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 יעקב שלתולדותיו
 לז-נ()הפרקים

 אל הכתוב חוזר והאדומים, עשו תולדות יחסית בקצרה שתוארואחר
 מותו על סופר שלמעלה ומכ-ון וביתו. יעקב אל הנבחרת,השושלת

  הפרקים מקבלם וו, שושלת הכלרות של  לנושאן  הופך ויעקב ,יצחק,של
 יעקב". תולדות "אלה - המתאימה הכותרת את הספר, סוף עדהבאים,
 וגו', יעקב" "שסב - זו לכותרת שקודת לפסוק יש רבה משמעותברם,
 הוא עתה רק אביו, במושב שהתישב אחר עתה, שרק לומר רוצהכאילו
 שכל העם תולדות של המרכזית לאישיות יצחק, של במקומו לה-ת,הפך

 כתולדותיו תוארו כה בת המאורעות שכל כמו אליה. קשוריםהמאורעות
 כד הפועלת, האפתיות רוב פי על היה שיעקב פי על אף יצחק,של
 על יסופר שבעיקר פי על אף התולדות נושא יעקב ואילך מעתהיהיה

 של יזמתו בעקבות באו הללו  סיעה שבמידה כהוום וזאת יסף, שלקורותיו
 לטובה, יסף של הפלייתו ידי על האחים קנאת את עורר תחילהיעקב.
 שרוי שהוא ומכיוון למצרים. כעבד יימכר האהוב שבנו כך חץ עלוגורם
 ואחר המאורעות, מזירת ארוך זמן למשך נעלם הוא הרי כבד,באבל

 מופיע לח(, )פרק המרכזית האישיות הוא יהודה שבה אחתאפיזודה
 בית בתולדות מכריע מפנה לידי יביאו שקורותיו המרכזי כאישיוסף
 יסף מצויין אלה במלים יוסף", נמכר לעבד א"2, לפניהם ,,,2לחיעקב.
 את לדשביל כדי ישראל, לפני שלחו קווד האיש בתור 1( תהליםבספר

 לשני אלה פסוקים שני של להקבלתם לב שמו לא כלל אחר, למקור טואת
 שאחריו ובפסוק וגר, ירקב" "ישב - א לז, בטרק אבא. הפרק בראשיתהפסוקים

 ובפסוק ח4 )סטוק וגר ששף "וישב - בפרשי וכן יעקב" תולדות "אלה-

 שבין בקשר לאכיר תובע כשלעצטו זה וכגון זה עשו". תולדות "ואלה -שאחרי
 למבקרים שנתנו הרדומות, הסתירות ובציקת אעניניות, הטענות ס. עם חל,

 ביאורנו עם אוסרו כבר שונים, למקורות המרק של שונים חלקים ליחסעילה
 עליהן אומרים טבלרים שאפולו שר"רותטת, הנחות אלא 8ן אק ובחלקםבפנים,
 תחילה, לכוכיה צריך א-א כאלה אנחות וארי טאומוג ומבגיהות סוכתות הןשאין

 אותן. לאפריך יהב שאפשרלפני
 ט. קח,י(

 1" ,,,,,,14,,441,1יע411,%עג1,



 לז ת י ש א רבתקנו

 גדול. לעם ותתפתח תגדל שם מקום למצרים, הנבחרת ישראלמשפחת
 אל הן ותולדותיו במצרים, ישראל משפחת ונצע ראשון איפוא היהיוסף
 2(. יעקב מתולדות נפרד בלתי חלקנכון

 מהן אחת שכל גדולות, פרשיות לארבע מתחלקות יעקבתולדות
 : הן הגדולות הפרשנת משניים. לקטעים להיחלקניתנת

 כג. א4-עם, לו, ; שם וכמנפלתו למצרים יוסף מכירתא(
 כח. א5-4ה, מא, ; אחיו עם להתפייסותו עד יוסף מעליתב(
 כז. א--מז, מה ; גושן בארץ והשתקעותו למצרים יעקב ירידתג(
 הייו שנות וקבורתו, בת, בניו, את וברכותיו יעקב של צוואתוד(

 סוף. כח--נ, מז, ; יוסף שלהאחרונות

 מסופר לא בראשית ספר של הזה החלק שבכל העובדה מתבלטתהיטב
 של מכירתו עם מן. שבפרק ב-ד הפסוקים להוציא השכינה, התגלותעל
 ובעקבותיה החלה, מצרים גלות האבות. של מביתם הנבואה פוסקתיוסף
 ה' שירד עד סרה שאיננה יעקב, בית כלפי פנים הסתרת מעיןבאה
 האומה לאבי ה' נראה עוד אחת פעם רק 3(. עמו את לגאול כדי השמיםמן

 להסתרת קשור ובוודאי לגלות. במסעו ולנחמו לעודדו כדי הלילה,בחלום
 שם את שיזכיר מי עוד אין הספר סוף שעד הוא בחירי מפני זופנים
 או אלהים בשם משתמשים הכל יעקב(. בברכת אחת פעם )להוציאהוי"ה
 לח--לס, בפרקים רק הוי"ה בשם משתמש עצמו הכתוב וגם שדי.אל

 האנשים. בין הנראית פעילותו את להמחישכאילו

 ימם והשפלתו למצרים יוסף מכירתא(
 כג( א-מ,)לז,

 צאן את שרעה כיוון א( אחיו. על שנוא יהיה שיוסף גרמו סיבותכמה

 השתלבות על Instanzen wichtigsten Die .11 .9 44 עוד והשווה'(
 ויעקב. יצחק האבות בתולדות הבניםתולדות
 ואילך. 1 ג, שמות'(



תקנו לז ת י ש א רב

 אביהם אל הרעה דיבתם את הביא וזלפה, בלהה בני עם יחדאביו
 למעשה זאת הוכיח ואף בני משאר יותר אותו אהב אבי ב( ב(.)פסוק
 ספר יוסף ג( ג-ד(. )הפסוקים ליוסף עשה אותה הפסים, כתונת ידיעל

 מתהלך הוא כי להבין, חשבו הם שממנו חלום שחלם, חלוםלאחי
 גבוהה לדרגה האחים שנאת עלתה כך ידי על עליהם. להשתלםבמחשבה
 זה, רעיון ניכר יטבו נוסף חלום ספר כאשר ה5-4(. )הפסוקיםביותר
 האחים של קנאתם ברם, ; החלום אפסות את לו להראות כדי אביו בוגער
 ראה כאילו הדבר את שמר עצמו יעקב ואפילו בזה, הוסרהזו

 נזדמנה מהר ט--יא(. )הפסוקים לבוא לעתיד נבואה משוםבהלומות
 כאשר נורא. מעשה ידי על יוסף את לשנאתם ביטוי לתת הזדמנותלהם
 כדי יוסף את יעקב שלח בשכם,. מאביהם, הרחק אביהם צאן אתרעו

 מה וחיפוש בשדה העקה אחר יב-יד(. )הפסוקים אחיו בשלוםלשאול
 לחיי להתנכל החליטו האחים סו-יז(. )הפסוקים בדותן יוסףמצאם

 ועל אבי אל ולהחזירו להצילו מתכוון ראובן אך יח5-4(,)הפסוקים
 הבורות לאחד אותו לזרוק אלא יד בו לשלוה שלא מ"נץ הואכן

 הפסים כתונת את ממנו פשטו ; האחים עשו וכך כא--כב(.)הפסוקים
 התארבו אחר כג--כד(. )הפסוקים בו היו לא כימים לבור אותווזרקו

  שהובילו ישמעאלים של שיירה מקום בקרבת עברה ובינתים לאכול,כדי
 אלא יוסף את להרוג שלא יהודה יעץ אז כה(. )פסוק למצריםבהומים
 שהאחים בעוד כה--5ז(. )הפסוקים לעבד לישמעאלים אותולמכור

 הבור מן יוסף את העלו והם מדעיים סוחרים עברו בעצתו,מהרהרים
 להחויר כדי 'הבור אל שב  ראובן  שכאשר קרה כך לישמעאלים.ומכרוהו

 להם ובישר יאו'? מלא אחיו אל חזר ריק, אותו מצא לאבא, יוסףאת
 אשמש להיראות שלא כדי כד4-4ל(. )הפסוקים יוסף של היעלמותועל

 בדסק יוסף של כתונתו את טבלו עזים, שעיר האחים שחטו האב,בעיני

 ושא בנו של בגדו  שמצאו, הוה  תבגד אם שיכיר, כדי לאבושלחוה
 קץ על נטרף שבנו לבטח והאמין הכירו אמנם האב לז4--לב(.)הפסוקים

 בנו על רב זמן התאבל בגדיי, את קרע יעקב לג(. )פסוק רעהחיה
 יסף את המלינים מכרו בינתים לד-לה(. )הפסוקים נחם לקבלומאן

 '(. פרעה של החצר משרי אחדלפוטיפר,
 לו,  הפרוקים שבי היטר  לחלוקת  בטמר  התקרא  שבקרי טורחם  הרבה *(.



 לז ת י ש א רבתקנח

 (,Ulltersuchungen ה ק ד ל 1 נ ר8. 3 2, המקורות שלושת בין כג ומ,א
 מסורת שבכל ביותר הכאוב הריק לחלל באים אנו עתה : כך על כותב .ק(31

 אנחנו אין למצרים... ההגירה גורמי על מספרים שהם למה דהיינו )2(,היסוד
 ן מ ד ר א למצרים. ביתו עם יעקב ירד - היסוד מסורת לפי - מדוע כלל,יודעים
 הנכונה המסקנה את דומות ומתופעות מכאן מסיק Bibelstudien) .1 .ק)53

 איזה בת חלקים בראשית בספר לנו נשמרו שלפיח הדעה, על ליתר שיש ...-
 שאותם שבפרשתנו, בדברים איפוא נתבונן - הכהנים. של היסטוריחיבור
 א לז, טלבד ל-נו, שייכים ן מ ל י ד לפי הם. ביותר מעטים ל-11.מיחסים

 וזאת יעקב", תולדות "אלה הכותרות רק ח(, לו, אחר מקומו היה)שבתחילה
 נכון אל ב-2. אלא בא איננו תולדות שהביטוי המבקרים בידי הנקוט הכלללפי
 לעצמנו מרשים אנו bibliques :(Recherclles .11 .ס )93 וי ל ה "מעיר
 8 השתמשו ביטוי באיזה לנו, יאמרו שלא זמן כל לפחות זה, בכלל להכירשלא
 חדש, לסיפור פתיחה נוסחת הקדימו כאשר שב-?1, תולדות אלה במקום נאו

 שמיחסים 1גונקל, הולצינגר הם 11 לגבי יותר לב נדיבי - שצריך.כפי
 נער והוא במקום נער והוא שם גורס ל ק נ ו ג ש אלא כולו. ב פסוק אתל-י1
 ההנחה את להניח רוצה והוא וכו'. וזלפה בלהה בני על התמרד הוא כלומרוגו'(,
 ובני בלהה בני דוקא אלא יוסף בני כל שלא לומר, הוא גו של מגמתי שינויכי

 הפחות האבות על הנתעב הפשע את לגלגל כדי וזאת ליוסף, לו חטאוזלפה
 אחר טעם לה ניתן כאן האחים, של שנאתם וגם השפחות. בני השבטיםחשובים,
 דיבתם את שטכיא שום על יוסף את שונאים הם כאן , ויש 3 במקורותמאשר
 סותר הוא זו שבהנחה רואת הוא אין מה ומשום ל. ק נ ו ג כך אביהם. אלהרעה
 "פחותי האבות על דוקא הפשע את מגמתי באופן לגלגל י1 רצה אילו עצמו.את

 הערך,, "פחותי האבות שלא כך שנאתם סיבות את לשנות היה אסורהערד",

 בזה שהרי כמלשין, אותו כשמציגים שלילי, באור יעמד יוסף, דוקא אםכי
 ב-2 מקום בשום מצינו לא ועוד. הלא-חשובים. האחים שנאת מוצדקתנראית
 זה בענין והשווה הגבירות, בני לעומת השפחות בני של שוגה להערכהעקבות
 הדברים של פשוטם לפי - במדבר. ספר בתחילת השבטים, חניית סדראת
 יוסף. אל האחים כל מצד הכללית לשנאה טעם מתן משום אלא ב בפסוקאין
 יכלו לא וגם אביהם ידי על יוסף של להעדפתו להסכים יכלו לא לאה שלבניה
 של כבניה שהרי חלומות, פי על בהם למשול שעתיד כמי בהתנהגותולשאת
 אלה כי השפחות, בני אצל קיים היה לא לשנאה זה טעם לו, הם ערך שווילאה

 להשתלט רצונו עם ואפילו עליהם יוסף של העדפתו עם להשלים היועשויים
 שהיה הרעה בדיבה אלא אליו שנאתם את לנמק היה אפשר אי כן עלעליהם.
 bililiqucs Recherches .11 .ק 93 הלוי ף והשווה אביהמי אלמביא

 Quellenscheidung. .ט Exegese וחI~entateuch, 1 .ין 85 ב 1 ק ע יוי

 ול-15. ל-3 הפרשה את לחלק הנסיון לענין הנחוץ את נעיר הדברים בהמשך-



תקנט לז ת י ש א רב

 כנען* בארץ אביו, סגורי 8414רץ יעקב ויקט21 א. פסיק לו,פרק

 לפסוקים שלפנינו א--ב הפסוקים דומים למעלה, אמרנו שכברכפי
 שעיר", בהר עשו "וישב : ח בפסוק נאמר שם הקודם. שבפרקח--ט
 יעקב... "וישב : כאן גם נאמר וכך וגו'. עשו" תולדות "ואלה : טובפסוק
 השוני ואפילו 5(. יעקב" תולדות "אלה : הבא ובפסוק כנען",בארץ
 - ו"ו בלי כאן ואילו החיבור, בו"ו "ואלה" שם המקומות, שנישבין
 דמיון שביניהם, הבולט הדמיון את למעט יכול איננו תולדות","אלה

 ששני זה, על ולימד זה זו בחינת המקומות, בשני בעלילהמראה
 "אלה" נאמר שכאן לכך, סביר טעם שיש גם ומה יהד, שייכיםהפסוקים

 אל מתקשר ב: מוסיף "ואלה" הרי ז( המדרשי הכלל לפי 8(. ואלה :ולא
 כן. לפני לאמור בניגוד עומד שהנאמר מראה, ש,,אלה" בעודהקודם,
 בשלווה, שם ישבו צאצאיו וכי שעיר בארץ התיישב שעשו סופרלמעלה
 רצה יעקב גם - כאן ואילו בה. מעללו שמלכים מסודרת מדינהיסדו

 פי על )רש"י בשלוה" לישב יעקב "בקש כנען, בארץ לצמיתותלהשתקע
 בעדו, זאת מנעו מכן, לאחר שאירעו שהמאורעות, אלא 8(,המדרש(
 של המוחלטת ההוראה מן בזה אין ב. ק ע י ב ש י 1 - מנוח. מצא לאוהוא

 אביו" "מגורי ידי על אך 9(, בגרר" יצחק "וישב השווה ; קבועההשתקעות

 שעשו בעוד י דח לו, אחרי א פסוק של טקומו את לראות רוצה ן מ ל י ד4(
 הדבר הוא זה וניגוד כנען, באר, יעקב נשאר ו-ח(, פיו, אחרת לארץהיגר

 השבעים במהדורות ויש 1 כה, י יא-יב יג, למעלה השווה 1 להדגיש חפזשהכתוב
 ביניהם. פתוחה ללא מג, לו, אחר מיד פסוקנו בא ל ק נ 1 ג 1 ש צ 1 א קואצל

 וזאת מאוחרת, תוספת בפסוקנו רואה u.s.w. Genesis (Die )1919 יג נק
 לב שמו לא אלה כל החיבור. ו"ו ללא שבאה תולדות" "אלה הפתיחהבשל

 בפנים. שציינולהקבלה
 היא - "ואלה" - המסורת שגירסת אומר הוא כאשר ג י נ ק וצודק*(

 ר, ת 1 ל של וגירסתו ילגאטה משיסמא, השבעים, של כגירסתם ושלאהמקורית,

 וחלוב : כאן גםשגורסים
 )הח'(. משפטים פרשת ריש מכילתא, השווהי(
 )הח'(. א פד, רבה בראשית'(
 1. בו, למעלה*(



 לזבראשיתתקם

 רק שאביו במקום ממש, של ישיבה לשבת בקש שאכן יפה,משתמע
 אין לחברון, הגיע שיעקב 10(, למעלה סופר שכבר ומכיוון בו.התגורר
 מספר, שהכתוב בכך ודי התישב, שבחברון ולומר לחזור צורך כלעוד

 שעיר. בארץ התישב עשו כי שספר, לאחר כנען, בארץ התישבשיעקב

 שנה בו-טבע-עשרה יוסף יעקב תלרורנ זולה ב.פסיק
 בלהה את-בני נער והוא בצאן את-אחיו רעההיה

 את-רבתם יוסף ויבא אביו, נשי זלפהואת-בני
 אל-אביהם.רעה

 נקרא זה שהסם פי על אף ישראל, תויות ולא ב, ק ע י ת 1 ד לת
 11(. ישראל עם תולדות נאמר כאילו מתפרש "יה זה כי הבא,בפסוק

-  
 י ישף של גלו שקמעת אטרים יש בן-שבע-עשרהיוסף
 שקדפו שהמארעות אטר התה יתק, של מכיתו זמן את לקבת כדיבאה

 זמן זה שהיה ייתכן לא אך כן. לפני ניכר זמן שאירעו ייתכןלמכירה,
 האחים שהרי החלומות, את שחלם אחר רב זמן לא ולפחות מאד,רב

 להניח*1י( צריך מקום מכל אלה. בחלומות ביוסף התנכלותם אתקשרו
 האמור וכי (Anacoluthon), מסורס משפט של אופי שנה" "יוסף...שלמלים

 שרק המאורעות את לסכם כדי הערה תוספת מעין הוא יא פסוק ועדכאן
 ן, א צ ב . . . ה ע ר ה י ה - העיקרי. הסיפור את להבין ניתן פיהםעל

 בה לשימוש נדומה הוא בבל"ת השימוש לד. יז, ; יא טז, א' שמואלכמו
- 12(. ב... לשלוט ב..., למשל : השליטה פעליאצל  כבר ר. נע וא וה 
 לפי שונים. באופנים זה ביטוי מתפרש הראשונים המפרשיםאצל

 כז. לה,"י(
 ואילך, 117 ע' ו, ילגטוט א"י של בישורת השווה "תולדות" הוראת עליי(
 ד. ב, לבראשית ג י נ קוגם

 41. ע' לצונץ, היובל בספר רת,ן*11(
 דליצש.-*1(



תקסא לז ת י ש א רב

 בגילו, נוקב שהכתוב מכיוון אך היה, צעיר עוד - פירושו 18(אחדים
 את רעה הוא כמו! קודמה, תקופה על מוסב להיות צריך שזההרי
 פירושו רש"י*14( לפי נער14(. עוד היה כאשר אחיו עם יתדהצאן

 יפה". נראה שיהיה כדי בעיניו וממשמש בשערו "מתקן נער, כמושהתנהג
 משרתם היה הראב"ע לפי 16(. חניך של במובן "נער" לפרש נראהלנו
 קשה אך 18(. להם" שמש השפחות בני שמוהו קטן, היותו "בעבור אחיו,של

 לעומת השפחות. בני של למשרתם דוקא יוסף ייהפך זה מדועלהביו,
 השפחות בני על יטיל שהאב הרמב"ן, ביאר שכבר כפי הוא, טבעיזאת

 גם והשווה ; היה צעיר כי הגבירות", לבני לא וישרתוהו,"שישמרוהו
 בלשון מצינו גם זו וכלשון שאמרנו. וכפי היה, חניכם שאמנם כךבצאן, הטיפי מלאכת את לימדוהו גם כר כדי שתוך וייתכן הנתן.תרגום
 - לשמור. כלומר צאנם", את לנער שומר להם מוסרין "ואין : 11(התלמוד

 גם הן הגבירות, ולאה רחל עם יחד מוזכרות הן כאשר ו. י ב א י שנ
 "אילו שכן פילגש, נקראת בלהה כב לה, ולמעלה 18(, "וטפשות"מכונות
 ם. ת ב ד - ת א ף ס ו י א ב י 1 - )רמב"ן(. כן" יעשה לא גברת,היתה
 מוסגר, מאמר הוא אביו" "נשי ועד נער" "והוא מן הרי רש"ילפי

 שעמהם השפחות, בני על לא אבל לאה, בני כל על מוסבו,,דבתם"
 השפחותו בני על "דבתם" להסב שיש נראה לנו ברם, מיודדת(.היה
 שנאו אלה גס מדוע להסביר, אלא בא אינו פסוקנו כי אמרנו, שכברכפי
 כלומר לאטו, לזחול ננ דבב מלשון דבה ברמב"ן. הוא וכן ; יסףאת

 - פירושו רעה" "דבתם זה ולפי בלחישה, שנעשה מישהו עלהדבור
 לאביהם אביו. אל ולא ם, ה י ב א - ל א - אודותם. על הרעהדיבור

 )הם'(. 1 נ ר ו פ ס למשל1'(
 ן. י ז 1 ר14(
 )עמ'(. ז פד, רבה בראשית עפ"י,1!(
 קרונר השווה5!(

~fagazin.-ב 
 157. )1887(יע'

- Quellenscheidung .ט ,Exe~ese .ק 84 ב ו ק ע י ב' גם והשיה8!(  
Burschcund ,Gehilfe ושזליה. עוזר כלומר 

 ע"א. יב, קטן מועד11(
 ושוד. א לג, ו כג לב, , ט ד, ל, למילה,1(
 המקרא. שבביקורת מטעמים חדשים, חוקרים אצל גם וכן9י(



 לז ת י ש א רבהקסב

 בזה "ם מעשיהם תיקון לידי מביאם שיוכיחם מנת על רעתם, ספרהוא
 20(. לטובה היתה כוונתו יסף. מעשה הצדקתמעין

 כי5בן5 מכלכלניו אתכופף אהב וישראל ג.פסק

 פטים. כתנת לו ועשה לון הואזקנים

 בשם יג בפסוק ולהלן באן הכתוב השתמש בכדי לא ל. א ר ש יו
 האומה לתולדות רבתי חשיבות בעל הוא כאן דע~סופר אכן כיישראל,
 אמרו שכבר וכפי במצרים, ישראל עבדות באה זה בעקבות שהריכולה,

 משקל שבשביל הבנים, בין בנו אדם ישנה אל "לעולם : !2(בתלמוד

 אחיו בו נתקנאו בניו, משאר יותר ליוסף יעקב שנתן מילוג סלעיםשני
 יעקב השם בא זאת לעומת למצרים". אבותינו רודו הדברונתגלגל
 ענין הוא זה מעשהו כי וגו', שמלתיו" יעקב "ויקרע - לד פסוקלהלן
 לפי ם. י נ ק ז - ן ב - לצאצאיו. תוצאות שום בו ואין בלבד שלואישי
 : מדייק אף והראב"ע זקנתה'. לעת לו "שנולד : כרש"י מפרשים,.רוב

 ,גי זה כנגד טוען הרמב"ן 22(. שנה" ואחת תשעים בן והוא הולידו"כי
 כל וגם זקונים, בן שהוא בעבור בני מכל יסף את שאהב אמר"כתוב
 בשנה רק מיוסף גדולים אינם וזב~ון יששכר והנה בזקוניו, לו נולדובניו
 הכרונולגיה פי על הרמב"ן של האחרונה טענתו נכונה אמנם שנתיים".או

 מסתבר מקום שסכל אלא טענוה. מיני כל לטעון אפשר כנגדה אך"רגילה,
 הקטנים מבניהם אחד שיקחו הזקנים מנהג "כי הרמב"ן שלפירושו
 נקרא והוא ממנו, יפרד לא תמיד, ידו על נשען והוא לשרתו, עמולהית
 היה וכזה לזקיפיו", שישרתו בעבור וקוניו בןלו

"DP 
 ת נ ת כ - ליעקב.

 מצוייר, מעיל פירושו רבים ומפרשים שנתן תרגום השבעים, לפי ננ י ספ
 : 28( רבה במדרש המובאות הלעות את לקבל מוטב לדעתנו אךצבעוני.

 ואילד. 86 ע' .ץ, בישורון ז י ב ו ר ו ה ר"י השתה"י(
 ע"ב. י, naeיז(
 ושלושים. מאה בן היה יעקב כאשר הוה, ותשע שלושים בן יוסף שהרייי(
 )חם,(. ח 5ר, פרשה*י(



תקסג לז ת י ש א רב

 זו שכתונת ללמדנו "פסים" בא ואולי *'(. ידו" פס עד מגעת"שהיתה
 והיתה לברך, עד רק הגיעה רגילה שכתונת בערר לערסולים, עדהגיעה
 הק"' ו,,פיסת הרגל, כף לציון הרגל" ,4יסת בא 25( במשנה שרשלים.בלא
 לפס עד שהגיעה פסים" "כתנת של פירושו יהא זה לפי היד. כףלצען
 בנות לבגדי כשם כזה ביטוי בא יה ע, ב' בשמואל הרגל. לפס ועדהיד

 ,ימעיל". שם נקרא גם והואהמלכים,

 משמאחיו אביהם אהב ניחותו אחיו ויראו ד,5ס~ק
 לשלם. רברו יכלו %א אתה ו-טנאו;

 מה לעץ מכר לאחים נהיה הפסע כתתת חץ על אחיהויראו
 ; בני" "מכל נאמר הקים בטוק ה י ח א - ל כ מ --- חששה רק יםשק
 עתר אהב עסף שאת אלא אהג טלם ואת לעקב ם בנ לו העכים
 ושאת עסה של אחי אלא *עקב הם שאי חשבו האחים טבלו השאהמן
 בשך לשלום. דברו יכלו ולא -- כבמם"ג יתם יהבהוא
 כמו יחסת-אוג עם דבר --. אתו עמה לדבר כמו רברף , מפרעץםכלל

 דבש יאת יטו ללא מפרש עד"ל אך כ. קלט, ם תהל ; ג כגבמדבר
 אפ"י עמהם מדבר כשהעלשלום,

 שאתף. עףהם הע לא שלתג דבף
 ע; א, ושעיה השתה שאת; תיו ולא כבו אשיא יהיה יכ*"ללא
 ועוד. ביחסת-את. גם לבוא יכול דבר שהפועל ראינו אך ה. קא,תהלים
 נחזיק כן ועל 27(, אל או ל... עם, היחס מלות במקום לבוא יכולההסימת
 המקובל.בפירוש

 וכד. " זג דניאל השיה*2(
 ח. א, חלותמ(

 לכחדה אך במה סמ טע: גם ו"עח( וחשומרוני השבעים"
Pw1ה ג השאעם להשחת מע מקט אלא זה 
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 מ ת י ש א רבתמד

 בטפו לאחיה ויגד חלום יוסף ההלם ה-י.הפסוים
 הזה החלום עומעו5נא אליהם, ויאמר אתה שנאעוד
 בתוך אלמים מאלמים אנחנו והנח חלמתםאשר
 תטעינה והנה וגם5נצבה, אלמתי קמה והנההשדה

 המלך אחיו לו ויאפרו לאלמתה ותשחיוןאלמתינם
 שנא עור ויוספו בנו, תמשל אם5כחטל עלינותמלך

 ועל5רבריג על5חלמתיואתו

 כללי, באופן הענין ומספרת מקדימה ע פסוק של השנייהמחציתו
 גם מוזכרת זו מיוחדת דרך SS), פרטי מס'ופרים הבאים בפסוקיםואילו
 שאחריו )מכלל 29( הגלילי יוסי ברבי אליעזר רבי של הכללים מל"בבאחד
 81(. עליה להצביע 50( הזדמנויות לנו היו וכבר וכו'(,מעשה

-  
 ד ג י ו

 נודע כאשר יוסף, את לשנוא הוסיפו שהאחים כללי באופן מספרוגו'
 לעומת ט בפסוק ן. בפסוק רק נמסרים הענין ופרטי החלום, על מפיולהם
 ם י מ ל א מ - ,ייספר". מיד בא זו, ופרט כלל בדרך סיפור בו שאיןזאת,
 יצחק כמו האדמה, בעבודת בחקלאות, גם עסק שיעקב מכאן ם. י מ לא

 מעידים שבניו וכפי בהמות, בגידול היה העיקרי עיסוקו כי אףאביק
 נכון אל אך 32(. וגו' עבדיך" צאן "רעי עצמם ועל האבות על יותרמאוחר
 - לו". ישתחוו ותבואה אלומות ידי שעל הראוהו "כי הרמב"ןמעיר
 מוכנים שעומדים אלה משרתים כמו הקיפוהו האלומות ה. נ י ב סת

 הכנעתם את מחזק עוד זה ביטוי ן. י 1 ח ת ש ת ו - המלך. אתלשרת

 התיאור של זו מיוחדת דרר מוכיח אשר כס, לכד, ק א ר ט ש השויה18(
 לפרשה. ומנסה מרובות בדוגמותהעברי
 מבוא אחר ברכות, במסכת ווילנא, בש"ס מובאים הכללים שם. יג כללא(

 )המ'(. הנגיד שמואל לרביהתלמוד
 )המ'(. ילגמוט ר"י של ישורון."'(
 ואם ה, פסוק על השניה מהציתו משמיט השבעים תרגום שאם מכאן,51(

 אשר ל"עורך", ח פסוק של השניה מחציתו ואת אותה מייחסים המקראמבקרי
 ה-יא והפסוקים זל-3( ל~י1 או ל-3 )המשוייכים ב-ד הפסוקים צירףכביכול

 המקראיה. הסיפור דרך של זו מיחודיות מתעלמים שהללו הרי ל-א(,)המשוייכים
 ג. מז להלןא(



לקטה לז ת י ש א רב

 להבין יש הראב"ע לפי וגר. ך ל מ ת ד ל מ ה - המשרתים.של
 1" בחזקה בנו תמשול אתה או מלך,  "האנחנונשימר : כד שאלתםאת
 חוזרת תמלר" "המלר השאלה כי לומר, יהיה טוב שתר אוליאך
 הכל כי ; "תשתחוין" אל - imDn" "הכהגל ואילו "תסבינה",אל

 י* הכנעת של יחס ישנו המושל שבלפי בעוד  המלך, את לשרתרוצים
 של שנאתם מוזכרת פעמים שלוש אתו, שנא עודויספו
 - לשיאה, זו שנאה הגיעה שעתה להראות וח, ה ד, בפסוקיםהאחים,

 aa), השני החלום את גם כולל והוא רבים, לשון 1. י ה מ ל ה - לע

 חלום עוד הלם שהרי : נאמר כאילו ט פסוק להבין צריך זהולפי
 בלבד, הראשון החלום על גם הרבים לשוז להסב אפשר ברם,וכו'.

 - אלמת"' קמה "והנה : בו מודגשים ענינים וכמה כמהשהרי
 "שיתמיד פירושו נצבה" "וגם ; המלכות לכס יוסף שלהעלאתו
 תסבינה", "והנה ; 84( במצרים" מלד שנה שמונים כי רב, זמןבמלכותו

 ו, י בר ד - ל כאמור.-וע המלכות, לו באה ותבואה אלומות עסקיבשל
 מוטב אר לאביהם. שהביא הרעה לדיבתם הכוונה ורשב"ם רש"ילפי
 התגאה כאילו החלום, סיפור על אחרים, פרשנים עם זה, ביטוילהסב
 as). בהם למשול עתיד שהואבפניהם

 . אתך ויספר אחר חלדם עוד ליו,לפ ט-יא.הפסוקים

 השמש והנה עור חלום חלמתי הנה ויאמרלאחיו,
 אלח ויספר לה משתהויה שסבים עשר ואחדוהירח

 החלום מה לו ויאמר אביו ויגער-בו ואלחאחיואביו
 ואחיך ואמך אני נבוא הבוא חלמת, אשרהזה

 )דעך התוספות בעלי בזה להם קדמו )וכבר ק. א ר ט ש ו ש צ י ל ד לפימ(
 לומר יש אחדי חלום אט כי להם ספר לא עדיין והלא תאמר "ואם :זקנים(
 עמ'(. - אחר" חלום להם לספר העתיד שם על המקראשנכתב

"(ר-
 אברבנאנ

 להבע לב שיתש יישירם מ, 1 שם להט "שאמר ספורנו: השיהא(
 אברבנאל ריי אצל גם לכד וכדתם מה החלהיאת

 )ה%"



 ט ת י ש א רבתיו

 שמר ואביו אחיה ויקנארבו ארצח. לךלהשתאות
אתטהרבר4

 שונות. לתקופות רומזים החלומות ששני אברבנאל ר"י מבאריפה
 שהם לזמן רומז והוא ליוסף. לו משתחווים לבדם האחים הראשנןבחלום
 ידוע היה שלא הארץ, מושל בפני שם והשתחוו למצרים לבדםבאו
 הכל-יכול, התבואה אוצרות בעל אל מופנית היתה זו השתחויה 8'(.להם
 לזמן השני החלום רומז זו לעומת לאלמתי". ,יתשחוין כאן האמורוהוא
 בגדולת ומודה מכיר יעקב בית כשכל עמה והתפייסו הכירוהושכבר
 כאן החלום הישנות לו88(. ומשתחווה ז5( האחימ שבין כמוכתרשסף
 ומהחלום הרי הסיבה, זו היתה אילו לחיזוקה איפוא משמשחאיננה
 להתגשם החל ולמעשה ; לב מא, להלן השווה ; במהרה להתגשם צריךהיה
 השבעים לאחיו. תו א ויספר - שנה. עשרה שלוש אחרירק

 את זה במקום משמיטים והם ולאחי, לאביו אתו ויספר : כאןגורסים
 תיקון אלא זה שאין ברי אביו". ,ייגער-בו עד י פסוק שלתחילתו
 ט שבפסוקים לאחים הכפול שהסיפור משום שתיקנוהו המקורי,"טקסט

 מסופר. שהוא כפי המאורע בהבנת קושי כל אין והנה להם. נראה לאוי
 זה אין שהרי לבדם, לאחיו זה חלום יוסף יספר שבראשונה הוא טבעיאך
 הגיבו, לא האחים ברם, בנו. בפני ישתחוה הוא שגם לאב, לרמוזנאה
 החלום, פתרון את ידעו שלא משום או הראשון, החלום בסיפורכמו
 ועל בנם, בפני להשתחוות ואם אב שעל להאמין רצו שלא כהווםאו
 כיוון חשיבות. כל משוללת ריקה, הזיה כאל החלום אל התיחסוכן

 ולכן זה, חלום על אביו דעת את לשמוע בקש בכך, יוסףשהבחין
 נאמר לא כך שמשום וייתכן האחים. בנוכחות יעקב בפני אותוהציע
 "אל-אביו אם כי "לאחיו", - ט בפסוק לנאמר במקביל לאביו, יבפסוק

- ae)* אלי" "תקריבון השווהואל-אחיו";  מו/ השמש והנה 

 כה מג לעלןא(
 כן. טס, להלןי'(
 יח. נ, 1 לא מ4 להלן"(
(aeזו לשרה דבר סעיד האחבר אין שם ברם, ח א דברים .)'המ( 



תקסז לז ת י ש א רב

 , י שבפסוק יעקב בדברי שכלול זה הוא ביותר והסביר הפשוטהפתרון
 עלא, האח'ים. - הכוכבים עשר ואחד האם, - הירה האב, זה הריהשמש
 nmm5  השאלה נשאלת רחל, של מותה על מסופר ים לה, שלמעלהמכיוון
 כאמו". "שגדלתו רחל שפהא בלהה זו הרי 40( רבה מדרש לפי 1ג aRשל

 תולדותיף' הי שבהן נשי וכל ביתו לבני רמז "והירח הרמב"ן דעתלפי
 לרחל, אלא להתכון יכול היה לא שיעקב ברור מקום, מכל 41(.וכה

 בו יקנאו שלא כדי האחים בעיני החלום את לבטל היתה דברםוכוונת
 - 42(.-1יקנא1 בטל" הוא השאר כך באמך, אפשר שאי "כשםביוסף,

 כי השו, עתה שכן ביוסף, האחים גו קנאו כן פי על ואף ג י ה א וב
 יעקב וגם וגו/ ר מ ש ו י ב א ו - להתגשם. ההלומות  עתידיםתמנם
 כן על להיות. העתיד את מבשרים והם יצאו מה' אלה שהלומותהבין

 ומהחלומות לשולוך זה בנו יעלה שאמנם וקווה הדבר אתשמר-זכר
 עליוןרומזים

 אשיהם ארנחצאן לרעות 84זויד, לילדך יב-יד.הפסוקים
 רעים אחיך הלוא אלאיוסף ישראל ויאמרבהשכם.
 ויאמר הנני. לו ויאמר אליהם, ואשלהך לכהבשכם
 הצאן ואת-שלום אחיך את-שלום ראה לעינאלו

 שכמה. ויבא' חביון טעמק וישלחהו דבר,וחשבני

 אין בצאג אחיו עם רועה היה יוסף כי נאמר, ב שבפסוק פי עלאף
 יוסף כי שם, הרמב"ן ביאר כבר שהרי לשכם, עמהם הלך שלאלתמוה
 האחים עם ללכת היה יכול שלא ומכאן זקונכן, בן בתור אביה אתשרת
 לתמוה אין וגם מרוחקים. מרעה במקומות הצאן את רעו אלהכאשר
 עדריו גהרל דוקא כי מרוחקים, במקומות יעקב צאן את לרעות הצורךעל

ש"
 )היל(. י 8ד, חרשה

 איי קנינ ל8י נשכחת. אבלתי הנוטרת לההל, הכינה ,1 צ י ל ך ל8י1"
 לאובזו

 )הק'(. י " ש ר*4(



 לז ת י ש א רבתקמח

 של זה ניקודם "את". על נקוד ן. א צ - ת א - זאת. הצריד אשרהוא
 עצמן". את לרעות אלא הלכו "שלא 43( במדרש מתפרש המסורהבעלי

 שלא "מלמד - פירוט ביתר הדברים באים '4( רבה במדברובמדרש
 כוונת לכאורה זה לפי 45(. ולהתפתות" ולשתות לאכול אלא לרעוההלס
 לרעות הלכו הם כלומר עם, יחד כמו "את" לפרש שיש לרמוז,הניקוד

 רבה בראשית שכוונת לי נראה ברם, אביהם. צאן עם יחד עצמם( את :נ)
 ואין עתר הרבה מאוחר מדרש הוא רבה במדבר )ואילו אחרתהיא

 כשהתרגומים ישראל", אבן "רעה יוסף נקרא כד מט, להלן קובעת(.גירסתו
 "אבן"- מפרש אפילו ואונקלוס מפרנס. כלומר פרנסא, רעה--זן,מפרשים
 בדרך אחה את יקדים שיוסף הדברים סבבה האלהית ההשגחה ובנין.אבהן

 שהליכתם ומכיוון ז(. )מט, מכן לאחר שם לפרנסם שיוכל כדילמצרים,
 מכירה למצרים, יוסף מכירת את אחריה גררה לשכם האחים שלזו

 יכת הרי מפרנסו, את יעקב בית כל יותר מאוחר מצאשבעקבותיה
 זו הליכה כלומר עצמן, את לרעות הלכו שהם בצדק לאמורהמדרש
 א ו ל ה - בעתיד. שיפרנסם מי להם לקיים ההשגחה תוכנית לפינועדה

 עלולים הם כלומר 46(, המקום" אנשי שהרגו סכנה, "במקום וגו', ך י חא
 שכם. אנשי את הרגו ברועתו שהרי הסביבה, אנשי מצד בסכנהלהימצא
 של תשובתו וגם "לך-נא". וכן ואשלחך" "לכה הבקשה לשון גםומכאן
 - "הנני" -יוסף

 זה. מסוכן למסע גם נכון שהוא לומר באה
- 

 ה א ר
 ואינך האחימז4(, עם לדבר חייב אתה אין פירושאת-שלום,

 - העדרים. ושלום שלומם על ולהודיעני לראותם אלאמתבקש
 כו; יג, במדבר כמו כפולה, ביחסת-את השב דבר.והשבני

 48(, העמק" עד "לווהו חברון, מעמק וישלחהו - ח.כב,

 שלחהו. ומשם לעמק, עד בנו את לווה בחברון, גר שהיה יעקבכלומר

- -
 )הס'(. יב פד, רבה בראשית**(
 )המ'(. יג ג, פרשה44(
 ב. לד, יחזקאל גם והשיה ברש"י, ר נ י ל ר ב א " ר גירסת והשתא45(
 קרא. יוסף רבי בשם הרשב"ם49(
 ד. בפסוק כאמור לשלום, עמו לדבר יכויים אינם הם הכי בלאו כיי4(
 ספ1רנ1.'*(



תקסם לז ת י ש א רג

 פירושנו והשווה ; הלך לכל הלוויה ליתז חייבו 9*( ז"ל הכמינווגם
 "5(. ז כא,לדברים

 נשדה, תעה והנה איש ויב1צאהו סו-יז.הפסוקים
 את"אהי ויאמר מהפתכקש. לאמר האישוישאלהו
 ויאמר רעים. הם איפה לי הגידה-נא מבקש,אנני
 חתינה, גלנה אמרים שמעתי כי מזה נטעוהא-ט

 ברתה ויסתאב אחיו אחר אפףוילך

 טעם מחפשים הראשונים המפרשים כבר וגו'. אישוימצאהו

 )עמ'(. ע"ב מה, סוסה9*(
 גר היה לא שלפיו מקור ל-8, פסוקנו את שמיחסים המקרא מבקרי"(
 Einleitung חן )-Penta ן ב י ק כותב וכך כאן. מתקשים בחברון,יעקב
 היא 8( - יד לז, )בראשית גחברון יעקב של הימצאותו ,teuch): .ק220

 י ואילך א לה, י יה-כ לג, כאמור ובית-אל, שכם היא האמיתית מולדתותמוהה.
 אגו אין בחברון אבל קברו... את לחפש צריך גם אלה של ובקרבתן כב,מח,

 ההשערה קרובה כן על )1... לפי רק אלא 7 לפי ולא מג לפי לא לו,מצפים
 יותר ועוד ב-ק. בהתחשב אחר מקום שם במקום חברון השם בא ידשבלז,
 וגונקל .Stamme, (Israelit .ק )36 שטייערנגל הםבטחים

(Commentar)אם מנה, האחרתן "המרד התשפת חברת" "מעמק בפרשם 
 שהוא איזה שסותרות מלים ליחס זו, דרך לראות יש מפוקפקת כגישהלפחות
 את גם בהשבון להביא כאן יש הרי לבטלן, כדי כלשהו ל"עורד" קדוםמשפס
 שהיה ודאי תוספת, כאן שהוסיף זה היה "העורך" באסת אילו הבאים.הדברים
 מזו. יתרה חברון. ליד עמק כותב איבו ת חברון", .מעמק ולא חברון, :מוסיף
 הקדום המדרש וכבר חברון, בעמק מדובר שבו במקרא היחיד המקוםזהו

 חברון אין "והלא : ושואל זה ביטוי על תסה יג( פד, פרשה רבה)בראשית
 שוכנת חברון אכן, ואילך. יב יד, י כא יא, יהושע השהה ז" בהר אלאנחנה
 ואפשר Bihellvoertcrbuch), ה, ט ו ג )השווה עמק של העליוניםבחלקיו
 קבועים לדפוסים צמוד אשר "עירד" מקוס, סכל חנרון. בעסק גם לדבראיפוא
 בלתי ביטוי מוסיף היה שלא ודאי ספרנ0' של ל"עורך" אותם שמיחסים)כפי

 סבירה. בלתי כהנחה אירא נראה העורך" "כתוספת זה ביטוי לפרש כזה.שגרתי



 ן לזבראשיתתקע

 -סף של חשיבותו "להגיד הרשב"ם לדברי זה. שבסיפור הרבלפירוט
 ,) עד בקשם אלא בשכם, מצאם כשלא לאביו לחזור רצה שלא זוענכתב

 יותר וכר. ובקשם" הלך בו, שמתקנאים יודע שהיה פי על ואף ;שמצאם
 כי להגיה בזה הכתוב ,ןיאריך : הרמב"ן של פירושו לנו נראהמזה

 אבה, לכבוד סבל הכל אבל לו, לחזור ראת שהיה אליו באו רבותסיבות
 מורה הקב"ה לו זימן כי שקר, והחריצות אמת הגזירה כי עודולהודיענו

 שהיה י6( אומרים ז"ל חכמינו תם בידם". להביאו מדעתו שלאדרך
 בתה, המלאך - מלאךזה

 הרי כי שמעתים, במקום י, ת ע מ ש -
 ה, נ י ת ד - ו. כז, למעלה השווה ם, י ר מ א - מאליג ומובן מזעהמושא

 במלכים וגם מכן לאחר באה המקום שם של זו צורה ליד לדתין.פירוש
 רבות לערים יש לכך ובדומה דתן. - יותר המקוצרת הצורה יג הב'

 זו היתה זה לפי המקוצרת. הצורה גם D?X הסיומת ליד כפולים,שמות
- %ם או צן - עתיקהסיומת  ) או לזנקן והפכה יותר מאוחר שנתארכה 

~?x
 תל- כיום והיא לשכם, צפונית הליכה שעות ארבע שכנה דוהן 52(.
 )1 כיום גם מוליכה דותן עמק דרך ומעין. בארות שתי שבו גדול תלדותן,

 ( וגל-עד, מדמשק יוצאת היא מאד. העתיקה הסורית-המצרית השיירותדרך
 "% 58(. למצרים רמלה דרך הלאה ומשם השרון, לעמק דותן עמק אתעוברת

%

 אליהם יקרב ובטרם מנהק, אתו וי41חו יח--כ.הפסוקים
 הנה אל5אהיה א-ט ויאמרו להמיתה אתוויתנכלו
 ונהרגהו לכו ועתה בא. הלזה החלמותבעל

 אכלתהו, רעה חיה ואמרנו הברות באחרונשלכהו
 הלמתיו. מה-יהיוונראה

 לעשות - להתנכל ; נערמה לפעול כלומר נכל, מלשון ג ל כ נ ת י1
,, בתהלים ו. ת א - ערמה. משום בה שיש מזימה ליזום דהיינו נכל,עצמו

 )הא'(. יג פך, פרשה רבה ובראשית יונא תרגום הש"א1*(
 8. 2575 ג, י נ ק שעמותו .ק ,Nominalbildung 319 ט, ר א ב השטהי'(
,ל Voerterbuch .Riehm~, השווהח(



תקעא לזבראשית

 דברי גם ומכאן בי"ת השימוש אות עם להתנכל הצורה באה כהקה,
 ב'  שמואל ; יב יד, יהושע כמו 54(, אליו" כלומר עמו, אתו, "כמורש"י,

 הרשב"ם: קבע שכבר וכפי 55(, מרוחק לחפץ רומז זה הל - כד.כד,
 - בקרוב". כשהוא הזה... אבל מרחוק..., אותו כשרואים הלזה"כל
 ה א ר ונ - כז. פסוק להלן וכמו הבה, כמו לעשייה, הזמנה זוהי ו, כל

 במבוגרים בהם, ישלוט הצעיר שהאח החשש, רק זה שהיה מכאןוגו'.
 החלומווב  הגשמת למנוע כדי האח, הריגת את ליזום הביאם אשרממנו,

 ויאמר מידם, ויתלתו ראובן ליעומע בת-זו.הפסוקים
 אלחתשפכרדם ראובן אלתם ויאמר נפש. נפנולא

 אלח ורר במרמר אשר הזה אלפהבור אתוהשליכו

 אלח להשיבו מידם אתו הציל למעןתשלחויבה

אציג

 פסקים נו, בפרק מצעו לכך56( בחמה ויאמר.ויאמר,..
 f~R1 האג בתחל שבת אברהם לעבד רבקה שם אטרת תת""כה-בה.

 ללון. מקום תם בביתה ומספוא תבן כי מודיעתו, היא השניהבאמירתה
 "בת-מי - הראשונה התשובה בין היתה כלשהי שהפסקה להניחויש
 ז" לליל לנו מקום בית-אביך "היש - השניה לשאלה התשובה ובין 1"את

 דומה תופעה אמרה. ועוד - איפוא הוא שם השני "ותאמר" שלפירושו
 שם הראשונה האמירה עשו. אצל לו, כז, למעלהגם

- 4  
 שמו קרא "הכי

 ". ו26 5 ד ל איוו השתה*,
 8. 261 5 איוולד העת""(
 פסוק כאף יש מקמות ששני "יאמר" הביסף מכפלות מסיקים המבקריםא(
 מ-ו" לבוא כא פסוק צריך ולפיכך ואילך(, כס לפסוק )בהתאם ס-ש הואכב

 את להציל בקע יהודה אם כי ראותו לא 7 לפי לדעת, מתימרים הם כדאלא,
 ויאמר : אם כי ראיתן" "ויאמר לא נ, אצל כאן, כתוב היה שתחילה ומכאןיוסף.
 הצחת של בסיסה את הפרכנו בפירושנו שלפנינה כפי תקן "העורך" ורקיהורה,

 הוכחה. כל ללא שונים למקורות הפסוקים את לקטוע שמכתשיםהמבקרים
 8~4-%ה. ע' .יה בישרת הורוביץ ר"י עודוהשחה



 לז ת י ש א רבתקעב

- וגו'יעקב"  - השניה שהאמירה בעוד עצמו, עם שיחה מעין היא 
- ברכה" לי"הלא-אצלת  דומים מקרים עוד ויש יצחק. אל פניה היא 

 באמירה יותר. פשוט עוד הכפול "ויאמר" של פירושו כאן מעטים.לא
 ששאר בעוד בוויכוח. דעתו אומר ראובן, מצביע כאילו הראשונההקצרה
 ראובן הרי ונהרגהו", "לכו שבמלים המות לגזירת מתנגדים אינםהאחים
 בהתערבות צורך היה ביוסף. יד לשלוח עמדו האחים שלו. הוויטו אתמטיל
 כאילו ראובן על איפוא היה הנורא. המעשה את למנוע כדימידית
 באמירה נאמר לא ולפיכך נפש". נכנו "לא - האחים כל בשםלהכריז

 זאוג אמר הוא האחים אל לא "ויאמר". רק אלא אליהם, ויאמרהראשונה
 האחרים. לדעת המנוגדת כאמור, בוויכוח, שהביע הדעה היתה זואלא
 בדברים, אותם לשכנע אליהם, לדבר עלט היה דעתו, את שיקבלו כדיאך
 לרצוח. צריכים אתם אין - אליהם" "ויאמר כב בפסוק בא כןועל
 מעשה נפשכם על להעמיס בלי גם מטרתכם את להשיג יכוליםאתם

 כזה מעשה יד. בו שתגעו בלי ימות ושם הבור, לתוך הטילוהורציחה.
 דין לבית מסור גורם דין ואין בלבד, לגרמא אם כי לרציחה ייחשבלא
 היתה האמיתית שכוונתו ראובן על עליו מעיד והכתוב ז5(. לשמיםאלא
 אביו. לידי יותר מאוחר אותו להחזיר כדי אחיו, מידי יוסף אתלהציל
 כב. במב, היא ראובן, של אמירותיו שתי בין היתה שהפסקהוהראיה

 ראובן בילד". תחטאו אל לאמר אליכם אמרתי "הלוא : ראובן מזכירשם
 - פרי נשאו לא דבריו אך ביוסף, לחטוא שלא האחים את איפואהזהיר
 להם אמר זה כל אחר רק הרמב"ן(. כבר מפרש )כך שמעתם""ולא
 השלכהו ידי על מותו את יגרמו אלא בידים יהרגוהו לא שלפחותראובן
 והשווה ; נהרגהו לא כלומר בחיט, נכנו לא ש, פ נ 1 נ כ נ א ל -לבור.
 יב כג "עלה אל-תשלחו-בה מל-ויד כג יא; ה ש,דברם
 אג י לשל" המטףבא

 ויפשיטו אליאחיו, יוסף כאשראבא ויהי כג-כד.הפסוקים

 ע"א. עז, סנהדרין השהה"(
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 עליה אשר הפכים את-כתנת אתחכתנתואתיוטף
 מים. בו אין רק והבור הברה, אתו וישלכוויקחהו

 יוסף את להרוג שלא ראובן של השניה הצעתו את קבלוהאחים
 כדי - הרשב"ם לפי הפסים, כתונת את אותו הפשיטו תחילה אךבידים.
 - ואילך. לא בפסוק וכמתואר אביהם, את מכן לאחר בהלהטעות
 מלת כך ומשום 58(. בעצמו" אותה שיפשיט "שאמרו ה טויפשי

 "את-
 s~finn % כתתת הפסים, את-כתנת את-נתנתן --האיג

 ae), אותה כשראה ד מ יעקב הכיה ט ועל במעה,מעחדת
-- 

 והברר
 "ג דמף כמשוך עו נם שכבר אתה, יטבתן לא מש, בו היה "שאםרק.

 האחים קבלו שאכן להראות כדי זו עובדה להזכיר רוצה הכתובכלומר
 ראובן. של האחרוניםדבריו

 עיניהם וישאו לאכלילה,ם ויושבו כה-גז.הפסוקים
 וגמליהם מנלעג, באה ישטעאלים ארחת והנהויראו
 מצרימה. להוריד הולכתם ולת צרי נכאתנשאים
 אתיאחינו נהרג כי מה-בצע אל-אהיה יהורהויאמר
 אלח וירנן ל-טמעאלים ונמכרט לכו אתפרמטוכמינו

 אחיו. וישמעו הוא, בשרט כהשחיטונהייבן

 וכדי לאכול כדי הבור, מן מסויים במרחק הסתם מן התישבההאחים
  111לטכס

-  
  שעה לפי נהגו חם גם כי ליגעות. מה - אכילתם בשעת

 אחיהם את להמית כולם הסכימו לא עוד הרי ראובן של עצתו פיעל
 ראובן של לדעתו ירדו אשר ביניהם שהיו ייתכן גרמא. בדרךבעקיפיג
 הסתלק שראובן גם ומה הבור, מן ולהוציאו לחזור כוונתו אתונחשו
 עלתה ששוב איפוא ודאי כס. מפסוק שנראה כפי המקום, מןבינתים

. הראב"ע.א(

 פסוק,לנ**(
 הרמב"4א(

,,,[,,(,,,."  ,י,1,11~,) ,. ,,,
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 כאשר יהודה, הבנגד וכאן ונהרגהו". "לכו - הראשונה ההצעהלדיון
 כד ח, משופטים ם. י ל א ע מ ש י ת ה ר א - המצב. מן אחר מוצאהזדמן
 בני על שנמנו פי על אף ישמעאלים, גם נקראו שהמדינים לראותאפשר
 משמשת ישמעאלים המלה כי איפוא, אפשר ב. כוך למעלה השווה ;קמורה
 וו גמלים שיירת 61(. גמלים או גמלים בעלי - למקצוע או לעיסוקצין
 וצר'י ת נכא להביא כדי יז בפסוק המוזכרת בדרך כנראהנסעה
ת למצרים. ez) ט לו ב  עשירים שקונים מראה אלה יקרים דברים של 

 ההצר משרי לאחד יוסף את שמכרו קרה וכך השיירה, לאנשי להםהי
 - מזה. לנו יהיה יתרון איזה כלומר ע, צ ב - ה מ - מצרים. מלךשל
 והתנגד ראובן של הצעתו על כלום ידע לא שיהודה אפשר ג. ר ה נ יכ
 את גם הריגה בשם מציין שהוא ואפשר ונהרגהו", "לכו להצעתרק

 דמו, את- ינו וכס - בבור. יוסף השארת דהיינו שבגרמא,ההמתה
 אימר בזה בו. תהי- אל- וידנו - )רש"י(. מותו את ונעליםפירוש
 הוא אבל אל-תשלחו-בו". "ויד - לכן קודם ראובן אמר שכבר מהיהודה
 אומר הוא כן ועל ייעשה, שלא דבר לבור בהשלכה גם ורואה לכתמרחיק
 לראות רגילים אלה במלים יו. ח א ו ע וישם - אל-תהי-בו".,עידנו
 זאת, לומר הכתוב נתכוון אילו ברם, האחים. מצד הסכמה הבעתמשום
 כן על וכדומה. בדבריו בקולו, כגרן כלשהו, משלים להוסיף צריךהיה
 לב, לשים שהו נראה לנו אולם 63(. ברבר נמלכו האחים - לפרשרוצים

 לקיים עשו שמיד משום זה, מעין ביטוי בא לא ראובן אצלשלמעלה
 כאן ואילו מאליו. מובן דבר היא העצה שמיעת אז או ראובן. שלעצתו
 שמעו שאמנם לספר הכתוב צריך לפיכך יהודה. עצת את האחים קיימולא

 . אחרים., אותם שהקדימו אלא ולקיימה, לקבלה עמדו כלומרעצתו,

 ויעלו וימשכו פטרים טדינים אנשים ויעברו כח,פסיק

 11. ען יעקוב, ב'פ(
 ,Ladanum) Balsam, ~(Ttagakanth שונים מעצים שרף מיני'6(
 חמלך. 14 ע' יעקוב, ב'"(
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 לישמעאלים את-וטף וימכרו מן-הבוראתייוטף
 מצרימה. את-וטף ויביאו בטף,בעשרים

 הראשונים. המפרשים של דעותיהם חלוקות זה פסוק שלבפירושו
 המפרשים רוב ,יימכרו". של לנושאו באשר הדעות חלוקותבמיוחד
 דברי פי על וזאת המכירה, מעשה את שעשו אלה הם שהאחים לומרנוטים
 מצרימה", אתי אשר-מכרתם אחיכם יוסף "אני - ד מה, להלזיוסף

 בעיניכם ואל-יחר אל-תעצבו "ועתה - שם מוסיף עודכשהוא
 בין "וימכרו". בפועל הנושא מתחלף זה לפי הנה". אתיכי-מכרתם

 : לשונו והרי ביותר. הפשוטה בדרך 84( הרמב"1 הולד זו דעהבעלי

 הכירו גלעד, מדרך באים אנשים  מרחוק וראו עיניהם בת"כאשר
 מגלעד כי ילכו, למצרים כי וידעו בגמלים, הש ישמעאלים אורחתכי
 אמר ולבן אותו. להוליך דרכם  היה ולמצרים והנכאת, הצרייובא
 רחוקה. ארץ אל והולכים מרחק מארץ האלה האנשים הנה יהודה,להם

 היו כי מצאו  להם, קרבו וכאשר הדבר. יודע לא כי  להם,נמכרנו
 ששכרו סוחרים מדינים אנשים והצרי הנכאת להם אשר סחיטהבעלי

 לסחור אותו שקנו למדינים יוסף את וימכרו מהישמעאלים,הגמלים
 את יקנו לא הגמלים בהזכירי הישמעאלים אורחת כי לסחורה,בו

 מסרו להם כי לישמעאלים, יוסף את וימכרו ואמר לעצמם.הסחורה
 אשר הישמעאלים מיד טעם וזה למצרים, הסחורות מוליכים שהםאותו,

 בו, סחרו והם בעליו היו המדינים אבל בידנו היה כי שמה,הורידוהו
 יספר פעם בכתוב, מעשה וכל מצרים. אל אתו מכרו והמדיגים שאמרוהוא
 אף והנה וכף. בידו" שיעשנו כשליח ופעם בו  המצוה כמושלאותו

 את שפרו מה לשם עדיין, ברור לא בך, הפסוקם את לפרש אפשרכי
  מכרו הכחום  אם כלל,  לנו חשוב וה אין  לבאורה הרי האלה. הפרטםבל
 נעדיף כן על המדינים. באמצעות או במישרין לישמעאלים יוסףאת

 הם אבור, מן שהוציאוהו הם המדינים. על מוסב ,יימכרו" כילהניח,
 וכך הסתורות. שאר עם למצרים שיורידוהו כדי לישמעאליםשמכרוהו

 אל-מצרים", אתו מכרז דצ%ףינים( )בנ "ומשדנים - לו בפסוק נאמרגם

 )הר'(. בה לפסוק**(
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" עצמה למצרים אבל 65(, מצרימה בכיוון מכרוהו כנען בארץ בעודםכלומר
 ד מה, להלן האמור ואילו א. לט, להלן כאמור הישמעאלים,הביאוהו
 למצרים ממולדתי אותי הוצאתם אתם - פירושו מצרימה" אתי"מכרתם

 שנמכרתי לכך הגורם הייתם אתם כלומר לבור, אותי שהשלכתם זה לדיעל
 שנשתכנע, מכיוון יוסף. של זו התבטאותו דרך להטעים אפשר ואף 66(.הנה

 הוא ברצון הרי הקבתך של ההשגחה ממעשי היתה למצריםשמכירתו
 יתוארו הישמעאלים, ולא שהללו, כדי האחים חשבון על הדבר אתזוקף
 של מרעיונם אתי" מכרתם "אשר זו בביטוי כאן יש ית'. רצונוכעושי
 ז6( שברת" אשר הראשנים "על-הלחת לכתוב ז"להכמינו

-  
 כחך "יישר

 שעל לאחי מודה הוא אותי. שמכרתם כוחכם יישר - מעין '6(,ששברת"

 המכירה מעשה את זוקף הוא כן ועל מכירתו, לידי הביאו פעולתםירי
- 69(.לזכותם  שבע- בן כי ה, כז, ויקרא השווה ף, ס כ ם י ר ש ע ב 
 ויורידו, ולא ה, מ י ר צ מ . . . ו א י ב י ו - זמן. באותו יוסף היהעשרה
 מצרימה. שיבא כך לירי הביאו הםכלומר

1, איףיו8ף. והנה אלחהבור ראובן ו*,ט5ב כס-ל.הפסקים
 " אנייבא. אנה האניאיננו "" הילד ויאמר, אלאאהיו ו-סב את"בגריה ויקרעבבור,

)', אחרת בדרך להגיע כדי ראובן הסתלק לאכול, ישבו שהאחיםבשעה

11' הבור, מן נעלם שיוסף ראה וכאשר אביו. אל שסף את ולהחזיר הבוראל
",,, השווה ד, היל - ה יד, במדבר השווה ; ייאוש מרוב בגדיו אתקרע

 607. ע' הנ"ל, בישורון הורוביץ ~ff' 21י ע' ,עקוב, ב, השתה64(

 0מ. ע' הורוביז ר" 130 ע' יעקוב"(ב
) ג לד, שגת"(

,,,,) )המ'(. ע"א פז, שבת"(
 את ואילו ל-ו, הישמעאיים את ויחסו פסוקנו את בתרו המקרא מבקרי*'(

 יכתים ואנו זה, בביתור-קיסוע ענק כל אין פירושנו לפי שן. לשקור .המדינים
 על כליל הופרכו כבר שכו דבריהם, הפרכת את לעצמנולחסוד

 מ-
 ב 1 ק ע י ב'

',, הורוביז.ות"י

 ין,
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 ראובן. של לייאושו ביטוי א, ב - י נ א ה נ א י נ א ו - כב. מב,להלן

 האב. בצער לראות אוכל לא כי אלד,לאל

הפסוקיי
 שעיד לי12יץ115 ילטף, fan~nw ויקורך לא-לב.

 את4כתנת ו-כלחו כדם. אר2-הכתנת ויטבלועזים
 הכרי מצאנה זאת ויאמרו אל4אביהם ויביאוהפסים

 אם4לא. הוא בנך הכתנתנא

 וישלחו, - )רש"י(. אדם" לשל דומה "דמו כי עזים,שעיר
 76( רעוומ' חיות ידי על קרועה נראית שתהיה בשלח"העבירוה

ל לשון זה הרי מקרא ומל פשוטו לפי אך שלח(,)מלשון ת ב  יונתן לפי 
 שהם בהם יעקב יחשוד לא וודאי כי השפחות, בני בידי הכתונת אתשלחו
 את בפיהם ושמו זרים שלחו כי להניח, הוא יותר פשוט ברם,הרגוהו.
 כלומר ו, ר מ א י 1 . . . 1 א י ב י ו - פסוקנו. של שבסיפאהדברים

 כה.-הכתנת לח, ולהלן לב לא, למעלה כמוהשליחים.-הכר-נא,
 כג. יא, במדבר ; כא יח, למעלה כמו כפולה, שאלה א. ל - ם א . . . ך נב

 רעה חיה בני כ25נת ויאורך וכפירוץ לג-לה.הפסוקים
 וישם שמלתיו יעקב ויקרע יוסף. טרף טרףאפלתהה

 כל4 ויקמו רכים. ימים עלבונו ויתאבל במתניהשק

 כי4 ויאמר להתנחם וימאן לנחמו וכליבנתיובניו

 אביס אתו ויבך שאלה, אבל אל"בניארד

 גם ביתו, נשות כל ו, י ת 3 ב - ל כ 1 - הפסיס. לפי ה, ר י כ י1
 בכה2מע. והכלותהנכדות

 וש" תןברסב"ו""מסורנה
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plo9,לפופיפר אל"מצרים, אתו מכרו דהבודנים לו 
 הפצחים. שר פרעהברים

 ם, י ר צ מ - ל א - יוסף. תולדות סיפור של הראשון חלקו מסתייםבזה

 טענות ועל זה על וגף. ר פ י ס ו פ ל - כח. לפסוק למעלההשווה
 זז(. א ללט, ראההמבקרים

 )הם/(. ז"ל המחבר של ידו כתב מסתיים כאן11(


