
  מגדים לה (ניסן תשס"ב)

 

 

 גד אלדד

 

 *בין ראובן ליהודה -העוז והענווה 

 

ימים קשים באו על בית יעקב. הרעב כבד בארץ, והירידה למצרים בשנית להביא 

אוכל, מותנית בהבאת בנימין. יעקב מסרב, ואנו עדים לניסיונות שניים מבניו 

 לשכנעו:

תֹו ַעל ָיִדי ֺם �א ֲאִביֶאּנּו ֵאֶלי� ְּתָנה אר ֶאת ְׁשֵני ָבַני ָּתִמית אִ ֺאֶמר ְראּוֵבן ֶאל ָאִביו ֵלאמַֺוּי

אֶמר �א ֵיֵרד ְּבִני ִעָּמֶכם ִּכי ָאִחיו ֵמת ְוהּוא ְלַבּדֹו ִנְׁשָאר ּוְקָרָאהּו ַֺוֲאִני ֲאִׁשיֶבּנּו ֵאֶלי�. ַוּי

 לח).-(מ"ב, לז  ָאסֹון ַּבֶּדֶר� ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו ָבּה ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת ֵׂשיָבִתי ְּבָיגֹון ְׁשאֹוָלה

יעקב מסרב בתוקף, ואנו עומדים תמהים לפשר הצעתו המוזרה של ראובן, וכפי 

 שביטא זאת רש"י:

לא קיבל [יעקב] דבריו של ראובן. אמר, בכור שוטה הוא זה, האומר להמית את בניו, 

 1(רש"י שם, לז). וכי בניו הם ולא בני?!

ת כעונש ראוי להמית שניים אף תוכן הצעתו של ראובן אינו ברור. מדוע ראה זא

  2מבניו, בעוד אנו יודעים שהיו לו ארבעה. וכבר עמדו על זה המפרשים.

לאחר שכילו לאכול את השבר שהביאו, מבקש יעקב מבניו לשוב למצרים, 

 והפעם מנסה יהודה את כוחו בשכנוע האב:

 
לרב  פרקי בראשיתבציון סתמי לפרק ופסוק, הכוונה לספר בראשית. עוד אציין, שבספר  *

מרדכי ברויאר (אלון שבות תשנ"ט) נידונה סוגייתנו מכיוון שונה לחלוטין (ראה שם, פרק 

 ).674ארבעים ואחת, עמ' 
רמב"ן ביאר בפסוק לז את כוונת ראובן "שקיבל עליו בָאָלה להביאו אל אביו... והוא כענין  .1

. אם כן, לדעתו, כוונת ראובן להפליג "מה שאמר יהודה (מ"ג, ט) 'וחטאתי לך כל הימים'

, מתעמעם ההבדל בין בדברים, ועדיין יש להבין מדוע נקט לשון גוזמה זו. מאידך, לדעתו

 הצעת ראובן לזו של יהודה שתובא לקמן.
רד"ק כתב שהתכוון ל"שנים מבני, כי ארבעה היו לו". רמב"ן ביאר, שכוונתו להציע כפל,  .2

תחת האחד מבני יעקב. המפרשים נמנעו מלהציע כי כעת היו לו רק שני בנים, וזאת, כפי 

הנראה, מפאת הזמן הקצר שחלף מהתרחשות פרקנו ועד הירידה למצרים שאליה מתייחס 

 מניין תולדות בית יעקב בפרק מ"ו.
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ר �א ִתְראּו ָפַני ִּבְלִּתי ֲאִחיֶכם ֺר ָהֵעד ֵהִעד ָּבנּו ָהִאיׁש ֵלאמֺאֶמר ֵאָליו ְיהּוָדה ֵלאמַֺוּי

ֶתם ִלי ְלַהִּגיד ָלִאיׁש ַהעֹוד ָלֶכם ָאח. ַוֹּיאְמרּו ָׁשאֹול ֺאֶמר ִיְׂשָרֵאל ָלָמה ֲהֵרעִֺאְּתֶכם... ַוּי

ר ַהעֹוד ֲאִביֶכם ַחי ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאח ַוַּנֶּגד לֹו ַעל ִּפי ָֺׁשַאל ָהִאיׁש ָלנּו ּוְלמֹוַלְדֵּתנּו ֵלאמ

אֶמר ְיהּוָדה ֶאל ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ֺאַמר הֹוִרידּו ֶאת ֲאִחיֶכם. ַוּיָֺבִרים ָהֵאֶּלה ֲהָידֹוַע ֵנַדע ִּכי יַהּדְ 

ִכי ֶאֶעְרֶבּנּו ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשּנּו ִאם ִֺׁשְלָחה ַהַּנַער ִאִּתי ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה ְוִנְחֶיה ְו�א ָנמּות... ָאנ

אֶמר ֲאֵלֶהם ִיְׂשָרֵאל ִֺתיו ֵאֶלי� ְוִהַּצְגִּתיו ְלָפֶני� ְוָחָטאִתי ְל� ָּכל ַהָּיִמים... ַוּיֺ�א ֲהִביא

 יג).-(מ"ג, ג את ֲעׂשּו... ְוֶאת ֲאִחיֶכם ָקחּו ְוקּומּו ׁשּובּו ֶאל ָהִאיׁשֲֺאִביֶהם ִאם ֵּכן ֵאפֹוא ז

ורק  למרות שהאוכל אזל, יעקב מתעלם מהדרישה של 'אדוני הארץ' להבאת בנימין,

לאחר דיון מתוח הוא נעתר לבקשת יהודה. המקרא לא ביאר מה בדברי יהודה 

הכריע את הכף. האם באמת סמך יעקב על ערבותו האישית של יהודה? דבר זה אינו 

מרומז בכתוב! ועוד, הרי בתשובת יעקב לראובן הוא חשש מאסון שיקרה בדרך, ומה 

 תעזור ערבותו של יהודה להציל מאונס הדרכים?!

אין זאת, כי רב הנסתר על הגלוי בדיון זה, ועלינו להרחיב את מבטנו כדי לחשוף 

 את כוונתם של הדוברים.

 מכירת יוסף

בני יעקב חיו וגדלו יחד. לפתע יצא יוסף מן השורה והחל בהכרזת חלומות ברבים. 

הדבר עורר את כעסם של אחיו, עד שנקרתה לידם ההזדמנות להעניש את האח 

 הסורר:

אְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֺתֹו ַלֲהִמיתֹו. ַוּיֺק ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאֵליֶהם ַוִּיְתַנְּכלּו אֺתֹו ֵמָרחְֺראּו אַוּיִ 

רֹות ְוָאַמְרנּו ַחָּיה ִֺהֵּנה ַּבַעל ַהֲח�מֹות ַהָּלֶזה ָּבא. ְוַעָּתה ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְוַנְׁשִלֵכהּו ְּבַאַחד ַהּב

אֶמר ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן ֺאֶמר �א ַנֶּכּנּו ָנֶפׁש. ַוּיָֺרָעה ֲאָכָלְתהּו... ַוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם ַוּי

תֹו ֶאל ַהּבֹור ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר ְוָיד ַאל ִּתְׁשְלחּו בֹו ְלַמַען ַהִּציל ַֺאל ִּתְׁשְּפכּו ָדם ַהְׁשִליכּו א

 כב).-(ל"ז, יח יותֹו ִמָּיָדם ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל ָאבִ ֺא

ראובן ממיר את רצח יוסף בידי אחיו בהריגתו ביד איתני הטבע, בעוד שכוונתו 

 האמתית לחלצו. אלא שתכניתו משתבשת כשמופיעה אורחת ישמעאלים:

ג ֶאת ָאִחינּו ְוִכִּסינּו ֶאת ָּדמֹו. ְלכּו ְוִנְמְּכֶרּנּו ֺאֶמר ְיהּוָדה ֶאל ֶאָחיו ַמה ֶּבַצע ִּכי ַנֲהרַֺוּי

 (שם, כז). ַלִּיְׁשְמֵעאִלים ְוָיֵדנּו ַאל ְּתִהי בֹו ִּכי ָאִחינּו ְבָׂשֵרנּו הּוא ַוִּיְׁשְמעּו ֶאָחיו

ראובן כנראה לא ידע על השינוי הפתאומי בגורלו של יוסף, ולכן שב אל הבור, 

 ולאכזבתו יוסף כבר לא היה שם:

אַמר ַֺּבּבֹור ַוִּיְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו. ַוָּיָׁשב ֶאל ֶאָחיו ַוּי ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן ֶאל ַהּבֹור ְוִהֵּנה ֵאין יֹוֵסף

 ל).-(שם, כט ַהֶּיֶלד ֵאיֶנּנּו ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ָבא
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ודאי שהאחים סיפרו לו את אשר אירע, ואו אז גילה להם ראובן את כוונתו 

האמתית בהצעתו להשליך את יוסף אל הבור. שנים לאחר מכן, עדיין צופן ראובן 

 בקרבו את הכעס על שִהמרו את עצתו, וברגע משבר הוא מתריס לעבר אחיו:

ר ַאל ֶּתֶחְטאּו ַבֶּיֶלד ְו�א ְׁשַמְעֶּתם ְוַגם ֺר ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ֵלאמָֺתם ֵלאמַֺוַּיַען ְראּוֵבן א

  (מ"ב, כב). ָּדמֹו ִהֵּנה ִנְדָרׁש

 "את שני בני תמית"

וראים על יציאת יהודה מבית יעקב, על נישואיו ועל לאחר מכירת יוסף אנחנו ק

הולדת צאצאיו. הפרשנים נחלקו בתיארוך פרשייה זו. יש הטוענים (רש"י, רד"ק 

וחזקוני), שמהלך זה הוא תוצאה של מכירת יוסף, שיהודה הואשם בה, כיוון שיזם 

אותה וסיכל בכך את תכניתו של ראובן. אמנם יש הסבורים שנישואי יהודה אירעו 

קודם לכן (אבן עזרא). ודאי לשיטה האחרונה, אך גם לשיטה הראשונה, יש לעמוד 

על טעם כתיבתה של פרשייה זו בכלל, ועל תרומתה להבנת השתלשלות המאורעות. 

המשך הסיפור מגלה שגורלו של יהודה לא שפר עליו, הוא התאלמן ושני בניו 

 הגדולים מתו. בכתוב אף מפורטת סיבת מותם:

א ֶאל ֵאֶׁשת ָאִחי� ֺאֶמר ְיהּוָדה ְלאֹוָנן ּבֺי ֵער ְּבכֹור ְיהּוָדה ַרע ְּבֵעיֵני ה' ַוְיִמֵתהּו ה'. ַוּיַוְיהִ 

  תוֹ ָֺתּה... ַוֵּיַדע אֹוָנן ִּכי �א לֹו ִיְהֶיה ַהָּזַרע... ַוֵּיַרע ְּבֵעיֵני ה' ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוָּיֶמת ַּגם אְֺוַיֵּבם א

 י).-(ל"ח, ז 

הנסתרות לה' אלוהינו, אך לעיני הבריות הסיבות המפורטות בכתוב לא היו גלויות, 

 ובוודאי ניתן היה לפרש את העובדות אחרת, וכפי שכתב ספורנו:

באותו הזמן שנמכר יוסף למצרים בסיבת עצת יהודה שאמר למכרו ולא אמר 

שאר להשיבו, ושיכל את אביו, חל על יהודה פרי מעלליו, והוליד שני בני מות, ונ

 3(ספורנו ל"ח, א). שכול משניהם

על רקע זה נשוב להבין את פשר דברי ראובן. אמנם יעקב אינו יודע על מכירת יוסף, 

עדיין מהדהדים בבית יעקב. כבר ראינו  של יהודהאך סביר להניח שהדי אסונו 

שראובן כועס על האחים שסיכלו את תכניתו להצלת יוסף, וגרמו לכל הסיבוך 

שנוצר. עתה פונה ראובן אל יעקב באמירה ברורה, שיש בה רמז עבה כלפי יהודה. 

בעצם ראובן מכריז: 'מוכן אני לקבל את העונש שנגזר על יהודה אם לא אחזיר את 

 
ספורנו הרחיק לכת וקבע כעובדה שער ואונן מתו כעונש ליהודה, למרות שהתורה מנמקת  .3

אחרת, ואולי הבין ששני הדברים יחד גרמו לעונש הכבד. אמנם, לאור דבריו יש להציע, 

, עיין ברמב"ן (ל"ח, ז) שכוונת התורה בנמקה שלפחות כך פירשו זאת האחים. לעומת זאת

נש יהודה על מכירת ֺאת מיתת ער, להוציא מתפיסת ספורנו, ולהדגיש "שלא היה זה בע

 יוסף".
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בנימין'. בדברי ראובן חבויה התרסה כנגד יהודה, וכוונתו לרמוז ליעקב, שלא הוא, 

; אלא יוסף נעלם, ומן ראובן, הוא שבחר את העונש על שיכול יעקב מאחד מבניו

יהודה! על כן הוא, ראובן הבכור,  -השמים גזרו על המתת שני הבנים של האשם... 

אך יעקב  4שב לתפוס את מקומו הטבעי, ומתוקף כך יש להטיל עליו את המשימה.

סירב לראות ולהאמין בקשר בין האסון של יהודה לחטא כלשהו, והחליט בפסקנות: 

 'בשום פנים ואופן בנימין לא ירד מצרימה!'.

 כי אערבנו מיִדי תבקשנו"ֺ"אנ

כידוע, נעתר יעקב לדברי יהודה. יש שנימקו זאת, כיוון שיעקב סמך עליו יותר 

מאשר על ראובן (רמב"ן מ"ג, לז), ויש שנימקו, כיוון שלא הייתה לו בררה, כי האוכל 

שר הדיון כלה מן הבית (רש"י מ"ג, ב). לכל הסבר, יש עדיין מקום לעמוד על פ

הממושך בין יהודה ליעקב. יעקב לא מוותר בקלות. ויש לעמוד על טענת יהודה, 

שהיטתה את הכף להצעתו. ראשית טען יהודה: "אם ישך משלח את אחינו אתנו 

 כל" (מ"ג, ד).ֺאלך נרדה ונשברה 

יהודה מתייחס כאן לטובתו האישית של יעקב, ועל כך באה התשובה: "ויאמר 

תם לי להגיד לאיש העוד לכם אח?" (מ"ג, ו). 'אם חרדים אתם ֺישראל למה הרע

לטובתי', עונה יעקב, 'היאך גרמתם לי רעה בגלֹותכם לשליט על מציאותו של 

בנימין?'. אמנם האחים ענו לו על כך, אך כנראה זה לא סיפק את האב, עד שיהודה 

 פונה בשנית:

ַּגם ה ַהַּנַער ִאִּתי ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה ְוִנְחֶיה ְו�א ָנמּות אֶמר ְיהּוָדה ֶאל ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ִׁשְלחָ ַֺוּי

ִתיו ֵאֶלי� ֺ ּ. ִאם �א ֲהִביאִכי ֶאֶעְרֶבּנּו ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשּנוָֺאנ. ֲאַנְחנּו ַגם ַאָּתה ַּגם ַטֵּפנּו

   ּ ִּכי ַעָּתה ַׁשְבנּו ֶזה ַפֲעָמִיםִּכי לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנוְוִהַּצְגִּתיו ְלָפֶני� ְוָחָטאִתי ְל� ָּכל ַהָּיִמים. 

 י).-(שם, ח 

בדבריו של יהודה יש כאן 'ארמז' ברור ליעקב. תוך כדי דיבורו של יהודה, צצים 

בזיכרונו של יעקב מראות רחוקים עת היה צעיר יותר, ועמד בנחישות על צדקתו 

 נגד הקמים עליו:

ַעל ַהְּגַמִּלים... ַוִּיְבַרח הּוא ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו... ַוַּיֵּׂשג ָלָבן  ת ָנָׁשיוֶאת ָּבָניו ְואֶ ב ַוִּיָּׂשא ַֺוָּיָקם ַיֲעק

ַתי ִּכְׁשֻביֹות ֺב ֶאת ְלָבִבי ַוְּתַנֵהג ֶאת ְּבנֺב ֶמה ָעִׂשיָת ַוִּתְגנֺאֶמר ָלָבן ְלַיֲעקֺב... ַוּיֶֺאת ַיֲעק

ל ֶאת ְּבנֹוֶתי� ֵמִעִּמי... ַוִּיַחר ֺאֶמר ְלָלָבן ִּכי ָיֵראִתי ִּכי ָאַמְרִּתי ֶּפן ִּתְגזֺב ַוּיָֺחֶרב... ַוַּיַען ַיֲעק

אֶמר ְלָלָבן ַמה ִּפְׁשִעי ַמה ַחָּטאִתי ִּכי ָדַלְקָּת ַאֲחָרי... ֶזה ֺב ַוּיֺב ַוָּיֶרב ְּבָלָבן ַוַּיַען ַיֲעקְֺלַיֲעק

 
אפשר שאם יעקב היה מתחקה אחר כוונת ראובן, היה ראובן מוביל את אחיו לחשיפת  .4

האמת. ברם, מעולם לא העז ראובן לגשת לאביו ולספר לו את אשר אירע, שכן ספק היה 

 בלבו אם יתמכו אחיו בגרסתו, מה עוד שמתחילה היה עמם באותה עצה.
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ִכי ֲאַחֶּטָּנה ָֺאנְטֵרָפה �א ֵהֵבאִתי ֵאֶלי�  ִכי ִעָּמ� ְרֵחֶלי� ְוִעֶּזי� �א ִׁשֵּכלו...ֶֺעְׂשִרים ָׁשָנה ָאנ

ֱא�ֵהי ָאִבי ֱא�ֵהי ַאְבָרָהם ּוַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי ִּכי ַעָּתה ֵריָקם לּוֵלי  ...ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשָּנה

 מב).-(ל"א, יז ִׁשַּלְחָּתִני ֶאת ָעְנִיי ְוֶאת ְיִגיַע ַּכַּפי ָרָאה ֱא�ִהים ַוּיֹוַכח ָאֶמׁש

יעקב ניצב בפני לבן הטוען כנגדו על לקיחת בנותיו ללא רשותו, ויעקב מצדיק את 

עצמו, שזו טובתו וטובת משפחתו. שנים אחר כך, עומד יהודה מול יעקב ומשתמש 

במטבעות לשון דומים, כשכוונתו ברורה: יעקב הרשה לעצמו לקחת את בנות לבן 

לקחת  לטובת עצמו ומשפחתוללא רשותו, לטובת עצמו, וכאן הוא, יהודה, מבקש 

 הוא אכן שואל רשות מיעקב! -את בנימין בן יעקב, אך עם הבדל אחד משמעותי 

יעקב לא יכול לסרב ליהודה, כיוון שהוא עצמו, בסיטואציה דומה בעבר, נהג כטענת 

 5יהודה. וכך בנימין יורד מצרימה.

 בין ראובן ליהודה -העוז והענווה 

הבנת הדיון בעניין בנימין, תסייע בידינו לדלות קווי אופי שונים המבדילים בין 

ראובן ליהודה, והבאים לידי ביטוי בהזדמנויות שונות. ראובן נקט עמדה אקטיבית 

שעשאה על דעת  -במעשה בלהה, שאפשר ולא הייתה ספונטנית, אך הבולט בה 

יו, עצמו. התנהגות זו חוזרת גם במכירת יוסף. ראובן אמנם תכנן להצילו מידי אח

אך כישלונו נבע מכך שלא מצא לנכון לשתף איש מאחיו בתכניתו זו, ולכן מבלי 

משים סיכלו האחים את עצתו. כשנעמוד על סגנונות הדיבור של ראובן ויהודה 

 ביחס ליוסף נמצא שינוי מעניין:

ַאל ִּתְׁשְּפכּו ָדם אֶמר ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן ֺאֶמר �א ַנֶּכּנּו ָנֶפׁש. ַוּיַֺוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם ַוּי

ג ֺאֶמר ְיהּוָדה ֶאל ֶאָחיו ַמה ֶּבַצע ִּכי ַנֲהרֺתֹו ֶאל ַהּבֹור ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר... ַוּיֺ ּ אַהְׁשִליכו

ִּכי ָאִחינּו ְבָׂשֵרנּו ֶאת ָאִחינּו ְוִכִּסינּו ֶאת ָּדמֹו. ְלכּו ְוִנְמְּכֶרּנּו ַלִּיְׁשְמֵעאִלים ְוָיֵדנּו ַאל ְּתִהי בֹו 

 כז).-(ל"ז, כא ַוִּיְׁשְמעּו ֶאָחיוהּוא 

בעוד ראובן נוקט לשון ציווי, ומצווה על אחיו להשליכו לבור, יהודה מעלה הצעה, 

והכתוב מדגיש שהצעתו נתקבלה: "וישמעו אחיו". יהודה אינו מצווה אלא נוטל 

אפשר להתעלם מהעובדה שראובן הוא הגדול ולכן הוא -רשות מאחיו. אמנם אי

מצווה, ואילו יהודה צריך ליטול רשות משמעון ומלוי הגדולים ממנו. אך שרשרת 

האירועים מורה על הבדל מהותי: אותו ראובן המצווה על אחיו, גם מרשה לעצמו 

לקבוע עובדות ולנהל את חייו של אביו בענייני נשיו. לעומת זאת יהודה נוהג 

ותו, למרות שהוא רומז לו כי הוא יכול ורשאי שלא בנימוס מול אביו ומבקש את רש

לעשות כן. וכאן באה לידי ביטוי מידת הענווה שביהודה. יהודה מעמיד עצמו בדבריו 

כשליח של האחים כולם אל אביו, שהרי כולם רצו לשבור אוכל; ואף יעקב, 

 
אין מקום לערער על השוואת המקרים בטענה שיעקב קיבל ציווי אלוהי לשוב לאביו, שהרי  .5

 ראינו שגם משה קיבל ציווי אלוהי לשוב למצרים, ואף על פי כן נטל רשות מיתרו לכך.
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בהרשותו לקחת את בנימין, אינו מתייחס ליהודה כאל אחראי בלעדי. על אף זאת, 

יהודה מגלה עוז ואומץ לקבל על עצמו את האחריות כשהתכנית משתבשת, ואינו 

 מסתתר תחת 'מטריית' ההסכמה של האחים. הדבר בולט בדבריו ליוסף:

... ְוָהָיה ִּכְראֹותֹו ִּכי ֵאין ַהַּנַער ָוֵמת ֵאיֶנּנּו ִאָּתנּוִאי ֶאל ַעְבְּד� ָאִבי ְוַהַּנַער ְֺוַעָּתה ְּכב

 ָ ָעַרב ֶאת ַהַּנַער ֵמִעם ָאִבי ַעְבְּדךָלה. ִּכי ֶֺאת ֵׂשיַבת ַעְבְּד� ָאִבינּו ְּבָיגֹון ְׁשא ֲעָבֶדי� ְוהֹוִרידּו

ר ִאם �א ֲאִביֶאּנּו ֵאֶלי� ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ָּכל ַהָּיִמים. ְוַעָּתה ֵיֶׁשב ָנא ַעְבְּד� ַּתַחת ַהַּנַער ֵֺלאמ

 לג).-(מ"ד, ל ִני...ֶֺעֶבד ַלאד

התנהגות זו תואמת להפליא את מעשי יהודה לאחר מכירת יוסף. חלק מהפרשנים 

 6טענו, שגלותו מבית יעקב נבעה מקבלת אחריות על הצעתו ויזמתו למכירת יוסף,

למרות שהכתוב הדגיש שהדבר נעשה בהסכמת כולם. יהודה יוזם מתוך ענווה, ובעוז 

 7נוטל על עצמו את האחריות לתוצאות יזמותיו.

 ת הבכורהדחיי

דחיית הבכור מן ההנהגה אינה תופעה נדירה בסיפורי המקרא, ויש לעמוד על טיבה. 

ישמעאל ועשו נדחים, ראובן נדחה, ואף המלך הראשון, שאול, אינו מצליח להקים 

 למה? -שושלת אחריו. כל זאת 

עמדנו על כך, שיהודה חייב ליטול רשות מאחיו, מכיוון שיש גדולים הימנו. 

אפשר שעובדה פשוטה זו יש בכוחה לנמק את עדיפות הצעיר כמנהיג. במתן 

מנהיגות לבכור טמון סיכון, שכן סיבת זכייתו של הבכור בתפקיד הרם היא טבעית, 

אפשר להתווכח עליה. על כן עלול הבכור לחשוב שההנהגה 'מגיעה לו', כך נגזר -ואי

ח המנהיג כיוון מן השמים מעצם הולדתו כבכור. אין זיקה בין שאר האחים לא

משמעית שהוא המנהיג והם המונהגים, ומעתה יעשה במלכות -שהמציאות גזרה חד

 כבתוך שלו! 

מעשיו של ראובן מבטאים תפיסה כזו, אפילו כשכוונתו לטובה (בהצלת יוסף). 

בדחיית הבכור יש מסר ברור "מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך". אף ביחס ליהודה 

 שזכה במלכות, הדגיש המשורר:

 לב).-(תהילים פ"ט, לא ָנםִֺאם ַיַעְזבּו ָבָניו ּתֹוָרִתי... ּוָפַקְדִּתי ְבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם ּוִבְנָגִעים ֲעו

 
 ח, א ובעקבותיו חזקוני שם. והשווה לדברי רש"י שם."רושו לבראשית לר"י בכור שור בפי .6
" (מ"ט, ח), בעוד לראובן הוא יודוך אחיךאפשר וזו כוונתו של יעקב בברכתו ליעקב: "אתה  .7

 " (שם, ג).ויתר ָעזאומר: "יתר שאת 
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 בשולי הדברים: התנכרות יוסף ושיפוטה במקרא

סיפור מכירת יוסף מעלה תהיות מוסריות קשות, שכבר הפרשנים היו ערים להן. 

לעבד נמכר יוסף, מדוע לא הודיע לאביו הייתכן שאחים מוכרים את אחיהם? ואם 

 8על הקורות אותו?

מתבקש, לכאורה, שהתורה עצמה, בדרכה שלה, תביע את דעתה בשאלות הללו. 

 שיח בין יוסף ואחיו:-בסוף הספר אנו עדים לדו

אְמרּו לּו ִיְׂשְטֵמנּו יֹוֵסף ְוָהֵׁשב ָיִׁשיב ָלנּו ֵאת ָּכל ָהָרָעה ַֺוִּיְראּו ֲאֵחי יֹוֵסף ִּכי ֵמת ֲאִביֶהם ַוּי

אְמרּו ְליֹוֵסף ֺה תֺר. ּכֺר ָאִבי� ִצָּוה ִלְפֵני מֹותֹו ֵלאמֺתֹו. ַוְיַצּוּו ֶאל יֹוֵסף ֵלאמֲֺאֶׁשר ָּגַמְלנּו א

ָאָּנא ָׂשא ָנא ֶּפַׁשע ַאֶחי� ְוַחָּטאָתם ִּכי ָרָעה ְגָמלּו� ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ְלֶפַׁשע ַעְבֵדי ֱא�ֵהי ָאִבי�  

אֶמר ֺ. ַוּיִהֶּנּנּו ְל� ַלֲעָבִדיםאְמרּו ַֺוּי ַוִּיְּפלּו ְלָפָניו. ַוֵּיְלכּו ַּגם ֶאָחיו ֵּיְבְּך יֹוֵסף ְּבַדְּבָרם ֵאָליווַ 

ֱא�ִהים ֲחָׁשָבּה ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל ִּתיָראּו ִּכי ֲהַתַחת ֱא�ִהים ָאִני. ְוַאֶּתם ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ָרָעה 

ְוֶאת  ִכי ֲאַכְלֵּכל ֶאְתֶכםָֺאנ. ְוַעָּתה ַאל ִּתיָראּו ת ַעם ָרבְֺלַהֲחיְלַמַען ֲעׂשה ַּכּיֹום ַהֶּזה  ָבהְֺלט

  ַטְּפֶכם ַוְיַנֵחם אֹוָתם ַוְיַדֵּבר ַעל ִלָּבם... ַוְיִחי יֹוֵסף ֵמָאה ָוֶעֶׂשר ָׁשִנים

 כב).-(נ', טו 

. אך יש מקום הכול טוב', והספר מסתיים באחוות אחים אופטימית -'סוף טוב 

 שיח זה להבנת המאורעות שקדמו לו. מה הטעם בהבאתו?-לעמוד על תרומת דו

שיח קודם בין האחים ליוסף, -דומה שכוונתה של התורה להקביל מעשה זה לדו

 שהתנהל על רקע פחות נעים:

ָהִעיר �א ִהְרִחיקּו ְויֹוֵסף ָאַמר  ֵריֶהם. ֵהם ָיְצאּו ֶאתֶֺקר אֹור ְוָהֲאָנִׁשים ֻׁשְּלחּו ֵהָּמה ַוֲחמַֺהּב

ן ִּכָּלה ֺף ַאֲחֵרי ָהֲאָנִׁשים ְוִהַּׂשְגָּתם... ַוְיַחֵּפׂש ַּבָּגדֹול ֵהֵחל ּוַבָּקטַֺלֲאֶׁשר ַעל ֵּביתֹו קּום ְרד

ַוִּיְּפלּו ם א ְיהּוָדה ְוֶאָחיו ֵּביָתה יֹוֵסף ְוהּוא עֹוֶדּנּו ׁשָ ַֺוִּיָּמֵצא ַהָּגִביַע ְּבַאְמַּתַחת ִּבְנָיִמן. ַוָּיב

... ַוִּיַּגׁש ִניִֺהֶּנּנּו ֲעָבִדים ַלאדאֶמר ְיהּוָדה... ָהֱא�ִהים ָמָצא ֶאת ֲעֹון ֲעָבֶדי� ֺ... ַוּיְלָפָניו ָאְרָצה

ל יֹוֵסף ִֺני... ְו�א ָיכֺאֶמר... ְוַעָּתה ֵיֶׁשב ָנא ַעְבְּד� ַּתַחת ַהַּנַער ֶעֶבד ַלאדֵֺאָליו ְיהּוָדה ַוּי

אֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף ֺ... ַוּילֹו ִּבְבִכיַֺוִּיֵּתן ֶאת קל ַהִּנָּצִבים ָעָליו... ְֺלִהְתַאֵּפק ְלכ

ִּכי ְלִמְחָיה ִתי ֵהָּנה ַֺהעֹוד ָאִבי ָחי... ְוַעָּתה ַאל ֵּתָעְצבּו ְוַאל ִיַחר ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי ְמַכְרֶּתם א

ָלה. ִֺלְפֵליָטה ְּגד ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכםְׁשָלֵחִני ֱא�ִהים ִלְפֵניֶכם... ... ַוּיִ ְׁשָלַחִני ֱא�ִהים ִלְפֵניֶכם

ִתי ֵהָּנה ִּכי ָהֱא�ִהים... ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל ָאִבי ַוֲאַמְרֶּתם ֵאָליו... ְֺוַעָּתה �א ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם א

 מ"ה, יא). -(מ"ד, ג  ִּכי עֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ָרָעב... ְת� ָׁשםְֺוִכְלַּכְלִּתי א

התנהגות האחים דומה להפליא בשתי הסיטואציות: הם נופלים על פניהם ואמירת 

"הננו לך לעבדים" בפיהם. אף יוסף בוכה בשני המקרים לשמע דברי אחיו, ועונה 

 
 , עמ'4, ירושלים תשל"געיונים בספר בראשיתעיין בדברי המפרשים שהביאה נ' ליבוביץ,  .8

, וכן בדברי ספורנו בפירושו לבראשית ל"ז, כה ואברבנאל בפירושו לבראשית ט"ו, יב. 328-325

 ב, ירושלים תשל"ו, עמ' צט). שיעורי דעתועיין עוד בדבריו המפתיעים של ר"י בלאך (
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 במטבעות לשון דומים: "למחיה שלחני אלהים", "להחיות לכם" ו"להחיות עם רב".

פורים: לפני שנים חלם יוסף חלומות על עלינו לעיין במשמעות דמיון הסי

שלטונו, והדבר עורר איבה בינו ובין אחיו. אחיו מכרוהו, הוא התגלגל למצרים עד 

 שנתמנה משנה למלך. ולפתע אחיו מופיעים ומשתחווים לפניו:

אּו ֲאֵחי יֹוֵסף ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו ַאַּפִים ָאְרָצה. ַוַּיְרא יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ַוַּיִּכֵרם ַוִּיְתַנֵּכר ֲאֵליֶהם... ַֺוָּיב

אֶמר ֶֺאת ֶאָחיו ְוֵהם �א ִהִּכֻרהּו. ַוִּיְזֹּכר יֹוֵסף ֵאת ַהֲח�מֹות ֲאֶׁשר ָחַלם ָלֶהם ַוּי ַוַּיֵּכר יֹוֵסף

 ט).-(מ"ב, ו ֲאֵלֶהם ְמַרְּגִלים ַאֶּתם...

ק מאזכורם של החלומות בנקודה זו עולה שכאן ראה יוסף את הגשמתם. האם צד

 ?משנה למלך מצריםיוסף? הלוא בעצם לא השתחוו אחי יוסף ליוסף, אלא רק ל

נראה אפוא, שהגשמת החלומות במלואם מתרחשת רק בסוף הספר, עת 

אלא שהשתחוויה  9[= יוסף] לעבדים". לך, ומכריזים "הננו ליוסףמשתחווים האחים 

מעולם לא זו של האחים באה כתוצאה של חשד שווא, שיגמול להם רעה. ולא היא: 

 תכנן יוסף להרע להם, בניגוד לחשדותיהם. האחים כאן טעו!

על רקע זה מקבילה התורה את פרשיית התגלות יוסף לאחיו בפרק מ"ה לפרשה 

שם יוסף מתנכר אליהם ומנסה להוציא  יוסף טעה! -ששם זו בסוף הספר, כדי לומר 

מכירתו! יתרה מזו: מידם את בנימין תוך הטלת אימה, בעוד שהם כבר ניחמו על 

יוסף כבר יודע שהם ניחמו על מכירתו, כיוון ששמע אותם מדברים ביניהם (מ"ב, 

כד), ואף על פי כן המשיך להתנכר אליהם. התנכרות זו מיותרת אף היא. אף הוא -כא

חשדם לשווא, בעוד הם התחרטו על מעשיהם, והיה עליו להיגלות אליהם קודם, 

הפרשייה בסוף הספר באה להחליף את פרשיית  10ולחסוך מהם ומאביו צער מיותר.

האווירה הידידותית וההכרה ההדדית בכבוד הזולת היו התגלות יוסף לאחיו! 

 צריכים לשרור עוד קודם ולהחליף את אווירת האימה והחשדנות ששררה עד אז.

כוונתה של התורה לומר, שכל פרשת מכירת יוסף, התנהגותם המנוכרת של 

הגותו המנוכרת של יוסף מאידך, היו דרמה של טעויות, פרי האחים מחד והתנ

 חשדנות מוטעית, ובאמת היו מיותרות! והאמת והשלום אהבו.

 
אף לא מצאנו שיעקב השתחווה ליוסף, מלבד כשבא לבקרו בחוליו השתחווה על ראש  .9

 החלום התגשם. ואז, כשידע שהוא יוסף, המיטה (מ"ז, לא)
ייתכן שביקורת זו על יוסף רמוזה בדברי חז"ל, שנתקצרו שנותיו של יוסף, כיוון ששמע  .10

שמזכירים לפניו את יעקב בלשון 'עבדך אבינו' (מ"ג, כח; מ"ד, כד; ועוד) ושתק (פרקי דרבי 

אליעזר, פרק לט, ד"ה ירידה רביעית [מהד' ורשה תרי"ב, עמ' צב]; ועיין גם בסוטה יג ע"א). 

ואולי כוונתם, שהיה צריך להתגלות, ועל ידי כך יפסיקו להתבטא כן. נציין שהתבטאות זו 

מתחילה בפעם השנייה שיורדים מצרימה (מ"ג, כח), לאחר שנוכח יוסף שהתחרטו, כמו 

 שכתבנו.


