1- .יבאיוסף א ת-דב תם.
לפי רש"י הרי מן "והוא נער" ועד "נשי אביו" הוא מאמר מוסגר,
ו,,דבתם" מוסב על כל בני לאה ,אבל לא על בני השפחות ,שעמהם
היה מיודדת) .ברם ,לנו נראה שיש להסב "דבתם" על בני השפחותו
כפי שכבר אמרנו,כי פסוקנואינו בא אלא להסביר ,מדוע גס אלה שנאו
אתיסף; וכן הוא ברמב"ן .דבה מלשון דבב ננלזחול לאטו ,כלומר
הדבור על מישהו שנעשה בלחישה ,ולפי זה "דבתם רעה" פירושו
הדיבור הרע על אודותם - .אל-אביהם ,ולא אל אביו .לאביהם
 )'1למשל ספורנ( 1הם').
 )14ר1זין.
 )!1,עפ"י בראשית רבה פד,ז(עמ').
 )!5השווה קרונר
()1887יע' .157
~fa
וnבgazi
 )!8והשיה גם ב' עבק.-
ק
.
84
ט
.
Exe~ese,
Quellenscheidung
י
 ,Gehilfe und Burschcכלומר עוזר ושזליה.
 )11מועד קטןיב ,ע"א.
 )1,למילה ל ,ד ,ט ,לב ,כגו לג ,אושוד.
9י) וכן גם אצל חוקרים חדשים ,מטעמים שבביקורת המקרא.
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הוא ספר רעתם ,על מנתשיוכיחם מביאםלידיתיקון מעשיהם"ם בזה
 .כוונתו היתה לטובה.)20
מעין הצדקת מעשהיסף

פסק

ג .וישראל אהב אתכופף מכלכלניו כי5בן5
זקנים הוא לון ועשהלו כתנתפטים.

וי שראל .לא בכדי השתמש הכתוב באן ולהלן בפסוקיג בשם
ישראל,כי אכן דע~סופר כאן הוא בעל חשיבות רבתי לתולדות האומה
כולה ,שהרי בעקבות זה באה עבדות ישראל במצרים,וכפי שכבר אמרו
בתלמוד !" :)2לעולם אל ישנה אדם בנובין הבנים ,שבשביל משקל
שניסלעיםמילוג שנתן יעקב ליוסףיותר משארבניו ,נתקנאו בואחיו
ונתגלגל הדבר רודו אבותינו למצרים" .לעומת זאת בא השם יעקב
להלן פסוק לד " -ויקרע יעקב שמלתיו" וגו',כי מעשהו זה הואענין
אישי שלו בלבדואין בו שום תוצאותלצאצאיו - .בן-זקנים .לפי
.רוב מפרשים ,כרש"י" :שנולד לו לעת זקנתה' .והראב"ע אף מדייק:
"כיהולידו והוא בן תשעים ואחת שנה" .)22הרמב"ן טוען כנגד זה,גי
בעבור שהוא בן זקונים ,וגם כל
"כתוב אמר שאהב אתיסף מכל
י
נ
ב
בניונולדולובזקוניו ,והנה יששכר וזב~וןאינםגדוליםמיוסף רק בשנה
אושנתיים" .אמנםנכונה טענתו האחרונה של הרמב"ןעלפיהכרונולגיה
"רגילה ,אך כנגדה אפשר לטעון כלמיניטענוה .אלאשסכל מקוםמסתבר
פירושו של הרמב"ן "כי מנהג הזקנים שיקחו אחד מבניהם הקטנים
להית עמו לשרתו ,והוא נשען עלידו תמיד ,לאיפרדממנו ,והוא נקרא
ליעקב- .כ תנ ת
לו בןוקוניו בעבור שישרתולזקיפיו" ,וכזההיה
"
D
P
פסיננ לפיהשבעים ,תרגום שנתן ומפרשיםרביםפירושומעילמצוייר,
צבעוני .אך לדעתנו מוטב לקבל את הלעות המובאות במדרש רבה :)28

"י) השתה ר"י הורוביז בישורון .ץ ,ע' 86ואילד.

יז) naeי,ע"ב.
יי) שהרייוסף בן שלושים ותשע הוה ,כאשר יעקבהיה בן מאה ושלושים.
*י) פרשה 5ר ,ח (חם.),

י ת לז
ברא ש

תקסג

"שהיתה מגעת עד פס ידו"*') .ואולי בא "פסים" ללמדנו שכתונת זו
הגיעה עדלערסולים ,בערר שכתונת רגילה הגיעה רק עד לברך ,והיתה
בלאשרשלים .במשנה  )25בא4,יסת הרגל"לציון כף הרגל,ו,,פיסת הק"'
לצען כףהיד.לפי זהיהא פירושו של "כתנת פסים" שהגיעה עד לפס
היד ועד לפס הרגל .בשמואל ב' ע,יה באביטוי כזה כשם לבגדי בנות
המלכים ,והוא גם נקרא שם,ימעיל".

5ס~ק ד,ויראואחיו ניחותו אהב אביהם משמאחיו
; ו-טנאו אתה %איכלו רברו לשלם.
ויראו אחיה על חץ כתתת הפסענהיה לאחים מכר לעץ מה
שק רק חששה ---מכל -אחיה בטוק הקים נאמר "מכל בני";
הע לו בנם לעקב ואת טלם אהג אלא שאת עסף אהב עתר
הם *עקב אלא
מן השאה טבלוהאחים חשבו
של עסה ושאת
י
ח
א
י
א
ש
הואיהביתם כבמם"ג  --ולא יכלו דברו לשלום .בשך
כלל מפרעץם ,רברף כמו לדבר עמה אתו  .--דבר עם יחסת-אוג כמו
במדבר כג ג; תהל ם קלט,כ .אך עד"ל מפרש ללא יטו יאת דבש
דבף שלתג לא הע עףהם שאתף.
לשלום ,כשהע מדבר עמהם
י
"
פ
א
שאת; השתה ושעיה א ,ע;
ללא יכ*" יהיה אשיא כבו ולא
תהלים קא,ה .אך ראינו שהפועל דבריכול לבוא גם ביחסת-את .ועוד.
הסימתיכולה לבוא במקום מלותהיחס עם,ל...או אל  ,)27ועל כןנחזיק

ים

כים

תיו

בפירוש המקובל.

*)2השיהדניאלזג וכד.

מ) חלות א,ח.

"

השבעים וחשומרוני ו"עח) גם טע :סמ במה אך לכחדה
 Pwזה אלא מקט מע להשחת השאעם ג 1ה

"

avsp(u

5. Synbx

22
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תמד

מ

הפסוים ה-י .ההלםיוסף חלום ויגד לאחיה בטפו
עוד שנא אתהויאמראליהם ,עומעו5נא החלום הזה
אשר חלמתם והנח אנחנו מאלמים אלמים בתוך
השדה והנה קמה אלמתי וגם5נצבה ,והנה תטעינה
אלמתינם ותשחיון לאלמתהויאפרולואחיו המלך
תמלךעלינו אם5כחטל תמשל בנו,ויוספו עור שנא
אתו על5חלמתיו ועל5רבריג

ע

מחציתו השנייה של פסוק מקדימה ומספרת הענין באופן כללי,
 ,(SSדרך מיוחדת זו מוזכרת גם
ואילו בפסוקים הבאים מס'ופרים
י
ט
ר
פ
באחד מל"בהכללים שלרביאליעזרברבייוסיהגלילי ( )29מכללשאחריו
מעשה וכו') ,וכבר היו לנו הזדמנויות  )50להצביע עליה - .)81ויגד
וגו' מספר באופן כללי שהאחים הוסיפו לשנוא את יוסף ,כאשר נודע
להםמפיו על החלום,ופרטיהענין נמסרים רק בפסוקן .בפסוק ט לעומת
זאת ,שאין בוסיפור בדרך כלל ופרטזו ,באמיד,ייספר" - .מ אלמים
אל מים .מכאן שיעקב עסק גם בחקלאות ,בעבודת האדמה ,כמו יצחק
אביק אף כי עיסוקו העיקרי היה בגידול בהמות ,וכפי שבניו מעידים
מאוחריותר על האבותועל עצמם "רעי צאןעבדיך"וגו' .)32אך אלנכון
מעיר הרמב"ן "כי הראוהו שעלידי אלומות ותבואה ישתחוו לו"- .
תסבינה .האלומות הקיפוהו כמו משרתים אלה שעומדים מוכנים
לשרת את המלך - .ו ת ש תח1ין .ביטוי זה עוד מחזק את הכנעתם
)18השויה שטראק לכד ,כס ,אשר מוכיח דרר מיוחדת זו של התיאור
העברי בדוגמות מרובות ומנסה לפרשה.
א) כלל יג שם .הכללים מובאים בש"ס ווילנא ,במסכת ברכות ,אחר מבוא
התלמוד לרבי שמואל הנגיד (המ').
 )'".ישורון של ר"יילגמוט (המ').
 )51מכאן ,שאם תרגום השבעים משמיט מהציתו השניה על פסוק ה ,ואם
מבקרי המקרא מייחסים אותה ואת מחציתו השניה של פסוק ח ל"עורך" ,אשר
כביכול צירף הפסוקים ב-ד (המשוייכים ל 3-או ל~י 1זל )3-והפסוקים ה-יא
(המשוייכים ל-א),הרי שהללו מתעלמיםמיחודיותזו של דרך הסיפור המקראיה.
א) להלן מז ג.

בר א שי ת לז
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של המשרתים - .המלד תמלך וגר .לפי הראב"ע יש להבין
את שאלתם כד" :האנחנונשימר מלך ,או אתה תמשול בנו בחזקה "1
אך אולי שתר טוב יהיה לומר ,כי השאלה "המלר תמלר" חוזרת
אל "תסבינה" ,ואילו "הכהגל  - "imDnאל "תשתחוין"; כי הכל
רוצים לשרת את המלך ,בעוד שבלפי המושלישנויחס של הכנעת י*
ויספו עוד שנא אתו ,שלוש פעמים מוזכרת שנאתם של
האחים ,בפסוקים ד ,ה וח ,להראות שעתה הגיעה שנאהזו לשיאה- ,
 .לשון רבים ,והוא כולל גם את החלום השני,(aa
על-הלמהי1
ולפי זה צריך להבין פסוק ט כאילו נאמר :שהרי הלם עוד חלום
וכו' .ברם ,אפשר להסב לשוז הרבים גם על החלום הראשון בלבד,
שהרי כמה וכמה ענינים מודגשים בו" :והנה
קמה אלמת"' -
העלאתו של יוסף לכס המלכות; "וגם נצבה" פירושו "שיתמיד
במלכותו זמן רב,כי שמונים שנה מלד במצרים" " ;)84והנה תסבינה",
בשל עסקי אלומות ותבואה באה לו המלכות ,כאמור-.ועל-ד בריו,
לפי רש"י ורשב"ם הכוונה לדיבתם הרעה שהביא לאביהם .אר מוטב
להסב ביטוי זה ,עם פרשנים אחרים ,על סיפור החלום ,כאילו התגאה
בפניהם שהוא עתיד למשול בהם.(as
הפסוקים ט-יא .ליו,לפ עוד חלדם אחר ויספר אתך
לאחיו ,ויאמר הנה חלמתי חלוםעור והנה השמש
והירח ואחד עשר שסבים משתהויה להויספר אלח
אביו ואלחאחיוויגער-בואביוויאמרלו מה החלום
הזה אשר חלמת ,הבוא נבוא אני ואמך ואחיך

.

מ)לפי דליצ ש ו ש טראק( .וכבר קדמו להם בזה בעלי התוספות (דעך
זקנים)" :ואם תאמר והלא עדיין לא ספר להם כי אט חלום אחדי יש לומר
שנכתב המקרא על שם העתיד לספר להם חלום אחר" -עמ').
אברבנאנ
")ר-יה ספורנו" :שאמר להט שם  1מ,יישיר
א)הש
ם שיתש לב להבע
היאת החל מה וכדתם לכד גם אצל ריי אברבנאל

(ה"%

תיו

ברא שי ת ט
להשתאות לך ארצח .ויקנארבואחיהואביו שמר
אתטהרבר4

יפה מבאר ר"י אברבנאל ששני החלומות רומזים לתקופות שונות.
בחלום הראשנן האחים לבדם משתחווים לוליוסף .והוא רומז לזמן שהם
באו לבדם למצרים והשתחוו שם בפני מושל הארץ ,שלא היה ידוע
להם .)'8השתחויהזו היתהמופנית אל בעל אוצרות התבואה הכל-יכול,
והוא האמור כאן,יתשחויןלאלמתי" .לעומתזו רומז החלום השני לזמן
שכבר הכירוהו והתפייסו עמה כשכל בית יעקב מכיר ומודה בגדולת
שסף כמוכתר שבין האחימ ז )5ומשתחווה לו .)88הישנות החלום כאן
איננה משמשח איפוא לחיזוקה אילו היתה זו הסיבה ,הרי ומהחלום
היהצריך להתגשם במהרה; השווהלהלן מא ,לב; ולמעשה החל להתגשם
רק אחרי שלוש עשרה שנה - .ויספר א תו לאחיו .השבעים
גורסים כאן :ויספר אתו לאביו ולאחי ,והם משמיטים במקום זה את
תחילתו של פסוקי עד ,ייגער-בו אביו" .ברי שאין זה אלא תיקון
"טקסט המקורי ,שתיקנוהו משום שהסיפור הכפול לאחים שבפסוקים ט
י לא נראה להם .והנהאין כל קושי בהבנת המאורעכפי שהוא מסופר.
ו
אךטבעי הוא שבראשונהיספריוסף חלום זהלאחיו לבדם ,שהריאין זה
נאה לרמוז לאב ,שגם הוא ישתחוה בפני בנו .ברם ,האחים לא הגיבו,
כמו בסיפור החלום הראשון ,או משום שלא ידעו את פתרון החלום,
או כהוום שלא רצו להאמין שעל אב ואם להשתחוות בפני בנם ,ועל
כן התיחסו אל החלום כאל הזיה ריקה ,משוללת כל חשיבות .כיוון
שהבחין יוסף בכך ,בקש לשמוע את דעת אביו על חלום זה ,ולכן
הציע אותו בפני יעקב בנוכחות האחים .וייתכן שמשום כך לא נאמר
בפסוקילאביו ,במקביל לנאמר בפסוק ט "-לאחיו",כי אם "אל-אביו
ואל-אחיו"; השווה "תקריבון אלי"  - *(aeוהנה השמש מו/
א) לעלן מג כה
י') להלן טס,כן.

") להלן מ 4לא 1נ,יח.
 (aeדברים א ח ברם ,שם אין האחבר סעיד דבר לשרה זו (המ').

ברא שי ת לז

תקסז

הפתרון הפשוט והסביר ביותר הוא זה שכלול בדברייעקב שבפסוקי,

השמשהריזה האב,הירה  -האם ,ואחד עשרהכוכבים -האח'ים.עלא,
מכיוון שלמעלהלה,יםמסופרעל מותה של רחל ,נשאלת השאלה nmm5
של 1 aRגלפי מדרש רבה )40הריזובלהה שפהא רחל "שגדלתוכאמו".
שבהן תולדותיף'
לפי דעת הרמב"ן"והירח רמזלבניביתווכלנשי
וכה .)41מכל מקום ,ברור שיעקב לא היה יכול להתכון אלא לרחל,
וכוונת דברם היתה לבטל את החלוםבעיני האחים כדי שלא יקנאו בו
ביוסף" ,כשם שאי אפשר באמך ,כך השאר הוא בטל" 1-.)42יקנא-1
בו אהיג ואף עלפי כן קנאו גו האחים ביוסף ,שכן עתה השו,כי
תמנם עתידים ההלומות להתגשם .ואביו שמר וגו /וגם יעקב
הבין שהלומות אלה מה' יצאו והם מבשרים את העתיד להיות .על כן
שמר-זכר את הדבר וקווה שאמנם יעלה בנו זה לשולוך ומהחלומות
רומזיםעליון

הי

הפסוקים יב-יד.לילדך84זויד ,לרעות ארנחצאן אשיהם
בהשכם .ויאמר ישראל אלאיוסף הלוא אחיך רעים
בשכם לכה ואשלהךאליהם,ויאמרלוהנני.ויאמר

לו לעינא ראה את-שלום אחיך ואת-שלום הצאן
וחשבני דבר ,וישלחהו טעמקחביון ויבא' שכמה.

אף עלפי שבפסוק ב נאמר,כייוסףהיה רועה עם אחיו בצאגאין
לתמוה שלא הלך עמהם לשכם ,שהרי כבר ביאר הרמב"ן שם,כייוסף
שרת אתאביה בתור בן זקונכן ,ומכאן שלאיכולהיה ללכת עםהאחים
כאשר אלה רעו את הצאן במקומות מרעה מרוחקים .וגם אין לתמוה
על הצורך לרעות את צאןיעקב במקומותמרוחקים,כי דוקאגהרלעדריו
חרשה 8ד,י(היל).
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* )4ר ש"י (הק').

ברא שי ת לז

תקמח

הוא אשר הצריד זאת - .א ת-צאן .נקוד על "את" .ניקודם זה של
בעלי המסורה מתפרש במדרש " )43שלא הלכו אלא לרעות את עצמן".
ובמדרש במדבר רבה' )4באים הדברים ביתר פירוט " -מלמד שלא
הלס לרעוה אלא לאכול ולשתות ולהתפתות" .)45לפי זה לכאורה כוונת
הניקוד לרמוז ,שיש לפרש "את" כמו יחד עם ,כלומר הם הלכו לרעות
( :נ את עצמם)יחד עם צאןאביהם .ברם ,נראהלי שכוונת בראשית רבה
היא אחרת (ואילו במדבר רבה הוא מדרש מאוחר הרבה עתר ואין
גירסתוקובעת).להלן מט,כד נקראיוסף "רעהאבןישראל",כשהתרגומים
מפרשים רעה--זן ,פרנסא ,כלומרמפרנס .ואונקלוסאפילומפרש
"אבן"-
אבהןובנין .ההשגחההאלהית סבבה הדבריםשיוסףיקדים את אחה בדרך
למצרים,כדי שיוכל לפרנסם שם לאחר מכן (מט ,ז) .ומכיוון שהליכתם
זו של האחים לשכם גררה אחריה את מכירת יוסף למצרים ,מכירה
שבעקבותיה מצא מאוחר יותר כל בית יעקב את מפרנסו ,הרי יכת
המדרש לאמור בצדק שהם הלכו לרעות את עצמן ,כלומר הליכה זו
נועדהלפי תוכנית ההשגחהלקיים להםמי שיפרנסם בעתיד - .הלוא
אחיך וגו'" ,במקום סכנה ,שהרגו אנשי המקום"  ,)46כלומר הםעלולים
להימצא בסכנה מצד אנשי הסביבה ,שהרי ברועתו הרגו את אנשי שכם.

ומכאן גם לשון הבקשה "לכה ואשלחך" וכן "לך-נא" .וגם תשובתו של
יוסף "-הנני" באה לומר שהוא נכון גם למסע מסוכןזה .ר אה
את-שלום ,פי-רוש אין אתה חייב לדבר עם האחימז ,)4ואינך
מתבקש אלא לראותם ולהודיעני על שלומם ושלום העדרים- .
והשבני דבר .השב ביחסת-את כפולה ,כמו במדבר יג ,כו;
וישלחהו מעמק חברון" ,לווהו עד העמק" ,)48
כב ,ח- .
כלומר יעקב שהיה גר בחברון ,לווה את בנו עד לעמק ,ומשם שלחהו.

-

-

**) בראשית רבה פד,יב (הס').
 )44פרשה ג,יג (המ').
 )45והשתא גירסת ר "א ברל נר ברש"י ,והשיה גם יחזקאל לד ,ב.

י

 )49הרשב"ם בשם רבי יוסף קרא.
י)4כי בלאו הכי הם אינםיכויים לדבר עמו לשלום ,כאמור בפסוק ד.
'*) ספ1רנ.1

גר א שי ת לז

תקסם

וגם הכמינו ז"ל )*9חייבו ליתז הלוויה לכל הלך; והשווה פירושנו
לדברים כא,ז".)5

הפסוקים סו-יז .ויב1צאהו איש והנה תעה נשדה,
וישאלהו האיש לאמר מהפתכקש .ויאמר את"אהי
אנני מבקש ,הגידה-נאלי איפה הםרעים .ויאמר
הא-ט נטעו מזהכי שמעתי אמרים גלנה חתינה,
וילך אפף אחר אחיו ויסתאב ברתה
וימצאהו איש וגו' .כבר המפרשים הראשונים מחפשים טעם
 )*9סוסה מה ,ע"ב (עמ').
") מבקרי המקרא שמיחסים את פסוקנו ל ,8-מקור שלפיו לא היה גר
יעקב בחברון ,מתקשים כאן .וכך כותב קיבן ( Penta-חן Einleitung
. 220ק  :(teuch,הימצאותו של יעקב גחברון (בראשית לז ,יד  )8 -היא
תמוהה .מולדתו האמיתית היא שכם ובית-אל ,כאמור לג,יה-כ לה ,א ואילך
מח ,כב ,ובקרבתן של אלה גם צריך לחפש את קברו ...אבל בחברון אין אגו
מצפים לו ,לא לפימג ולא לפי  7אלא רק לפי ( ...1על כן קרובה ההשערה
שבלז ,יד בא השם חברון במקום שם מקום אחר בהתחשב ב-ק .ועוד יותר
וגונקל
בטחים הם שטייערנגל (. 36ק (Israelit. Stamme,
,
ה
נ
מ
האחרתן
אם
) (Commentarבפרשם "מעמק חברת" התשפת "המרד
לפחות כגישה מפוקפקת יש לראות דרך זו ,ליחס מלים שסותרות איזה שהוא
משפס קדום ל"עורד" כלשהו כדי לבטלן ,הרייש כאן להביא בהשבון גם את
הדברים הבאים .אילו באסת "העורך" היה זה שהוסיף כאן תוספת ,ודאי שהיה
מוסיף :חברון ,ולא .מעמק חברון" ,ת איבו כותב עמק ליד חברון .יתרהמזו.
זהו המקום היחיד במקרא שבו מדובר בעמק חברון ,וכבר המדרש הקדום
(בראשית רבה פרשה פד ,יג) תסה על ביטוי זה ושואל" :והלא אין חברון
נחנה אלא בהרז" השהה יהושע יא ,כא יד ,יב ואילך .אכן ,חברון שוכנת
בחלקיו העליונים של עמק (השווה גו טה ,(Bihellvoertcrbuch ,ואפשר
איפוא לדבר גם בעסק חנרון .סכל מקוס" ,עירד" אשר צמוד לדפוסים קבועים
(כפי שמיחסים אותם ל"עורך" של ספרנ '0ודאי שלא היה מוסיף ביטוי בלתי
שגרתיכזה .לפרשביטוי זה "כתוספת העורך" נראה אירא כהנחה בלתיסבירה.
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בראשית לז

לפירוט הרב שבסיפור זה .לדברי הרשב"ם "להגיד חשיבותו של -סף
נכתב זוע שלא רצה לחזור לאביו כשלא מצאם בשכם ,אלא בקשם עד
שמצאם; ואף עלפי שהיהיודע שמתקנאים בו ,הלך ובקשם"וכר.יותר
מזה נראה לנו פירושו של הרמב"ן, :ןיאריך הכתוב בזה להגיה כי
סיבות רבות באואליושהיה ראת לחזורלו ,אבל הכל סבל לכבוד אבה,
ולהודיענו עודכיהגזירה אמתוהחריצות שקר,כיזימןלו הקב"ה מורה
דרך שלא מדעתו להביאו בידם" .תם חכמינו ז"ל אומריםי )6שהיה
זה מלאך  -המלאך בתה - ,ש מעתי ,במקום שמעתים,כי הרי
המושא מזעומובןמאליג -אמרים ,השווה למעלהכז,ו - .דת
ינה,
פירוש לדתין.ליד צורהזו של שם המקום באה לאחר מכן וגם במלכים
ב' היג הצורה המקוצרת יותר  -דתן .ובדומה לכך יש לערים רבות
שמות כפולים ,ליד הסיומת  D?Xגם הצורה המקוצרת .לפי זה היתהזו
סיומת עתיקה  -צן או %ם -שנתארכה מאוחר יותר והפכה לזנקן או
 .)52~?xדוהן שכנה ארבע שעות הליכה צפונית לשכם ,והיאכיום תל-
דותן ,תל גדול שבו שתי בארות ומעין .דרך עמק דותן מוליכה גםכיום
דרךהשיירותהסורית-המצריתהעתיקהמאד.היאיוצאת מדמשקוגל-עד,
עוברת את עמק דותן לעמק השרון ,ומשם הלאה דרך רמלה למצרים.)58
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הפסוקים יח--כ.וי41חו אתומנהק,ובטרםיקרבאליהם
ויתנכלו אתו להמיתה ויאמרו א-ט אל5אהיה הנה
בעל החלמות הלזה בא .ועתה לכו ונהרגהו
ונשלכהו באחר הברות ואמרנוחיה רעה אכלתהו,
ונראהמה-יהיו הלמתיו.
1יתנכלג מלשוןנכל ,כלומר לפעול נערמה; להתנכל  -לעשות
עצמו נכל,דהיינוליזוםמזימה שיש בה משום ערמה - .אתו .בתהלים
 )*1הש"א תרגום יונא ובראשית רבה פרשה פך,יג (הא').
י') השטה ב ארט. 319, Nominalbildung ,ק שעמותו קנ ג.8 2575 ,
ח) השווה .Riehm ,~Voerterbuch
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בראשית לז

קה ,כה באה הצורה להתנכל עם אות השימוש בי"ת ומכאן גם דברי
רש"י" ,כמו אתו ,עמו ,כלומר אליו"  ,)54כמו יהושע יד,יב; שמואל ב'
כד ,כד .הלזה רומז לחפץ מרוחק  ,)55וכפי שכבר קבע הרשב"ם:
"כל הלזה כשרואים אותו מרחוק ,...אבל הזה ...כשהוא בקרוב"- .
ל כו ,זוהי הזמנהלעשייה ,כמו הבה ,וכמו להלן פסוקכז - .ונראה
וגו' .מכאן שהיה זה רק החשש ,שהאח הצעיר ישלוט בהם ,במבוגרים
ממנו ,אשר הביאםליזום את הריגת האח ,כדי למנוע הגשמת החלומווב

הפסוקים בת-זו .ליעומע ראובןויתלתו מידם ,ויאמר
לא נפנו נפש .ויאמר אלתם ראובן אלחתשפכרדם
השליכו אתו אלפהבור הזה אשר במרמר ורר אלח
למען הציל אתו מידם להשיבו אלח
תשלחויבה
אציג
ויאמר ..,ויאמר .בחמה לכך )56מצעו בפרק נו ,פסקים
אטרת שם רבקה לעבד אברהם שבת בתחל האג f~R1
כה-בה.
"
"
ת
ת
באמירתה השניה היא מודיעתו,כי תבן ומספוא בביתה תם מקום ללון.
ויש להניח שהפסקה כלשהי היתה בין התשובה הראשונה " -בת-מי
את "1ובין התשובה לשאלה השניה "-הישבית-אביך מקוםלנוללילז"
פירושו של "ותאמר" השני שם הוא איפוא  -ועוד אמרה .תופעה דומה
גם למעלה כז ,לו ,אצל עשו .האמירה הראשונה שם "הכי קרא שמו
-4
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עבתק"
ריםמסיקים מכפלות הביסף "יאמר" ששני מקמות יש כאף פסוק
המ
א) ה
כב הוא ס-ש (בהתאם לפסוק כס ואילך) ,ולפיכך צריך פסוק כא לבוא מ-ו"
אלא ,כד הם מתימרים לדעת ,לפי  7לא ראותוכי אם יהודה בקע להציל את
יוסף .ומכאן שתחילההיה כתוב כאן ,אצל נ ,לא "ויאמרראיתן"כי אם :ויאמר
יהורה ,ורק "העורך" תקן כפי שלפנינה בפירושנו הפרכנו את בסיסה של הצחת
המבקרים שמכתשים לקטוע את הפסוקים למקורות שונים ללא כל הוכחה.
והשחה עוד ר"י הורוביץ בישרת.יה ע' %-4~8ה.

בר א שי ת לז

תקעב

יעקב" וגו'  -היא מעין שיחה עם עצמו ,בעוד שהאמירה השניה -
"הלא-אצלתלי ברכה"  -היא פניה אל יצחק .ויש עוד מקרים דומים
לא מעטים .כאן פירושו של "ויאמר" הכפול עוד פשוט יותר .באמירה
הקצרה הראשונה כאילו מצביע ראובן ,אומר דעתובוויכוח .בעוד ששאר
האחים אינם מתנגדים לגזירת המות שבמלים "לכו ונהרגהו",הריראובן
מטיל אתהוויטושלו.האחים עמדולשלוחידביוסף.היה צורך בהתערבות
מידית כדי למנוע את המעשה הנורא .היה איפוא על ראובן כאילו
להכריז בשם כל האחים " -לא נכנו נפש" .ולפיכך לא נאמר באמירה
הראשונהויאמר אליהם ,אלא רק "ויאמר" .לא אל האחים הוא אמר זאוג
אלא זו היתה הדעה שהביע בוויכוח ,כאמור ,המנוגדת לדעת האחרים.
אךכדי שיקבלו את דעתו,היה עלט לדבר אליהם ,לשכנע אותם בדברים,
ועל כן בא בפסוק כב "ויאמר אליהם"  -אין אתם צריכים לרצוח.
אתם יכולים להשיג את מטרתכם גם בלי להעמיס על נפשכם מעשה
רציחה .הטילוהו לתוך הבור ,ושם ימות בלי שתגעו בויד .מעשה כזה
לאייחשב לרציחהכי אם לגרמא בלבד,ואיןדין גורם מסור לביתדין
אלא לשמיםז .)5והכתוב מעידעליו על ראובן שכוונתו האמיתית היתה
להציל את יוסףמידי אחיו ,כדי להחזיר אותו מאוחר יותרלידיאביו.
והראיה שהפסקה היתה בין שתי אמירותיו של ראובן ,היא במב ,כב.
שםמזכיר ראובן" :הלוא אמרתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד" .ראובן
הזהיראיפוא אתהאחים שלא לחטואביוסף ,אךדבריו לא נשאופרי -

"ולא שמעתם" (כך מפרש כבר הרמב"ן) .רק אחר כל זה אמר להם
ראובן שלפחות לא יהרגוהובידים אלאיגרמו את מותו עלידי השלכהו
לבור- .לא נכנ 1נפ ש ,לא נכנו בחיט ,כלומר לא נהרגהו; והשווה
דברם ש ,ה יא; כג מל-ויד אל-תשלחו-בה "עלה כגיב
בא המטף
אג

לשל"י

הפסוקים כג-כד.ויהי כאשראבאיוסףאליאחיו,ויפשיטו
") השהה סנהדרין עז ,ע"א.

בר א ש
י ת לז

תקעג

אתיוטף אתחכתנתו את-כתנת הפכים אשרעליה
ויקחהווישלכו אתו הברה ,והבור רקאין בומים.
האחים קבלו את הצעתו השניה של ראובן שלא להרוג את יוסף
בידים .אך תחילה הפשיטו אותו את כתונת הפסים,לפי הרשב"ם -כדי
להטעות בה לאחר מכן את אביהם ,וכמתואר בפסוק
לא ואילך- .

ויפשיטה "שאמרושיפשיט אותה בעצמו"  .)58ומשום כך מלת
 את-נתנתן את-כתנת הפסים ,כתתתהאיג-
ת
א
"
מעחדת במעה ,ועל טהכיה יעקב מד כשראה אותה -- ,(aeוהברר
רק" .שאםהיהבו מש ,לא יטבתן אתה ,שכבר נםעו כמשוך דמף"ג
כלומר הכתוב רוצה להזכיר עובדה זוכדי להראות שאכן קבלו האחים
דבריו האחרונים של ראובן.
s~finn %

הפסוקים

כה-גז .ויושבו לאכלילה,ם וישאו עיניהם

ויראווהנה ארחתישטעאלים באהמנלעג,וגמליהם
נשאים נכאת צרי ולת הולכתם להוריד מצרימה.
ויאמריהורהאל-אהיהמה-בצעכי נהרג אתיאחינו
וכמינו אתפרמט לכו ונמכרטל-טמעאליםוירנן אלח
ונהייבן כהשחיט בשרט הוא ,וישמעו אחיו.
האחים התישבה מן הסתם במרחקמסויים מן הבור,כדי לאכולוכדי
לטכס  111בשעת אכילתם  -מהליגעות.כי גם חם נהגולפי שעה
עלפי עצתו של ראובן הרי עוד לא הסכימו כולם להמית את אחיהם
בעקיפיג בדרך גרמא.ייתכן שהיוביניהם אשר ירדו לדעתו של ראובן
ונחשו את כוונתו לחזור ולהוציאו מן הבור ,ומה גם שראובן הסתלק
בינתים מן המקום ,כפי שנראה מפסוק כס .ודאי איפוא ששוב עלתה
א) הראב"ע.

.

**) פסוק,לנ
א)

הרמב"4
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תקעד

בר א שי ת לז

לדיון ההצעה הראשונה " -לכו ונהרגהו" .וכאן הבנגד יהודה ,כאשר
הזדמן מוצא אחר מןהמצב - .ארה תי שמעאלים .משופטים ח ,כד
אפשר לראותשהמדינים נקראו גם ישמעאלים ,אף עלפי שנמנו עלבני
קמורה; השווה למעלהכוךב .אפשראיפוא,כי המלהישמעאלים משמשת
צין לעיסוק או למקצוע  -בעלי גמלים אוגמלים.)61שיירתגמליםוו
נסעה כנראה בדרך המוזכרת בפסוק יז כדי להביא נכא ת וצר'י
ולט (ezלמצרים .ב ת של דבריםיקרים אלה מראה שקונים עשירים
להם לאנשי השיירה ,וכך קרה שמכרו אתיוסף לאחד משרי ההצר
של מלך מצרים - .מה-בצע ,כלומר איזהיתרוןיהיה לנומזה- .
כי נהרג .אפשר שיהודה לאידע כלום על הצעתו של ראובן והתנגד
רק להצעת "לכו ונהרגהו" ,ואפשר שהוא מציין בשם הריגה גם את
ההמתה שבגרמא,דהיינו השארת יוסף בבור - .וכסינו את -דמו,
פירוש ונעלים אתמותו (רש"י) - .וידנו אל -תהי-בו .בזהאימר
יהודה מה שכבר אמרראובן קודםלכן "-וידאל-תשלחו-בו" .אבל הוא
מרחיק לכת ורואהגם בהשלכה לבור דבר שלאייעשה ,ועלכן הוא אומר
,עידנו אל-תהי-בו" - .וישםעו אחיו .במלים אלהרגילים לראות
משום הבעת הסכמה מצד האחים .ברם ,אילו נתכוון הכתוב לומר זאת,
היה צריך להוסיף משלים כלשהו ,כגרן בקולו ,בדבריו וכדומה .על כן
רוצים לפרש האחים נמלכו ברבר .)63אולםלנו נראה שהולשים לב,
שלמעלה אצל ראובן לא בא ביטוי מעין זה ,משום שמיד עשו לקיים
עצתו של ראובן .או אז שמיעת העצה היא דבר מובןמאליו.ואילו כאן
לאקיימוהאחים את עצתיהודה.לפיכךצריך הכתוב לספר שאמנם שמעו
.,
עצתו ,כלומר עמדו לקבלה ולקיימה ,אלא שהקדימו אותם אחרים.

הי

פסיק כח,ויעברואנשיםטדיניםפטריםוימשכוויעלו
פ) ב' יעקוב ,ען.11
')6מיני שרף מעצים שונים )~(Ttagakanth, Balsam, Ladanum
") ב' יעקוב ,ע'  14חמלך.

ברא שי ת ט

nypn

אתייוטף מן-הבור וימכרו את-וטף לישמעאלים
בעשרים בטף,ויביאו את-וטף מצרימה.

בפירושו של פסוק זה חלוקות דעותיהם של המפרשים הראשונים.
במיוחד חלוקות הדעות באשר לנושאו של ,יימכרו" .רוב המפרשים
נוטיםלומר שהאחים הם אלה שעשו את מעשההמכירה,וזאתעלפידברי
יוסף להלז מה ,ד "אני יוסף אחיכם אשר-מכרתם אתי מצרימה",
כשהוא עוד מוסיף שם " -ועתה אל-תעצבו ואל-יחר בעיניכם
כי-מכרתם אתי הנה" .לפי זה מתחלף הנושא בפועל "וימכרו" .בין
בעלי דעה זו הולד הרמב" )84 1בדרך הפשוטה ביותר .והרי לשונו:
"כאשר ב ת עיניהם וראו מרחוק אנשים באים מדרך גלעד ,הכירו
כי אורחת ישמעאלים הש בגמלים ,וידעוכי למצרים ילכו,כי מגלעד
יובא הצרי והנכאת ,ולמצרים היה דרכם להוליך אותו .ולבן אמר
להם יהודה ,הנה האנשים האלה מארץ מרחק והולכים אל ארץ רחוקה.
נמכרנו להם ,כי לא יודע הדבר .וכאשר קרבו להם ,מצאו כי היו
בעלי סחיטה אשר להם הנכאת והצרי אנשים מדינים סוחרים ששכרו
הגמלים מהישמעאלים ,וימכרו את יוסף למדינים שקנו אותו לסחור
בו לסחורה ,כי אורחת הישמעאלים בהזכירי הגמלים לא יקנו את
הסחורה לעצמם .ואמר וימכרו את יוסף לישמעאלים ,כי להם מסרו
אותו ,שהםמוליכים הסחורות למצרים ,וזה טעםמיד הישמעאלים אשר
י היה בידנו אבל המדיניםהיו בעליו והם סחרו בו,
הורידוהו שמה,כ
והוא שאמרוהמדיגים מכרו אתו אלמצרים.וכל מעשה בכתוב ,פעםיספר
אותו כמושל המצוה בו ופעם כשליח שיעשנו בידו" וכף .והנה אף
כי אפשר לפרש את הפסוקם בך ,לא ברורעדיין ,לשם מה שפרו את
בל הפרטם האלה.הרי לבאורהאין וה חשובלנו כלל ,אם הכחום מכרו
את יוסף לישמעאלים במישרין או באמצעות המדינים .על כן נעדיף
להניח,כי,יימכרו" מוסב על המדינים .הם שהוציאוהו מן אבור ,הם
שמכרוהו לישמעאלים כדישיורידוהו למצרים עם שאר הסתורות .וכך
גם נאמר בפסוק לו " -ומשדנים (בנדצ%ףינים) מכרז אתו אל-מצרים",
**) לפסוק בה(הר').

תקעו

בר א שי ת לז

כלומר בעודם בארץ כנעןמכרוהובכיוון מצרימה  ,)65אבל למצרים עצמה
הביאוהו הישמעאלים ,כאמור להלן לט ,א .ואילו האמור להלן מה ,ד
"מכרתםאתימצרימה" פירושו  -אתם הוצאתםאותי ממולדתי למצרים
עללדיזה שהשלכתםאותילבור ,כלומר אתםהייתם הגורם לכך שנמכרתי
הנה .)66ואף אפשרלהטעים דרך התבטאותוזו שליוסף.מכיוון שנשתכנע,
שמכירתו למצרים היתה ממעשי ההשגחה של הקבתך הרי ברצון הוא
זוקף את הדבר על חשבון האחיםכדי שהללו ,ולא הישמעאלים ,יתוארו
כעושי רצונוית' .יש כאןבביטוי זו "אשר מכרתם אתי" מרעיונם של
הכמינוז"ל לכתוב "על-הלחת הראשנים אשר שברת" ז"- )6יישר כחך
שעל
ששברת"',)6מעין -יישר כוחכם שמכרתםאותי .הוא מודה
י
ח
א
ל
י פעולתם הביאולידי מכירתו ,ועל כן הוא זוקף את מעשה המכירה
יר
לזכותם - .)69בע שרים כסף ,השווה ויקרא כז ,ה ,כי בן שבע-
עשרההיהיוסף באותוזמן- .ויביאו ...מצרימה ,ולאויורידו,
כלומר הם הביאולירי כך שיבא מצרימה.

"

הפסקים כס-ל.ו*,ט5ב ראובן אלחהבור והנה איףיו8ף.
בבור,ויקרעאת"בגריה ו-סבאלאאהיוויאמר,הילד
איננוהאני אנהאנייבא.

,1

בשעה שהאחים ישבו לאכול ,הסתלק ראובן כדי להגיע בדרך אחרת
אל הבור ולהחזיר את שסף אלאביו .וכאשר ראה שיוסף נעלם מן הבור,
קרע את בגדיו מרוב ייאוש; השווה במדבר יד ,ה  -הילד ,השווה
 )64השתה ב, ,עקוב,
~ 'ffהורוביץ בישורון
ע' 21י
")ב יעקוב ע'  130ר" הורוביז ע' 0מ.
") שגת לד ,ג

"
"
(',

'
1
1
,
,
,
"

הנ"ל ,ע' .607

") שבת פז ,ע"א (המ').
*') מבקרי המקרא בתרו את פסוקנו ויחסו את הישמעאיים ל-ו ,ואילו את
המדינים  .לשקורשן .לפי פירושנואין כל ענק בביתור-קיסוע זה ,ואנויכתים
לחסוד לעצמנו את הפרכת דבריהם ,שכו כבר הופרכו כליל על ב'יע ק1ב
ות"י הורוביז.
מ-

(

(
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',,
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תקעז

להלן מב ,כב .ואני אנה אני-בא ,ביטוי לייאושו של ראובן.
לאל אלד,כי לא אוכל לראות בצער האב.

הפסוקיי לא-לב.ויקורך fan~nwילטף,לי12יץ115שעיד
עזים ויטבלו אר-2הכתנת כדם .ו-כלחו את4כתנת
הפסיםויביאו אל4אביהםויאמרו זאתמצאנה הכרי
נא הכתנת בנך הוא אם4לא.

שעיר עזים ,כי "דמו דומה לשל אדם" (רש"י) - .וישלחו,
' )76
י חיות רעוומ
"העבירוה בשלח שתהיה נראית קרועה על יד
(מלשון שלח) ,אךלפי פשוטוומל מקראהריזה לשון ב ת ללפייונתן
שלחו את הכתונתבידיבני השפחות,כיוודאי לאיחשודיעקב בהם שהם
הרגוהו .ברם ,פשוט יותר הוא להניח ,כי שלחו זרים ושמו בפיהם את
הדברים שבסיפא של פסוקנו - .ויביא1 ...1יאמרו ,כלומר
השליחים-.הכר-נא ,כמו למעלה לא ,לב ולהלן לח ,כה-.הכתנת
בנך ...אם-לא .שאלה כפולה ,כמו למעלה יח ,כא; במדבר יא ,כג.

הפסוקים לג-לה .וכפירוץ ויאורך כ25נתבני חיה רעה
אפלתההטרף טרףיוסף.ויקרעיעקבשמלתיווישם
.ויקמו כל4
שקבמתניהויתאבל עלבונוימיםרכים
בניו וכליבנתיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי4
ארד אל"בני אבל שאלה ,ויבך אתו אביס
1יכירה ,לפי הפסיס1 - .כל -ב 3תיו ,כל נשות ביתו ,גם
הנכדות והכלות בכה2מע.

""מסורנה תןברסב"ו וש"

בר א שי ת לז

תקעח
plo9

לו ,דהבודנים מכרו אתו אל"מצרים ,לפופיפר
ברים פרעה שר הפצחים.

בזהמסתייםחלקו הראשון שלסיפור תולדותיוסף - .אל -מצר
ים,
השווה למעלה לפסוק כח - .לפוסיפר וגף .על זה ועל טענות
המבקרים ראה ללט ,אזז).

 )11כאן מסתיים כתבידו

של המחבר ז"ל (הם.)/

