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מופיע סיפור העוסק בתיאור הרעב , כו�יג, ז"בבראשית מ, בסיומה של פרשת ויגש

הוא , ראשית. בולטי�מיקומו של סיפור זה מעורר כמה קשיי� . במצרי� ותוצאותיו

לפניו מתוארת פגישת האחי� ויעקב ע� פרעה : חורג מהקשרו מבחינה תוכנית

מסופר על ימיו האחרוני� של יעקב , לא�בפסוקי� כח, ולאחריו, בהגיע� למצרי�

. הבחינה הסגנונית מבליטה חריגה זו. על ברכותיו לשבטי� ועל קבורתו, במצרי�

  :בפסוק כח נאמר

ב ְ�ֶאֶר� ִמְצַרִי� ְ�ַבע ֶעְ�ֵרה ָ�ָנה ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעקֹב ְ�ֵני ַחָ�יו ֶ�ַבע ָ�ִני� ַוְיִחי ַיֲעקֹ

 .ְו�ְרָ�ִעי� �ְמ�ת ָ�ָנה

 : פסוקי� אלה דומי� לדברי יעקב במפגש ע� פרעה

�ְרעֹה ְיֵמי ְ�ֵני ְמג�ַרי ַו�ֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ַ#. ַו�ֹאֶמר ַ#ְרעֹה ֶאל ַיֲעקֹב ַ!ָ�ה ְיֵמי ְ�ֵני ַחֶ�יָ

ְ�לִֹ�י� �ְמ�ת ָ�ָנה ְמַעט ְוָרִעי� ָהי� ְיֵמי ְ�ֵני ַחַ�י ְולֹא ִהִ%יג� ֶאת ְיֵמי ְ�ֵני ַחֵ�י ֲאבַֹתי 

 ).ט*ח, ז"מ( ִ�יֵמי ְמג�ֵריֶה�

, נמצא שהפסוקי� העוסקי� באחרית ימיו של יעקב מהווי� המש� ישיר למפגש זה

 .סיפור הרעב קוטע רצ� זה. עניינית ה� מבחינה מילוליתה� מבחינה 

היוצרי� מעי� מסגרת העוסקת בישיבת , הסיפור עטו� בפסוקי� מקבילי�

 : דבר המבליט עוד יותר את חריגותו, ישראל במצרי�

Ó"Ê ,ÊÎ Ó"Ê ,‡È-·È 

 ַוֵ�ֶ�ב ִיְ�ָרֵאל 

 ְ�ֶאֶר� ִמְצַרִי� ְ�ֶאֶר� /ֶֹ�- 

 . ַוִ�ְפר� ַוִ�ְר�� ְמאֹדַו1�ֲֵחז� ָב0

 ַו�6ֵ�ב י6ֵס4 ֶאת 1ִביו ְוֶאת ֶאָחיו 

7ָה ְ�ֶאֶר� ִמְצַרִי� ְ�ֵמיַטב ָה1ֶר� ְ�ֶאֶר�  ַו9ֵ�ִ- ָלֶה� ֲאח8

 . ַרְעְמֵסס ַ!ֲאֶ�ר ִצָ�ה ַפְרעֹה

ַוְיַכְלֵ!ל י6ֵס4 ֶאת 1ִביו ְוֶאת ֶאָחיו ְוֵאת ָ!ל ֵ�ית 1ִביו 

 .ְלִפי ַהָ;4ֶלֶח� 

 
 .הפניה סתמית במאמר זה מכוונת לספר בראשית *
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ונוגעת לעצ מיקומו בספר בראשית ובתורה , אול הבעיה בסיפור זה כללית יותר

ואיננו עוסק בהיסטוריה , התיאור המקראי בתורה ממוקד בבני ישראל. בכלל

מהרגע שבו מופיע אברה . הכללית אלא ַבמידה שבה הדבר נוגע לבני ישראל עצמ

המקראי מופנה אליו ואל זרעו בכל ' רקורז'ה, על במת ההיסטוריה בספר בראשית

כל האירועי האחרי המתוארי בספר בראשית החל מרגע זה קשורי . אשר ילכו

מכיוו� שיוס� יורד ,  בפרשת וישב התיאור מתפצל לשני מוקדי1.אליה באופ� ישיר

, הסיפור נע חליפות בי� מצרי לכנע�. למצרי ואילו יעקב והאחי נותרי בכנע�

החל מרגע זה חוזרת התורה לעסוק בחיי . ו"האיחוד המשפחתי במצרי בפרק מעד 

שכ� הוא עוסק ביוס� ובמערכת , על רקע זה בולט ייחודו של סיפורנו. יעקב ובניו

אבהיר נקודה זו באמצעות . היחסי בינו לבי� המצרי ללא קשר למשפחת יעקב

 : ריהשוואת התיאור כא� לתיאור הקוד של תחילת הרעב במצ

 ַוְ�ִחֶ�יָנה ֶ�ַבע ְ�ֵני ָהָרָעב ָלב�א .ַוִ�ְכֶליָנה ֶ�ַבע ְ�ֵני ַהָ�ָבע ֲאֶ�ר ָהָיה ְ�ֶאֶר	 ִמְצָרִי�

Ì∆Á»Ï ‰»È»‰ ÌƒÈַ"ֲאֶ�ר !ַמר י�ֵס� ַוְיִהי ָרָעב ְ�ָכל ָהֲאָרצ�ת  «̄¿̂ƒÓ ı∆̄∆‡ Ï»Î¿·e. 	ַוִ�ְרַעב ָ"ל ֶאֶר 

ָהָע� ֶאל ַ'ְרעֹה ַלָ�ֶח� ַו$ֹאֶמר ַ'ְרעֹה ְלָכל ִמְצַרִי� ְלכ% ֶאל י�ֵס� ֲאֶ�ר ִמְצַרִי� ַוִ$ְצַעק 

 ְוָהָרָעב ָהָיה ַעל ָ"ל ְ'ֵני ָה!ֶר	 ַוִ$ְפַ�ח י�ֵס� ֶאת ָ"ל ֲאֶ�ר ָ�ֶה� ַוִ$ְ��ֹר .יֹאַמר ָלֶכ� ַ�ֲע)%

a¿LƒÏ ‰»Ó¿È .ְלִמְצַרִי� ַוֶ$ֱחַזק ָהָרָעב ְ�ֶאֶר	 ִמְצָרִי� «̄¿̂ƒÓ e‡»a ı∆̄»‡»‰ Ï»Î¿ÂֹÂÈ Ï∆‡ ¯ֹÛ≈Ò י ָחַזק"ִ 

 ).נז1נג, א"מ( ָהָרָעב ְ�ָכל ָה!ֶר	

 : וכא� נאמר

ı∆̄»‡»‰ Ï»Î¿a ÔÈ≈‡ Ì∆Á∆Ï¿Âְ"ַנַע3 ִמְ'ֵני ָהָרָעב 	ִמְצַרִי� ְוֶאֶר 	י ָכֵבד ָהָרָעב ְמאֹד ַוֵ�ַל4 ֶאֶר"ִ  .

ַהֶ"ֶס� ַה9ְִמָצא ְבֶאֶר	 ִמְצַרִי� %ְבֶאֶר	 ְ"ַנַע3 ַ�8ֶֶבר ֲאֶ�ר ֵה� �ְֹבִרי� ַוְיַל7ֵט י�ֵס� ֶאת ָ"ל 

‡i«Âֹ Ï»Î e«· ַוִ$�ֹ� ַהֶ"ֶס� ֵמֶאֶר	 ִמְצַרִי� %ֵמֶאֶר	 ְ"ַנַע3 .ַוָ$ֵבא י�ֵס� ֶאת ַהֶ"ֶס� ֵ�יָתה ַפְרעֹה

ÂÈ Ï∆‡ ÌƒÈ «̄¿̂ƒÓֹÓ‡≈Ï Û≈Òֹ¯ Ì∆Á∆Ï e�»l ‰»·»‰ְוָל � ).טו1יג, ז"מ( ָ>ה ָנמ%ת ֶנְגֶ;ָ: ִ"י !ֵפס ָ"ֶס

ואילו בשלב השני , בשלב הראשו� היה רעב בכל הארצות ובכל אר� מצרי היה לח

א עוסק "התיאור בפרק מ. ולכ� נזקק יוס� לשבור לה, התרחב הרעב ג למצרי

י� לתאר את וממש, ואילו התיאור בפרקנו חוזר על השלב השני, בשני השלבי הללו

נמצא שזהו המשכו הישיר של . 'המקנה וכו, כאשר ת הכס�, השלבי הבאי

 :אלא שמיד לאחר התיאור הראשו� נאמר. התיאור הקוד

 ‰Èƒz¿Ú«Ó»L ‰≈pƒ  ַו$ֹאֶמר.ַוַ$ְרא ַיֲעקֹב ִ"י ֶי� ֶ�ֶבר ְ�ִמְצָרִי� ַו$ֹאֶמר ַיֲעקֹב ְלָבָניו ָלָ>ה ִ�ְתָרא%

 L∆È ÈƒkÌƒÈ »̄¿̂ƒÓ¿a ¯∆·∆Lְרד% ָ�ָ>ה ְוִ�ְבר% ָלנ% ִמ�8ָ ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמ%ת . � ַוֵ$ְרד% ֲאֵחי י�ֵס

 ).ג1א, ב"מ( ֲעָ)ָרה ִלְ��ֹר ָ�ר ִמִ>ְצָרִי�

 
כיוו� שהוא מתאר מאורע היסטורי כללי באותה , ד הוא יוצא הדופ� היחיד בהקשר זה"פרק י .1

א� . אול� ג� תיאור זה מהווה בסופו של דבר רקע לסיפור הצלת לוט בידי אברה�, תקופה

. ז"העוסק בתולדות עָשו איננו אלא רקע לתולדות יעקב שיפורטו החל מפרק ל, ו"פרק ל

 ).ב, ז"� ל"רשב; א, ז"י ל"רש: וראה(כדרכו של ספר בראשית בתיאור התולדות 
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, יוצא אפוא שתיאור זה משמש הקדמה הכרחית לסיפור ירידת האחי למצרי

לעומת . � באה מצרימה לשבור אל יוס�ומשו כ� נפסק באזכור העובדה שכל האר

תיאור הרעב בפרקנו מנותק מתולדות ישראל ונראה כעי� יחידה סגורה בפני , זאת

ולכ� אזכורו בספר , שאיננה תורמת דבר להתפתחות האירועי, עצמה ברצ� הפרקי

 2.בראשית תמוה

 : � בפירושו ביאר את מגמת הסיפור"רמב

'� סיפר הכתוב זה וגמר העני3 בכל הפרשה להודיע –'  וגו'וילקט יוס� את כל הכס

וכי היה איש אמוני� שהביא כל הכס� בית , מעלות יוס� בחכמה בתבונה ובדעת

ולא עשה לעצמו אוצרות כס� ומטמוני מסתרי� באר	 מצרי� או לשלחו , פרעה

, אבל נת3 למל: הבוטח בו כל הכס� וקנה לו את האדמה ג� הגופות, לאר	 כנע3

 ). יד, ז"3 מ"רמב(  כי הש� הוא המצליח את יראיו,3 ג� כ3 בעיני הע�ומצא בזה ח

בתחו התבונה : � יש בסיפור זה שבח גדול ליוס� מכמה בחינות"לדעת רמב

� על "לבסו� מצביע רמב. הנאמנות והיושר – ובתחו המוסרי, כלכלית�המדינית

מבחינה זו נית�  3.מציאת הח� של יוס� בעיני הע ורואה בה סימ� להצלחה אלוהית

תבונתו של יוס� נזכרת . לראות בפרשה המש� ישיר לאפיו� דמותו של יוס� במצרי

 זאת כל את אות� אלהי הודיע אחרי יוס� אל פרעה ויאמר: "בפירוש בדברי פרעה

מציאת הח� וההצלחה מאפיינות את יוס� בבית ). לט, א"מ" (כמו� ÔÂ·� ÌÎÁÂ אי�

 אול פתרו� זה 4.ל והמפרשי השוני"ומה פירשו חזבאופ� ד. פוטיפר ובבית הסוהר

שכ� אי� הכתוב מספר בשבחו של יוס� אלא ַבמידה שבה הדבר קשור , איננו מספק

תיאורי ההצלחה של יוס� בפרקי הקודמי נקשרו ישירות . לתולדות ע ישראל

. ואילו התיאור כא� מנותק ממהל� זה, למהל� של ירידת יעקב ומשפחתו למצרי

ספק גדול א סיפור זה נדרש לשבחו של יוס� כטענת , כפי שנראה להל�, רה מזוית

 5.�"רמב

 
כו ה� תוספת �פותרי� קושי זה בטענה שפסוקי� יג, לשיטת�, חלק מהחוקרי�, ואמנ� .2

טענה זו איננה ). G.J. Wenham, Genesis, WBC, Dallas 1994, pp. 439-440: ראה(מאוחרת 

וכפי שאראה במאמר ג� מתעלמת ממערכת הזיקות העמוקה של , מקובלת במישור העקרוני

 .פסקה זו להקשרה

 והיינו ‡„�Ó� ÔÁ È�ÈÚ· Èˆ‡ החיתנו ויאמרו: "� כא� מבוססי� כנראה על הפסוק"דברי רמב .3

, שהע� הוא שמבקש למצוא ח� בעיני יוס�אלא שמהפסוק עולה  ).כה, ז"מ" (לפרעה עבדי�

� .ולא להפ

ע� המצרי� במשא ומת� ' התחסד'ופירש שיוס� , � הל� לשיטתו ג� בפירושו לפסוק יט"רמב .4

 .6הערה , ראה להל�. והקל עליה�

·˜˘ , סימו�' א: ראה על כ�. ובפירושי� קדומי�, ל שוני�"� במדרשי חז"יסוד� של דברי רמב .5

Â‰Ù„¯Â ÌÂÏ˘ ,86' עמ, ב"תל אביב תשס�עיקרי דבריו מוקדשי� לניתוח עמדות הפרשני�  (90

ובסופ� הוא עומד בקצרה , שאות� הוא דוחה מסיבות פרשניות ומוסריות, ביחס לפרשתנו

, בדומה לדרכנו במאמר זה, על כמה מהמסקנות המרכזיות העולות מפשטי המקראות



 דוד סבתו

44 

 

ג� מפרשי� מודרניי� . בכיוו� זה הלכו מפרשי� רבי�). ות� המוסריתומדגיש את משמע

) E.A. Speiser, Genesis, AB, New York 1964, p. 353(ספייזר ' א. הולכי� בכיווני� דומי�

ואילו , מדיני�מדגיש את מגמת האדרת דמותו של יוס� מבחינת תבונתו וכישרונו הכלכלי

מטרת התיאור להציג את חריפות הרעב ואת , )452�447' עמ, 2הערה , לעיל(לדעת וונהא� 

ועל רקע זה להדגיש את חשיבות תרומתו של יוס� , מצוקת� הגדולה של המצרי�

והכתוב מבקש להראות את , מעשי יוס� נתפסי� כמעשי חסד למצרי�, לדעתו. בפעולותיו

' הוא רואה בכ� את מימוש ברכת ה, ווא� ז; החסד האלוהי שבא למצרי� בעקבותיה�

המקור הראשו� , ככל הנראה). ג, ב"בראשית י" (ונברכו ב� כל משפחֹת האדמה: "לאברה�

יהודי , הוא תיאורו של ארטפאנוס, הדורש בשבחו של יוס� במעשה זה, שהגיע לידינו

� כשהגיע למצרי� נעשה מקורב למל: "ס"הלניסטי תושב אלכסנדריה במאה השנייה לפנה

שכ� , בראשונה התנחלו המצרי� בארצ� בלי כל סדר. ונתמנה למנהל� של כל ענייני האר�

הקרקעות לא היו מחולקי� והחלשי� היו מתעני� בידי החזקי� ויוס� חילק זו הפע� 

חלקי� נרחבי� של אדמות בור הפ� . הראשונה את הקרקעות וציי� את החלקות באבני גבול

הוא המציא ג� משקלות משו� כ� . האדמה הוריש לכהני�לאדמות מעובדות וכמה מחלקות 

, ג"ירושלי� תשכ,  ב‰ÈËÒÈ�Ï‰‰ ˙È„Â‰È‰ ˙Â¯ÙÒ˙, גוטמ�' י" (היה אהוב ביותר על המצרי�

אלא שמסתבר שארטפאנוס התבסס בעיקר על ספרות היסטוריוגרפית יוונית ועל ). 161' עמ

ומיזג אות� ע� , קות קטנותמסורות מצריות קדומות שסיפרו על חלוקת אדמת מצרי� לחל

, פרשנות מפורטת ומתוחכמת יותר). 118�117' עמ, ש�, ראה גוטמ�(הסיפור המקראי 

והרעב הציק : "עולה מתיאורו של יוס� ב� מתתיהו, המתמודדת ע� פרטי הסיפור המקראי

משו� שהיאור לא היה משקה כי לא גאה , למצרי� והפורענות והמחסור הלכו וגדלו עוד

ויוס� היה נות� . וג� מצרי� לא היו דואגי� לעצמ� מחמת בורות�, לא היה ממטירואלהי� 

ואלה שהיתה לה� . וכשאזל הכס� קנו את התבואה במקנה ובעבדי�, לה� תבואה בכס�

וכל . וכ� היה המל� לבעל כל נכסי המצרי�. איזו חלקת אדמה שהיא נתנו אותה במחיר מזו�

וכשהגיעה ... טחת לו למל� רכישת קרקעותיה�אחד העבר למקו� אחר כדי שתהיה מוב

ויוס� בא לכל עיר ואס� את . הרעה למרו� קצה עלה הנהר על האר� שהוציאה תנובה לרוב

שיכול היה המל� לשמרה לעצמו , האוכלוסי� שבה� והחזיר לה� לצמיתות את האדמה

ידה כקני� ויוס� פקד אות� לעבדה בשק. מאחר שהללו הניחוה לו, ולהשתמש בה רק לטובתו

פ שהיא "עצמ� אלא שישלמו חמישית התבואות מס למל� בעד האדמה שהוא נות� לה� אע

ושמחה תקפה אות� לאחר ששבו ונעשו בעלי הקרקע באורח בלתי צפוי וקיבלו עליה� . שלו

" באופ� זה הגדיל יוס� את ערכו בעיני המצרי� וטיפח את חיבת הע� למל�. את הפקודות

)ÌÈ„Â‰È‰ ˙ÂÈ�ÂÓ„˜ ,מתתיהו שינה את פני ). ב ז ז, ד"ירושלי� תש, שליט' א' מהד �יוס� ב

יוס� הוא שנות� בכס� את התבואה : ובכ� הפ� את מגמתו, הסיפור בכמה פרטי� מכריעי�

אול� הוא השמיט את העובדה שיוס� הוא שקונה . לא דאגו לעצמ�" בבורות�"למצרי� ש

אול� . � היה לבעל כל נכסי מצרי�שהמל, אלא אמר סת�, מה� את הקרקעות ואת המקנה

הוא שמחזיר . והופ� את יוס� לדמות החיובית בסיפור, בהמש� דבריו הוא מרחיק לכת

מעשיו האציליי� של יוס� ". כקני� עצמ�"ומצווה אות� לעבדה , למצרי� את האדמה

בעוד פרעה משעבד את , כלומר. והוא מגדיל את ערכו בעיניה�, משמחי� את המצרי�

כדרכו של , מתיאור אפולוגטי מובהק זה. יוס� הוא שמשיב לה� את חירות�, צרי�תושבי מ

אנו למדי� על תפיסתו את הסיפור המקורי כסיפור , יוס� ב� מתתיהו בכמה מקומות

 .תפיסה שהניעה אותו לערו� שינויי� מפליגי� אלה – ביקורתי על יוס�
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· .ÌÈ¯ˆÓ· ·Ú¯‰ ¯Â‡È˙· ÌÈ·Ï˘‰ 

הסיפור מתאר את התגברות . נעיי� תחילה בסיפור עצמו, קוד� שנשיב על תמיהה זו

אזל הלח� באר� מצרי� ובאר� ) יד�יג, ז"מ(בשלב הראשו� : הרעב בשלושה שלבי�

אמצעי התשלו� והמחיה . יוס� מלקט את הכס� שבכל האר� אל פרעהו, כנע�

מאחר , בשלב השני מבקשי� המצרי� לח� חינ�. מרוכזי� כול� כעת אצל פרעה

 ‡ÒÙ כי נגד� נמות ולמה לח� לנו ‰·‰ לאמר יוס� אל מצרי� כל ויבאו: "וכספ� ת�

ÛÒÎ) "יוס� ויאמר: "אול� יוס� דוחה את טענת�). טו, ז"מ Â·‰ לכ� ואתנה יכ�מקנ 

דורש מה� יוס� , "הבה לנו לח�"כנגד בקשת ). טז, ז"מ" (ÒÙ‡ ÛÒÎ א� במקניכ�

, אינו סיבה לקבלת לח� חינ�" אפס כס�"לדידו של יוס� ". הבו מקניכ�"בתמורה 

 . אלא לתשלו� באמצעות המקנה

ת� ג� המקנה המשמש מרכיב הכרחי , בתו� השנה השנייה, בשלב השלישי

, כעת המצרי� מביני� לבד� מניסיונ� שאי� לח� חינ�.  החקלאיי�באמצעי הייצור

 :וה� מציעי� מעצמ� את גופ� ואדמת� ליוס�

ַוִ��ֹ� ַהָ�ָנה ַהִהוא ַוָ�בֹא� ֵאָליו ַ�ָ�ָנה ַהֵ�ִנית ַו�ֹאְמר� ל� לֹא ְנַכֵחד ֵמֲאדִֹני ִ�י ִא� ַ�� 

 ָלָ%ה .e�≈̇»Ó¿„«‡¿Â e�≈̇»iƒÂ¿bי לֹא ִנְ$#ר ִלְפֵני ֲאדִֹני ִ�ְלִ�י ִא� ַהֶ�ֶס� �ִמְקֵנה ַהְ�ֵהָמה ֶאל ֲאדִֹנ

‡¬�»e�¿Á  ַ�ָ)ֶח� ְוִנְהֶיה ̇«�e�≈̇»Ó¿„«‡ ˙∆‡¿Â eֹ‡ ְקֵנה e�≈̇»Ó¿„«‡ Ì«b e�¿Á«�¬‡ Ì«bָנמ�ת ְלֵעיֶניָ& 

e�≈̇»Ó¿„«‡¿Â ֲעָבִדי� ְלַפְרעֹה ְוֶת* ֶזַרע  ‰∆È ¿Áƒ�¿Âמ�ת ְולֹא ָנ‰»Ó»„¬‡»‰¿Â�$ָיט/יח, ז"מ(  לֹא ֵת .( 

בחברה החקלאית . בולטת בפסקה זו החזרה המרובה על הקשר בינ� לבי� אדמת�

כיוו� שללא האדמה אי� האד� , הקדומה האד� והאדמה קשורי� זה בזה ללא הפרד

א� האד� אינו עובד את האדמה היא , ומאיד� גיסא, מסוגל להתקיי� ולהוציא לח�

ומציעי� , לכ� ה� כורכי� את מכירת אדמת� ע� מכירת� לעבדי�. לשממההופכת 

בפע� . יוש� לב ג� אל השינוי בנימוק. לעבד אותה עבור פרעה תמורת זרע

בפע� ". ולמה נמות נגד�: "הראשונה נימקו המצרי� את בקשת� בנימוק מוסרי

:  תועלתניוה� מחליפי� אותו בנימוק, השנייה ה� מביני� שנימוק זה איננו מספק

, הקרקע" מות"מות האד� מושווה ל". למה נמות לעיני� ג� אנחנו ג� אדמתנו"

ונחֶיה ולא נמות והאדמה לא : "ושניה� מביאי� להפסד כלכלי לפרעה וה� מסיימי�

 ".ֵתש�

 :יוס� מקבל את הצעת�, ואכ�

� ִאי$ 3ֵָדה� ִ�י ָחַזק ֲעֵלֶה� ַוִ�ֶק* י�ֵס� ֶאת ָ�ל #ְדַמת ִמְצַרִי� ְלַפְרעֹה ִ�י ָמְכר� ִמְצַרִי

 ).כ, ז"מ( ָהָרָעב ַוְ�ִהי ָה5ֶר4 ְלַפְרעֹה

 

' א: ראה למשל. יפה על יוס�פרשני� חדשי� רבי� רואי� בסיפור זה ביקורת מוסרית חר

Ï˘ ‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ‰" Í ‰˙�, ל"הנ; 36�35' עמ, ז"ירושלי� תשל, ‡Â˙Â·¯˙Â Ï‡¯˘È ÌÚ ˙�ÂÓ, שביד

Ï‡¯˘È ˙Â·¯˙ „ÂÒÈÎ ,178' עמ, ד"תל אביב תשס� .  ש�, סימו�' א; 181
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יוס� נוקט פעולות מעשיות כדי להוכיח את מעשה הקניי� ואת בעלותו של פרעה על 

 : האדמות

ֲהִני� לֹא ַרק #ְדַמת ַה�ֹ 6.ְוֶאת ָהָע� ֶהֱעִביר אֹת� ֶלָעִרי� ִמְקֵצה ְגב�ל ִמְצַרִי� ְוַעד ָקֵצה�

ֲאֶ$ר ָנַת* ָלֶה� 8ְַרעֹה ַעל ֵ�* לֹא ָמְכר�  Ì»wÀÁ ַל�ֲֹהִני� ֵמֵאת 8ְַרעֹה ְו5ְכל� ֶאת˜ Áָֹקָנה ִ�י 

 ).כב/כא, ז"מ( ֶאת #ְדָמָת�

 : � את משמעות המעשה"כ� פירש רשב

 ,)לב, ח"ב י"מל(' אל אר4 כארצכ�'' כמו שעשה סנחריב כדכת – העביר אותו לערי�

 . כדי שלא יטענו כח חזקה איש איש בארצו לאחר מכירה

יוס� א� דואג לכ� שהמצרי� יחיו בתודעת עבדות מתמדת באמצעות מס של 

 : המבטאת את שעבוד� לו, חמישית מהתבואה שעליה� לתת לפרעה

ָלֶכ� ֶזַרע ַו�ֹאֶמר י�ֵס� ֶאל ָהָע� ֵה* ָקִניִתי ֶאְתֶכ� ַה��� ְוֶאת #ְדַמְתֶכ� ְלַפְרעֹה ֵהא 

ְוָהָיה ַ�ְ�ב�אֹת �ְנַתֶ�� ֲחִמיִ$ית ְלַפְרעֹה ְו#ְרַ�ע ַהָ�דֹת ִיְהֶיה ָלֶכ� . �ְזַרְעֶ�� ֶאת ָהֲאָדָמה

 ַו�ֹאְמר� ֶהֱחִיָתנ� ִנְמָצא ֵח* .ְלֶזַרע ַהָ;ֶדה �ְל5ְכְלֶכ� ְוַלֲאֶ$ר ְ�ָבֵ�יֶכ� ְוֶלֱאכֹל ְלַט8ְֶכ�

ַעד ַה��� ַהֶ=ה ַעל #ְדַמת ˜ Á¿Ïֹ ַו�3ֶ�ָ אָֹת> י�ֵס� .י ְוָהִיינ� ֲעָבִדי� ְלַפְרעֹהְ�ֵעיֵני ֲאדִֹנ

 ).כו/כג, ז"מ( ִמְצַרִי� ְלַפְרעֹה ַלחֶֹמ$ ַרק #ְדַמת ַה�ֲֹהִני� ְלַבָ<� לֹא ָהְיָתה ְלַפְרעֹה

‚ .·Ú¯‰ ¯Â‡È˙ Ï˘ Â�ÓÊ 

 .דברנחלקו המפרשי� ב? אימתי התרחשו אירועי� אלה

 חוזר לעני� הראשו� – 'ולח� אי� בכל האר�': "י בפירושו לפסוק יג כתב"רש

לדעת ".  שנית לשני הרעב– 'בשנה השנית': "ובפסוק יח כתב". לתחלת שני הרעב

, א העוסק בתחילת הרעב"י פרקנו הוא המשכו הישיר של התיאור בפרק מ"רש

תיאור זה מקביל אפוא . פירושו בשנה השנית מתחילת שנות הרעב" בשנה השנית"ו

ב מתיאור הרעב הכללי במצרי� "הכתוב עבר בפרק מ. ז"מ�ב"להתרחשות בפרקי� מ

ולאחר האיחוד במשפחת יעקב חזר לתיאור הרעב , לתיאור הרעב במשפחת יעקב

שכ� בהמש� מבקשי� , אול� פירוש זה נתקל בקושי. במצרי� באותה תקופה

" ע ונחיה ולא נמות והאדמה לא תש�ות� זר: "המצרי� מיוס� לעבוד את האדמה

 האר� בקרב הרעב שנתי� זה כי: "ואילו בשני הרעב אומר יוס� לאחיו, )יט, ז"מ(

שכאשר , י"פירש רש מכוח קושי זה). ו, ה"מ" (ÔÈ‡ ˘È¯Á ¯Èˆ˜Â אשר שני� חמש ועוד

 :הגיע יעקב למצרי� פסק הרעב לאחר שנתיי� בלבד

ועוד חמש שני� אשר אי* חריש  ' שאמר יוס�וא� על פי.  לזרוע האדמה– 'ות* זרע'

וכ* , והתחילו לזרוע וכלה הרעב, מכיו* שבא יעקב למצרי� באה ברכה לרגליו, 'וקציר

 
אול� מפשט , שפירש שיוס� לא קנה את המצרי� לעבדי� בסופו של דבר, � ש�"עיי� ברמב .6

 .� נראה שהוא אכ� קנה אות�הפסוקי
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 ).יט, ז"י מ"רש( שנינו בתוספתא דסוטה

  :ל בתוספתא"פירושו מבוסס על דברי חז, י"כפי שציי� רש

 ,' משירד מהו אומ,' וגו'כי זה שנתי� הרעב''  שנ,עד שלא ירד יעקב למצרי� היה רעב

 7.'הא לכ� זרע וזרעת� את האדמה'

  :בראשית רבהוכ� ב

ואימתי ,  כיו* שירד אבינו ש� כלה הרעב,שני� עשה רעב' ב – חנינה' יוסי בר' אמר ר

 8.) יב,ט"יחזקאל כ ('ונתתי את אר4 מצרי� שממה'ד " הה, בימי יחזקאל?חזרו

פשוטי המקראות נראה שהרעב המשי� ג� ומ, אלא שעניי� זה לא נזכר כלל בפסוקי�

� מפירוש זה " מכוח קושיות אלה ואחרות נטה רמב9.בזמ� ישיבת יעקב ובניו במצרי�

  10:ופירש באופ� אחר

... Ë˘Ù‰ Í¯„ ÏÚ Ï·‡ *הנמצא באר4 מצרי� ובאר4 כנע �את כל הכס �לקט יוס

, נה אחתכי אי& יתכ* שיתו� הכס� והמקנה בש, בחמש שני� והביא אותו אל פרעה

ובעבור שלא ,  כי כ* הדבר במנהגו של עול�,אבל הכס� הספיק לה� כל חמש שני�

וילקט יוס� את 'נתחדש ונשתנה דבר אחד בכל אלה השני� לא ספר בה� הכתוב רק 

ונת* , והיה זה בשנה הששית,  ואחרי שת� הכס� ספר שבאו אל יוס�.' וגו'כל הכס�

 ותת� השנה .לפי חיות� ולא לשבעהרק נהל� בו שיאכלו , לה� במקניה� לח�

ויבאו אליו , והיא השנה הששית, ההיא אשר נדר לה� לנהל� בלח� בכל מקניה�

בשנה השנית לה ואמרו לו שיקנה אות� ואת אדמת� בלח� שיאכיל� בשנה הזאת 

כי ידעו כי , ואחר שתהיה האר4 לפרעה ית* לה� זרע שלא תש� האדמה, השביעית

, וזה טע� ויכלכל יוס� לח� לפי הט�. ה לה� זרע וקצירכלו שבע שני הרעב ויהי

 ).יח, ז"מ, *"רמב( כי לפי הט� ירמוז כ*, שנת* לה� בשנות הרעב כדי צרכ� לח�

בשנה , � הדברי� התרחשו כסדר המקראות לאחר ירידת ישראל למצרי�"לדעת רמב

ולה ע, המתיישבת ע� פשוטו של מקרא, �"לפי שיטת רמב. השישית והשביעית לרעב

המתוארת , שהסיפור מתרחש במקביל להתבססות של בני ישראל באר� גוש�

 . בפסוקי המסגרת

„ .ÌÈ¯ˆÓ È·˘Â˙Ï ÛÒÂÈ ˙ÁÙ˘Ó ÔÈ· 

 . להקבלה כרונולוגית זו יש רמז לשוני בנקודת המעבר בי� שני הסיפורי�

 : בסיו� תיאור התבססות ישראל במצרי� נאמר

 
 .215' ליברמ� עמ' מהד, ט"י ה"תוספתא סוטה פ .7

 .1098'  עמאלבק�תיאודור' מהד , טפרשה פטבראשית רבה  .8

 . יג�יב, ז"מ: ראה למשל .9

 .ק בפירושו לפסוק טו וספורנו בפירושו לפסוק יח"כ� כתבו ג� רד .10
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 ).יב, ז"מ(  ְלִפי ַהָ@�Ì∆Á∆Ï ֵ�ית 5ִביו Ï»kֶאָחיו ְוֵאת ַוְיַכְלֵ�ל י�ֵס� ֶאת 5ִביו ְוֶאת 

 : מתחיל הכתוב לתאר את הרעב במצרי�, מיד לאחר מכ�

Ì∆Á∆Ï¿Â *ֵאי Ï»Î¿aָה5ֶר4 ִ�י ָכֵבד ָהָרָעב ְמאֹד ַוֵ�ַל> ֶאֶר4 ִמְצַרִי� ְוֶאֶר4 ְ�ַנַע* ִמ8ְֵני ָהָרָעב   

 ).יג, ז"מ( 

לכל . טה את הניגוד שבי� משפחת יעקב לשאר יושבי האר�הקבלה מילולית זו מבלי

ו שבה "הוי, לפי זה. בעוד שבכל האר� אי� לח� כלל, בית ישראל יש לח� לפי הט�

שניגוד זה לא ללמד על ,  נראה11.ו הניגוד"איננה אלא וי...") ולח� אי�("פותח הסיפור 

 12.ני הסיפורי�אלא הוא מלמד על זיקה ניגודית עמוקה בי� ש, עצמו בלבד יצא

 . נסקור בקצרה את תיאור ירידת יעקב ובניו למצרי�

 : ומסיי�, ו מתאר הכתוב את מסעו של יעקב למצרי�"בפרק מ

ַוִ�ְקח� ֶאת ִמְקֵניֶה� ְוֶאת ְרכ�ָ$� ֲאֶ$ר ָרְכ$� ְ�ֶאֶר4 ְ�ַנַע* ַוָ�בֹא� ִמְצָרְיָמה ַיֲעקֹב ְוָכל ַזְרע� 

 ).ז/ו, ו"מ( י ָבָניו ִא�� ְ�נָֹתיו �ְבנ�ת ָ�ָניו ְוָכל ַזְרע� ֵהִביא ִא�� ִמְצָרְיָמהָ�ָניו �ְבֵנ. ִא��

לאחר מכ� מופיעה מגילת היחס של בני . כא� נחת� השלב האר� ישראלי בחיי יעקב

, בפסוק כח חוזר הכתוב לירידת יעקב למצרי�). כז�ח, ו"מ(יעקב הבאי� מצרימה 

עוסק ) ל�כח, ו"מ(החלק הראשו� : לסיפור זה שני חלקי�. רי�ומתאר את הגעתו למצ

עוסק במפגש בי� האחי� ) ו, ז" מ�לא , ו"מ(החלק השני ; במפגש בי� יוס� לאביו

 .לאחר מכ� מתוארת פגישתו של יעקב ע� פרעה. לפרעה

חלק זה עוסק כאמור בעיקרו במפגש האחי� ע� פרעה . נדו� תחילה בחלק השני

בפע� הראשונה מגלה יוס� את תכניתו . פגש זה מתואר פעמיי�מ. ובהכנות אליו

בפע� . תחילה הוא מפרט את דבריו לפרעה ולאחר מכ� את דברי האחי�. לאחי�

מכלל הדברי� . השנייה מתואר המפגש עצמו בי� יוס� לפרעה ובי� האחי� לפרעה

: כפי שאמר יוס� עצמו, שהמאמ� הרטורי מכוו� היה כולו למטרה אחת, עולה

המפרשי� דנו ). לד, ו"מ" (צא� עהרֹ כל מצרי� תועבת כי גש� באר� תשבו �בעבור

13.ולא נארי� בה� כא�, הקשורי� א� ה� למגמה זו, בהבדלי� בי� ההכנות לביצוע
 

 שלח יהודה ואת: "הסיפור פותח בשליחותו של יהודה. כעת נשוב לחלק הראשו�

מה משמעות שליחות ). כח, ו"מ" (ש�גֹ ארצה ויבאו שנהגֹ לפניו להורת יוס� אל לפניו

 ". להורות לפניו"שאלה זו תלויה בפירוש המילי� ? זו

וכ� ". וית יהודה שלח קדמוהי לות יוס� לפנאה קדמוהי לגש�" :אונקלוס תרג�

. לפנות לו מקו� ולהורות האי� יתיישב בה, כתרגומו – 'להורות לפניו'" :י"פירש רש

 ."קוד� שיגיע לש� – 'לפניו'

 
שנת� לה� , 'לח� לפי הט�... ויכלכל יוס�'ע� וזה ט: "� בדבריו לעיל"על הקבלה זו רמז רמב .11

 ". ירמוז כ�'לפי הט�'כי , בשנות הרעב כדי צרכ� לח�

  .לא, ז" מ�כח , ו"מ: א� המסורה קשרה בי� שני הסיפורי� וכללה אות� בפרשה אחת .12

 .366�371' עמ, ט"ירושלי� תשכ, È˘‡¯· ¯ÙÒ· ÌÈ�ÂÈÚ˙, ליבובי�' נ: ראה .13
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. יהודה הוא מעי� חיל חלו� של יעקב המכי� את הקרקע להגעתו, מרכלו

וכ� , פירושו לפני יעקב" שלח לפניו. "היינו ללמד את אופ� ההתיישבות" להורות"

והלא יוס� , "אל יוס�"אול� לפי פירוש זה קשה מהו .  לפני יעקב– "להורות לפניו"

קושי .  ליהודה במשימתונראה שפירוש הדברי� שיוס� הוא שיסייע? לא היה בגוש�

, ק וחזקוני פירשו"רד. נוס� נעו� בכ� שלא נזכרו בכתוב תוצאותיה של שליחות זו

, אול� פרט זה נראה מיותר. שמטרת השליחות הייתה ללמד את הדר� לאר� גוש�

�שג� לפי פירוש זה לא נזכרו , ועוד? וכי היו זקוקי� ליוס� רק כדי שיור� את הדר

 . תוצאות השליחות

אינו מתייחס ליעקב כי א� " להורות לפניו. "ית� להציע פירוש אחר לשליחות זונ

היינו לפני , כדי להורות לפניו, יעקב שלח את יהודה לפניו אל יוס�, כלומר. ליוס�

תפקידו של יהודה היה לדווח ליוס� במקו� שבתו שמשפחתו , א� כ�". גֹשנה", יוס�

 רויאסֹ: " השליחות מפורשות בפסוק הבאלפי פירוש זה תוצאות. הגיעה לאר� גוש�

 על ויב� צואריו על לוי#ֹ אליו וירא ˘�‰ֹ‚ אביו ישראל לקראת ויעל מרכבתו יוס�

 14.יוס� מקבל את הידיעה מיהודה ומזדרז להגיע אל אביו). כט, ו"מ" (עוד צואריו

לממש את , ולא הל� מיד אל יוס�, מדוע טרח יעקב לפעול בדר� זו: כעת יש לשאול

 ?)כח, ה"מ" (אלכה ואראנו בטר� אמות: "תכליתה העיקרית של ירידתו

נראה שג� פרט זה הוא חלק מתכניתו של יוס� להעניק למשפחתו אחוזה באר� 

יוס� מבקש להציג בפני פרעה מעשה עשוי כדי שיוכל אחר כ� לבוא אליו . גוש�

 "‚˘ÂÌ� ı¯‡· Ô‰ כנע� מאר� באו לה� אשר וכל ובקר� וצאנ� ואחי אבי" :ולומר לו

15.עובדה זו מהווה שיקול נוס� לטובת קבלת האחוזה באר� גוש�). א, ז"מ(
 

מוקד הסיפור הראשו� הוא ניסיונו של יוס� להעניק לאחיו אחוזה , לסיכו�

ולש� , ללא שהיות וחניות ביניי�, לש� כ� ה� יורדי� מיד לאר� גוש�. באר� מצרי�

כולל מפגש , דרי� מפורט ומתוחכ�תו� הכנת ת, כ� הוא מפגיש אות� ע� פרעה

 שכנועו של פרעה – מטרת מפגשי� אלה אחת היא. מקדי� של יוס� ע� פרעה

 :תכניתו של יוס� עולה יפה, ואמנ�. לאשר את ישיבת בני ישראל באר� גוש�

ָ=ה ְ�ֶאֶר4 ִמְצַרִי� ְ�ֵמיַטב Aֶאת 5ִביו ְוֶאת ֶאָחיו ַוִ�ֵ�* ָלֶה� ֲאח �ָה5ֶר4 ְ�ֶאֶר4 ַו��ֵ$ב י�ֵס 

 ).יא, ז"מ( ַרְעְמֵסס ַ�ֲאֶ$ר ִצָ�ה ַפְרעֹה

 
 כי יהודה אחיו הקדי� –וכשנודע ליוס� שאביו מתקרב ובא : "תתיהוכ� פירש יוס� ב� מ .14

ירושלי� , שליט' א' מהד,  ב ז ה˜„ÌÈ„Â‰È‰ ˙ÂÈ�ÂÓ" ( יצא לקראתו–והודיע לו על בואו 

 ). ד"תש

מטרת . שבמרכזו העיסוק בשנות חיי יעקב, החלק השלישי עוסק במפגש של יעקב ע� פרעה .15

נראה שהמפגש מסמל את סיו� תקופתו של יעקב . צורכ�המפגש ומשמעותו אינ� ברורות כל 

עוד יש . אנו למדי� על מצבו של יעקב, הצופה מהחו�, ומבעד לשאלתו של פרעה, כאב

המדגישה את ההבחנה בי� שנותיו של יעקב עד , )כח, ז"מ(להעיר על ההקבלה לתחילת ויחי 

 .מצרי� לבי� שנותיו במצרי�
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בעוד בני ישראל זוכי� . מתבלט הניגוד לסיפור הבא, על רקע מאמ� גדול זה של יוס�

, נאלצי� המצרי� למכור את כל אדמת� לפרעה, במיטב האר�, באחוזה באר� גוש�

 :דר� יוס�

ִי� ְלַפְרעֹה ִ�י ָמְכר� ִמְצַרִי� ִאי$ 3ֵָדה� ִ�י ָחַזק ֲעֵלֶה� ַוִ�ֶק* י�ֵס� ֶאת ָ�ל #ְדַמת ִמְצַר

 ).כ, ז"מ( ָהָרָעב ַוְ�ִהי ָה5ֶר4 ְלַפְרעֹה

וביקשו לקבל את , אחי יוס� באו למצרי� ע� צאנ� ובקר�. ניגוד נוס� קשור למקנה

 : אר� גוש� לש� רעיית צא�

ַ�ֲעב�ר  יָ& ִמCְע�ֵרינ� ְוַעד ַעָ�ה �Bַ ֲאַנְחנ� �Bַ ֲאבֵֹתינ�ַוֲאַמְרֶ�� #ְנֵ$י ִמְקֶנה ָהי� ֲעָבֶד

 ).לד, ו"מ( ֵ�ְ$ב� ְ�ֶאֶרB 4ֶֹ$* ִ�י ת�ֲעַבת ִמְצַרִי� ָ�ל רֵֹעה צֹא*

 :ואכ� פרעה נות� לה� את מבוקש�

ֵיְ$ב� ְ�ֶאֶרB 4ֶֹ$* ְוִא�   #ֶחי&ֶאֶר4 ִמְצַרִי� ְלָפֶניָ& ִהוא ְ�ֵמיַטב ָה5ֶר4 ה�ֵ$ב ֶאת 5ִביָ& ְוֶאת

 ).ו, ז"מ( ָיַדְעָ� ְוֶי$ ָ�� #ְנֵ$י ַחִיל ְו3ְַמָ�� 3ֵָרי ִמְקֶנה ַעל ֲאֶ$ר ִלי

נאלצי� למכור את כל צאנ� ובקר� כדי שיוכלו לקיי� את , לעומת זאת, המצרי�

 :כנגד הדברי� האמורי� אצל האחי�. עצמ�

ְוָהֲאָנִ$י� רֵֹעי צֹא* ִ�י #ְנֵ$י ִמְקֶנה ָהי� ... È»Ï≈‡ e‡»aֶ$ר ְ�ֶאֶר4 ְ�ַנַע* #ַחי �ֵבית 5ִבי ֲא

ˆ¿Âֹ Ì»̄»̃¿·e Ì»�‡ ְוָכל ֲאֶ$ר ָלֶה�e‡Èƒ·≈‰ )לב/לא, ו"מ.( 

 : נאמר אצל המצרי�

e‡Èƒ·»i«Â ֶאת ִמְקֵניֶה� ÂÈ Ï∆‡ֹÛ≈Ò ִסי��D�ַ ֶלֶח� �ַוִ�ֵ�* ָלֶה� י�ֵס ƒÓ¿·ev«‰ ‰≈� ¿ֹ̃ ‰≈� ¿̃ƒÓ¿·e Ô‡

¯»̃»a«‰יז, ז"מ(  �ַבֲחמִֹרי� .( 

אלא שהאחי� מקבלי� , ה� האחי� ה� המצרי� באי� אל יוס� ע� מקנה צא� ובקר

ואילו המצרי� מוכרי� את כל מקניה� , מיוס� מקו� מרעה כדי לקיי� את מקניה�

 .ליוס�

 אחי יוס� מגיעי� ,מחד: נמצא ששני הסיפורי� מציגי� שני תהליכי� מנוגדי�

באחוזה במיטב האר� מאת , זוכי� במרעה לקיו� מקניה�, למצרי� כגרי� חסרי כול

מדובר באנשי� : אצל המצרי� מתרחש תהלי� הפו�. ובלח� חוק מאת יוס�, פרעה

ולבסו� מאבדי� את , מוכרי� את מקניה�, המגיעי� לפת לח�, חופשיי� בארצ�

  16.פרעהאדמת� ואת עצמאות� והופכי� עבדי� ל

 
וא� תלו את המהפכה שעשה יוס� במצרי� ברצונו , יפורי�ל הרגישו בקשר בי� שני הס"חז .16

הרבה מקראות שראויי� לשרו� וה� ה� גופי : ש ב� לקיש"אמר ר" :לשפר את מעמד אחיו

 שדומה לקוראיה� שה� ,ישהרבה מקראות : "י על אתר"ופירש רש). ב"ס עחולי� ..." (תורה

 ."וגנאי הוא לחבר� ע� הקדושה שאי� לה� צור� בתורה , שלא היה לו לכותב�,ראוי� לישר�

ואת הע� העביר אותו 'כיוצא בו : "ל ש� לקוחה מפרשתנו"אחת הדוגמות שמביא רשב
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הוא זה שמצליח לשכנע את פרעה . שני התהליכי� קשורי� לפעילותו של יוס�

והוא , בתכנית מחוכמת לתת את אר� גוש� לאחיו ומאכיל אות� לח� לפי הט�

 . אדמת� וגופ� לפרעה, הניצב אל מול אנשי מצרי� הרעבי� וקונה את מקניה�

 : יאור מצב הכוהני�ניגוד זה שבי� בני ישראל לבי� המצרי� מתחדד לאור ת

�Eָ ֲאֶ$ר ָנַת* ָלֶה�  Aַרק #ְדַמת ַה�ֲֹהִני� לֹא ָקָנה ִ�י חֹק ַל�ֲֹהִני� ֵמֵאת 8ְַרעֹה ְו5ְכל� ֶאת ח

 ). כב, ז"מ( 8ְַרעֹה ַעל ֵ�* לֹא ָמְכר� ֶאת #ְדָמָת�

מכיוו� , הכתוב אומר שהכוהני� היו המעמד היחיד במצרי� שלא מכר עצמו לעבד

מכא� למדנו שהמחסור . שהרי קיבלו את לח� חוק� מאת פרעה, א נזקקו לכ�של

פרט זה מזכיר את האמור קוד� לכ� על אחי יוס� . בלח� הוא שהביא לעבדות

 . וממילא לא נזקקו למכור את אדמת�, שהתפרנסו מהלח� שנת� לה� יוס�

כלכלית תכניתו ה. הקבלה זו בי� אחי יוס� לבי� הכוהני� מובלטת בסו� הפרשה

 אדמת על הזה היו� עד קלחֹ יוס� תהאֹ ויש�: "של יוס� נחתמת בחוק שקבע

: אול� לחוק זה יש יוצא מ� הכלל אחד בכל מצרי� ).כו, ז"מ( "משלחֹ לפרעה מצרי�

התורה חוזרת על מעמד� המיוחד ). ש�" (לפרעה היתה לא Ì„·Ï הכהני� אדמת רק"

 חוק החומש של יוס� עומד חוקו של כנגד. כדי להוציא� מכלל החוק, של הכוהני�

וממילא פוטר אות� , המעניק לה� לח� ומאפשר לה� להחזיק באדמת�, פרעה

 מיד לאחר תיאור זה חוזר הכתוב 17.מתשלו� החומש המוטל על כל תושבי מצרי�

, כדי לדמותו למצב הכוהני� מחד, ומתאר את היאחזות� של ישראל במצרי�

 . � מאיד�ולהנגידו למצב� של תושבי מצרי

המילי� המנחות מלמדות א� ה� על הקשר ההדוק בי� הסיפורי� ועל הנושא 

בסיפור השני .  פעמי�14חוזרת בסיפור הראשו� " אר�"המילה . המשות� לה�

מופיע " מקנה. "פעמיי�" שדה"ו,  פעמי�12" אדמה",  פעמי�10" אר�"מופיעה 

 7פור השני מופיע המקנה בסי.  פעמי�6מופיע " צא�"ו,  פעמי�3בסיפור הראשו� 

אלא , האר� והמקנה ה� הנושא המרכזי של שני הסיפורי�, כלומר. פעמי�

�בסיפור הראשו� האר� היא אר� גוש� הדשנה . שתפקיד� בשני הסיפורי� הפו

בסיפור . והמקנה הוא המקנה שלה� שהביאו ִאת� לאר� גוש�, הניתנת לבני ישראל

" ולח� אי� בכל האר�: "מתרוששת והולכתה) וכנע�(השני האר� היא אר� מצרי� 

 

ל יוס� פגע במעמד� של " לדעת רשב." דלא ליקרו לאחיו גלוותא?מאי נפקא מינה, 'לערי�

כדי לשפר את מעמד� היחסי של אחיו בקרב תושבי מצרי� , המצרי� והפכ� לגולי� בארצ�

 . לקמ� נעלה אפשרות אחרת להבנת מעשיו של יוס�. ותיקי�הו

, בפסוק כד נזכר חוק הכוהני�. המשמשי� בתפקידי� הפוכי�, בפסוקי� מוזכרי� שני חוקי� .17

קצבת תבואה , ואילו בפסוק כו נזכר חוק החומש. שפירושו קצבת מזונות קבועה מאת פרעה

ובכ� לשמור , כוהני� להחזיק באדמת�החוק הראשו� ִאפשר ל. הניתנת לפרעה על ידי הע�

ואילו החוק השני ). א� שג� ה� היו תלויי� בסופו של דבר בפרעה(על מעמד� ועל חירות� 

 . ביטא את שעבודו של הע� ואדמתו לפרעה
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עד שבסופו של דבר , )יד, ז"מ" (ויתֹ� הכס� מאר� מצרי� ומאר� כנע�", )יג, ז"מ(

המקנה כא� הוא מקנה מצרי� המובא ). כ, ז"מ" (ותהי האר� לפרעה: "נמכרת לפרעה

 . שלא בטובת�, אל יוס�

‰ . ÛÒÂÈ È˘ÚÓ Ï˘ ˙È¯ÒÂÓ‰ Ì˙ÂÚÓ˘Ó 

רוב המפרשי� לדורותיה� רואי� , כאמור? עשיו של יוס�כיצד יש להערי� את מ

 אול� השוואה לחוקי התורה במקומות אחרי� מטילה על 18.אות� באור חיובי

, סיפור מכירת אדמות מצרי� משמש רקע לכמה מצוות. מעשי� אלה צל כבד

  19.הנתפסי� כחוקי� אליליי� ולא מוסריי�, המעוצבות בניגוד לחוקי מצרי�

 יוס� �ויק: "ומעביר אותה לבעלותו של פרעה,  את כל אדמת מצרי�יוס� קונה .א

 "הרעב עלה� חזק כי שדהו איש מצרי� מכרו כי לפרעה מצרי� אדמת כל את

ראוי לשי� ). ש�( "לפרעה האר� ותהי: "מהל� זה מסוכ� במשפט קצר). כ, ז"מ(

המצרי� מוכרי� את אדמת� לפרעה ויוס� . לב לשינוי הקל בניסוח הדברי�

" האר�". "לפרעה‰‡¯ı ותהי : "אול� הפסוק חות�, קונה את כל אדמת מצרי�

. משמעות�שינוי לשוני פעוט זה הוא רב. כא� היא כינוי כללי לכל האדמות כול�

היחידה , משעה שקנה פרעה את אדמת� של כל תושבי מצרי� הפכה כל האר�

� מדובר בס� אי. ההבדל אינו כמותי אלא מהותי. להיות שלו, המדינית השלמה

ההופכת אותו לאדו� , כל החלקות בלבד אלא בבעלות טוטלית על כל האר�

לאחר , בפרשת בהר. שכל נתיניו כפופי� לו, יחידי במצרי� בעל מעמד עליו�

: מנמקת התורה חוקי� אלה כ�, פירוט חוקי השמיטה והיובל באר� ישראל

 ).כג, ה"ויקרא כ" (‰‡¯ÈÎ ÈÏ ı תתלצִמ תמכר לא והאר�"

ונהיה אנחנו : "תושבי מצרי� עצמ� הופכי� לעבדי� לפרעה, יחד ע� הקרקעות .ב

אלהי� אשר הוצאתי� ' אנכי ה: " בדיבר הראשו� נאמר20".ואדמתנו עבדי� לפרעה

בית 'אפיונה הגור� של מצרי� כ). ב', שמות כ" (ÌÈ„·Ú ˙È·Óמאר� מצרי� 

י לרמז למסופר עשו, החורג כמדומה מעבר למעמד בני ישראל בתוכה', עבדי�

אר� שאזרחיה  – כא� לראשונה הפכה מצרי� לבית עבדי� גדול. בפרקנו

 
 .3ראה לעיל סעי� א והערה  .18

' ה נעל עיקרי ההקבלה הניגודית בי� סיפורנו לבי� חוקת היובל ומצוות נוספות בתורה עמד .19

 � . 448' עמ, )2הערה , לעיל(וונהא� : לעניי� זה ראה ג�. 377�379' עמ, )13הערה , לעיל(ליבובי

ה מתואר תהלי� דומה לתהלי� המתואר "שבפרשת השמיטה והיובל בוויקרא כ, יש לציי� .20

לאחר מכ� על אד� שמוכר עצמו , מכר מאחוזתו מחמת עוניותחילה מדובר על אד� ש: כא�

אלא שהתורה מבקשת למנוע את ההידרדרות . הנמכר לעבדות לגר תושב – ולבסו�, לעבדות

המבוססות על הנחות יסוד הפוכות מאלה , )ואיסור הריבית(באמצעות מצוות היובל 

', פכה דתית חברתית היובל כמה– לצאת מבית עבדי�'ראה בהרחבה במאמרי . שבסיפורנו

˙ÂÈÏÚÓדעת'ובאתר , 259�272' עמ, ט"תשס,  כט' :www.daat.ac.il/daat/maamar.asp?id=45. 
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 .ומדיניותו של יוס� היא שגרמה לכ�, משועבדי� למלכ�

 כי: "כנגד תפיסה זו של שעבוד הע� לאדו� בשר וד� יוצאת התורה בפרשת בהר .ג

 'ה אני מצרי� מאר� אות� הוצאתי אשר ה� עבדי עבדי� ישראל בני לי

, התורה איננה מאפשרת לאד� למכור עצמו לצמיתות). נה, ה"ויקרא כ" (אלהיכ�

�ולכ� לא נית� למכרו לבשר , הוא אדונו האמתי של האד�' ה. א� א� ירצה בכ

א� האד� : שני עקרונות הפוכי� אלה מייצגי� את התפיסות המנוגדות. וד�

עמידה את התפיסה המצרית מ. או האלוהי�, הוא השליט האבסולוטי בעול�

ובכ� , או לגילו� של הכוח האלילי באר�, המל� במרכז והופכת אותו למעי� אל

, במרכז' התורה מעמידה את ה, לעומתה. מצדיקה את שלטו� העריצות הפרעוני

הנחת יסוד זו היא הבסיס לחוקת . וקובעת שהאר� וכל תושביה שייכי� לו

 .היובל שבה מעוגנת החירות האנושית

במצרי� . והני� במצרי� מנוגד למעמד הכוהני� על פי התורהמעמד� של הכ .ד

" רק אדמת הכהני� לא קנה: "הכוהני� ה� המעמד היחיד שזוכה באחוזה משלו

 .ואילו בישראל הכוהני� ה� המעמד היחיד שאינו נוחל נחלה באר�). כב, ז"מ(

 ְוַנֲחָלְתָ� ֶחְלְקָ� ֲאִני ְ�ת�ָכ� ְלָ� ִיְהֶיה לֹא ְוֵחֶלק ִתְנָחל לֹא ְ�ְרָצ� ֲהרֹ� ֶאל 'ה ַו�ֹאֶמר

�ְ� ).כ, ח"במדבר י( ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ְ�ת

ואי� הוא , מעמדו של הכוה� הישראלי הוא של משרת הציבור: משמעות ההבדל 

 . בעל שררה המנצל את צא� מרעיתו

 :כ� מסביר יוס� את משמעות החומש. יוס� ש� לחוק את נתינת החומש לפרעה .ה

אֶמר י�ֵס% ֶאל ָהָע� ֵה� ָקִניִתי ֶאְתֶכ� ַה��� ְוֶאת ְדַמְתֶכ� ְלַפְרעֹה ֵהא ָלֶכ� ֶזַרע ַו�ֹ

ְוָהָיה ַ�ְ*ב+אֹת +ְנַתֶ*� ֲחִמיִ-ית ְלַפְרעֹה ְוְרַ�ע ַהָ�דֹת ִיְהֶיה ָלֶכ� . +ְזַרְעֶ*� ֶאת ָהֲאָדָמה

 ).כד5כג, ז"מ( ָבֵ*יֶכ� ְוֶלֱאכֹל ְלַט1ְֶכ�ְלֶזַרע ַה0ֶָדה +ְל/ְכְלֶכ� ְוַלֲאֶ-ר ְ�

חומש זה מסמל את שעבוד� של המצרי� לפרעה ואת העובדה שה� , כלומר 

. כי א� משולחנו של פרעה, אי� ה� אוכלי� משל עצמ�. ואדמת� קנויי� לו

כדי להתיר לאד� , מ� היבול' כנגד זה מצווה התורה לתת מעשר ותרומה לה

',  על האד� להכיר שהאר� ויבולה אינ� שלו אלא של ה.מישראל את תבואתו

 . שנתנ� לו בחסדו

Â .‡ ˙ÂÓ˘· „Â·Ú˘‰ ¯ÂÙÈÒÏ ‰Ó„˜‰Î ÌÈ¯ˆÓ ˙¯ÈÎÓ ¯ÂÙÈÒ' 

סיפור מכירת אדמות מצרי� חות� בהיאחזות� של בני ישראל באר� , כאמור

, ז"מ" (מאד וירבו ויפרו בה ויאחזו ש�גֹ באר� מצרי� באר� ישראל וישב: "מצרי�

 ואת אביו את יוס� ויושב: "חתימה זו היא מעי� הפתיחה, כפי שהראינו לעיל. )כז

 .פרעה צוה כאשר רעמסס באר� האר� במיטב מצרי� באר� זהאח% לה� וית� אחיו

 ).יב�יא, ז"מ" (הט� לפי לח� אביו בית כל ואת אחיו ואת אביו את יוס� ויכלכל
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. ארת תחילת התהלי�בפתיחה מתו: בי� שני פסוקי� אלה ישנ� כמה הבדלי�

ה� אינ� . והוא הנות� לה� אחוזה, הוא המושיב את אביו ואחיו, יוס� הוא האקטיבי

וישב : "במקו� זאת נאמר. בחתימה יוס� איננו נזכר כלל, לעומת זאת. עושי� דבר

הפסוק חות� . הופכת לע� המתיישב בעצמו, "אביו ואחיו", המשפחה". ישראל

 ". יפרו וירבו מאדו: "בתוצאות תהלי� ההיאחזות

וא� שלאחר מכ� מתוארי� . חתימה זו מהווה מעי� חתימה לספר בראשית כולו

  ‰ÌÚבפסוק זה חותמת התורה את תיאור השתקעות – ימי יעקב האחרוני� ומיתתו

 :שתחילתו של ספר שמות נעוצה בפסוק זה, ראיה לדבר. במצרי�

‡ ˙ÂÓ˘ ,'Ê Ó ˙È˘‡¯·"Ê ,ÂÎ 

 „Óƒaֹ¿‡ ַוַ�ַעְצמ� ea¿̄ƒi«Âַוִ�ְ	ְרצ� ¯�Ï≈‡»̄¿NƒÈ »t eְבֵני 

 .  אָֹת�‰«‡«̄∆ıְמאֹד ַוִ�ָ�ֵלא 

 ִמְצַרִי� ְ�ֶאֶר� �ֶֹ	� Ï≈‡»̄¿NƒÈ ı∆̄∆‡¿aַוֵ�ֶ	ב 

 �Ó ea¿̄ƒi«Â¿‡ַוֵ�#ֲחז� ָב  e¯¿Ùƒi«Âֹ„.  

. י� בוותיאורי ההתרבות של הע� נכפל, הפסוק בתחילת שמות חוזר על פסוקנו

הכפלה זו מדגישה עוד יותר את התרבות� הפלאית של בני ישראל כהקדמה לגזרות 

  21.נמצא שגזרות פרעה בתחילת שמות נעוצות בחתימה זו של ספר בראשית .פרעה

בתחילת ספר . דומה שזיקה זו עשויה להבהיר את רקעו של שעבוד מצרי�

ני במעמד� של בני ישראל מתחולל שינוי קיצו, לאחר מות יוס� ובני דורו, שמות

הסיבה המפורשת בכתוב לשינוי זה היא . וה� הופכי� לע� מנוצל ומשועבד, במצרי�

התרבות זו היא . שראשיתה כאמור בסו� פרשתנו, התרבות� הפלאית של ישראל

 : כפי שהוא עצמו מעיד, המניע העיקרי לתכניתו של פרעה

a¿̄ƒÈ∆‰ ָהָבה ִנְתַחְ)ָמה ל' . ִמֶ�&� ̄»· Ìeˆ»Ú¿Âָרֵאלַו�ֹאֶמר ֶאל ַע�' ִהֵ&ה ַע� ְ�ֵני ִיְ$  Ô∆t ְוָהָיה 

�  ִ)י ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונ'ַס( ַ�� ה�א ַעל $ְֹנֵאינ� ְוִנְלַח� ָ�נ� ְוָעָלה ִמ� ָה#ֶר

 ).י2ט', שמות א( 

� על אלא ג, מסתבר שאי� מדובר כא� רק על התרבות דמוגרפית, על רקע סיפורנו

היאחזות� . ההיאחזות הכלכלית של ישראל במצרי� שריבוי זה הוא תוצאתה

 . המוצלחת של בני ישראל במצרי� הפכה לה� לרוע�

ביססו בראשית� את , שאות� תיארנו לעיל, שני התהליכי� שהוביל יוס�

אול� לאחר מות יוס� , מעמד� של ישראל במצרי� וא� השווהו למעמד הכוהני�

סביר להניח שפער חברתי גדול זה סייע בליבוי .  הפוכות בתכליתהביאו לתוצאות

שבאה לידי ביטוי בגזרות הקשות ובשותפות המלאה של , השנאה כלפי בני ישראל

 
בתחילת הפרשה . ג� בפרשה הפותחת את ספר שמות ישנו מעבר דומה מהמשפחה אל הע� .21

כא� ה� בניו " בני ישראל). "א', שמות א" ( הבאי� מצרימה·�Ï‡¯˘È Èואלה שמות : "נאמר

אול� בחתימת ...". ראוב� שמעו� לוי: "כפי שמפורט בהמש�, היינו האחי�,  ישראלשל

" בני ישראל"כא� ). ז, ש�" (ותמלא האר� אֹת�...  פרו וישרצו·�Ï‡¯˘È Èו: "הפרשה נאמר

 .ז', כו לשמות א, ז"זו זיקה נוספת בי� בראשית מ. המתייחס לע�, הוא כינוי כללי יותר
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 הפער שנוצר בי� ישראל ובי� המצרי� הפ� לחרב 22.בני הע� המצרי בשעבוד ישראל

רי� היחידי� בני החו, ואילו העברי�, הע� המצרי המשועבד הפ� לאדו�: פיפיות

  23.הפכו לע� משועבד, במצרי� מלבד הכוהני�

אלא , אול� יוס� הניח לא רק את התשתית להיאחזות בני ישראל במצרי�

המהפכה שיז� הפכה את מצרי� כולה . באופ� פרדוקסלי ג� את התשתית לשעבוד�

, ובכ� הניחה תשתית מוצקה לשעבוד הכולל של ישראל במצרי�, לבית עבדי� גדול

24.רה למל� החדש שק� על מצרי� לממש את תכנית השעבוד הגדולה שלוואפש
 

 
אול� , שרי המסי� והמיילדות, � מסוימי� לש� ביצוע הגזרותתחילה מינה פרעה אנשי .22

 דוויעִב: "לאחר מכ� הרחיב זאת פרעה ושית� בשעבוד ובמימוש הגזרות את כל הע� המצרי

 רההיאֹ דהילֹ הב� כל לאמר ÏÎÏ ÂÓÚ פרעה ויצו", )יג ',שמות א" (בפר� ישראל בני את מצרי�

 ).כב, ש�" (תחיו� הבת וכל הותשליכ�

לבי� , � דמיו� לא מבוטל בי� הרקע לשעבוד העולה מהכתובי� לפי הפירוש המוצע כא�קיי .23

אחת התאוריות הידועות בהקשר זה מזה מנסה לבאר את . התיאור ההיסטורי של התקופה

, בני ישראל. ס"ז לפנה"שעבוד מצרי� על רקע חילופי השלטו� במצרי� בתחילת המאה הט

שועבדו כאשר , וסי� השמיי� בתקופת יוס� ואחיושהיו בני חסות� של השליטי� ההיקס

, כשר' א' מהד, �‚„ ‡ÔÂÈÙ, יוס� ב� מתתיהו: ראה(התחל� השלטו� וחזר לידי המצרי� עצמ� 

וראה דיונו של , יוס� התבסס על ההיסטוריו� המצרי מאנתו�; כו�כג' עמ, ז"ירושלי� תשנ

ל בני ישראל בתקופתו של לפי פירושנו הפער בי� מעמד� הר� ש). 112�95' עמ, כשר ש�

, יוס� למעמד� העגו� של המצרי� שימש בסיס לשעבוד בני ישראל כשעלה מל� חדש

יתרונו של פירוש זה בכ� שהוא מעניק לשעבוד הנובע . שביטל את הסדר החברתי הקיי�

, ˘ÌÏÂÚ"Í – ˙ÂÓ ‰˙�, מ סרנה"נ: ראה ג�(מחילופי השלטו� הסתמיי� ממד מוסרי של עונש 

 ).20' עמ, 2002תל אביב 

שנגזרה כבר בברית בי� , על א� הממד הדטרמיניסטי של גזרת השעבוד, לפי פירוש זה .24

במעי� מידה כנגד , היא התממשה בסופו של דבר כתוצאה מכשל מוסרי אנושי, הבתרי�

שיש חוקרי מקרא מודרניי� , נציי� כא�. מידה על מדיניותו הלא מוסרית של יוס�

אי� , )353' עמ, 5הערה , לעיל(לטענת ספייזר . ל מעשהו של יוס�המסתייגי� מהביקורת ע

מאחר ושינויי� אלה ה� תוצאה של שינויי� , לייחס משמעות לא מוסרית למעשי יוס�

הקשורי� לגירוש ההיקסוס ממצרי� ולצמצו� חופש הפרט שבא , פוליטיי� מרחיקי לכת

). 23הערה , וראה לעיל,  שההיקסוס גורשו כבר בתקופת יוס�ספייזר סבור(בעקבותיו 

סובר שהקורא המערבי מושפע מהיחס השלילי לעבדות , )447' עמ, 2הערה , לעיל(וונהא� 

ראיה . יה מוסריתולכ� אי� לראות בכ� בע, אול� במקרא עבד אינו נתפס כדבר רע, המודרנית

. המעוניי� להישאר עבד עול� ולא להשתחרר, ה, א"לדבר הוא מוצא בדברי העבד בשמות כ

היתרו� הוא שכעת מזונו מובטח ללא דאגה וללא הסיכו� המתמיד שהוא מנת חלקו של ב� 

. ה� ביטוי של הכרת טובה) כה, ז"מ" (והיינו עבדי� לפרעה"דברי המצרי� , לדעתו. החורי�

הביקורת על מעשהו של יוס� איננה נובעת מהיטל מאוחר של תפיסה מוסרית , יינתיכפי שצ

, שהמקרא עצמו מייחס פעולות אלה ליוס�, טענתי היא. אלא עולה מפסוקי� רבי� במקרא

 .ושופט אות� לשלילה
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סיפור מכירת אדמות מצרי� ליוס מהווה תמונת ראי לתיאור היאחזות ישראל 

שהניגוד בי� שני , במאמר זה ביקשתי להראות. המתוארת במקביל אליו, במצרי�

ומצוי ברקע , חילת ספר שמותתהליכי� אלה הוא העומד ביסוד גזרות השעבוד בת

 . פרשת היובל

הלא מוסרית והאלילית של תכנית יוס מתבלטת על רקע , משמעותה השלילית

יוס שומר במצרי� באופ� עקיב . אופיו של יוס עצמו המשתק בקורותיו במצרי�

 )ג, ט"ל" (ִאתו' ה. "על אמונתו כנגד ההשחתה המוסרית המצרית אצל אשת פוטיפר

הוא מדגיש חזור והדגש את העובדה שרק לאלוהי� .  שגור בפיוש� שמי� –

העימות בי� יוס כמייצג ). טז, א"מ" (בלעָדי אלהי� יענה את שלו� פרעה"ו, פתרוני�

התפיסה המונותאיסטית לבי� התפיסה האלילית המצרית משתק בייחוד בפתרו� 

.  באר� גוש�יוס ג� מבקש לשמור על ייחודו התרבותי ע� אחיו. חלומות פרעה

. אופיו המוסרי המובהק בולט לעי� ג� בהתגלותו לאחיו ובמחילתו האצילית לה�

� . מעשה מכירת אדמות מצרי� תמוה שבעתיי�, משו� כ

ולכ� הוא עושה את רצונו ומשרת את , נראה שיוס פועל כעבדו של פרעה

ו� ת,  הוא רות� את חכמתו וכישוריו לש� הצלחתו של פרעה25.האינטרסי� שלו

�והתעלמות מהשלכותיה� המוסריות, התמקדות מצומצמת בצרכי אחיו ומשפחתו

  26.חברתיות של מעשיו ביחס למצרי�

ובכ� הפ� את מצרי� , יוס רת� את גאונותו הכלכלית לצורכי פרעה: זאת ועוד

אול� באופ� . ובה בעת דאג שאחיו ייהנו מחירות ומעצמאות, לבית עבדי� ענק

 
נאמנותו המוחלטת של יוס� לאדוניו וביטחו� אדוניו בו מובלטי� כבר בדבריו לאשת  .25

ואי� אעשה הרעה ... אדני לא ידע איתי מה בבית וכל אשר יש לו נת� בידיה� : "פוטיפר

). כג�כב, ט"ל(כ� ג� אצל שר בית הסוהר ). ט,ח, ט"ל" (הגדולה הזאת וחטאתי לאלהי�

תכונה זו ). כג, א"מ" (רק הכסא אגדל ממ�... אתה תהיה על ביתי: " אצל פרעה–ולבסו� 

, )יד, ז"מ" (ויבא יוס� את הכס� ביתה פרעה) "יד, ז"מ, �"כפי שהעיר רמב(בולטת בסיפורנו 

 ).כ, ז"מ( "ויק� יוס� את כל אדמת מצרי� לפרעה"

ג "תשנ, יט� יחÌÈ„‚Ó',  חלו� ומדיניות בפרשת מק�–" ואי� פותר אות� לפרעה"'(ברמ� ' ב .26

 קשר את מדיניותו של]) 120�95' עמ, ז"ירושלי� תשנ, ÂÂÓÎ ‰ÊÚ˙ ‡‰·‰, ל"הנ [= 31�13' עמ

הצגה זו נבעה מתפיסת העול� של , לדעתו. יוס� לאופ� שבו הציג פרעה בפניו את חלומו

. פרעה תלה זאת באיתני הטבע, מוסרי�בעוד החלו� תלה את הרעב במצב הרוחני. פרעה

הוליד ג� פתרו� , פתרו� חלומות המבוסס על פירוש מסוי� אשר גונב ליוס� מפי פרעה"ולכ� 

פרעה לא . דהיינו גר� לרעב, רו� הזה הביא לאימות החלומותוהפת, כלכלי מסוי��חברתי

על סמ� פירוש זה קבע . ויוס� קיבל את סיפורו, בסיפורו הוא כבר פירשו. הבי� את חלומו

). 31' עמ, ש�" (הפתרו� רק שיק� תפיסת עול�, כמוב�.  אשר הגשימה את החלו�–מדיניות 

, בזק' א: ראה, שיקו� נאמ� של החלו�הרואה בדברי פרעה , לפרשנות אחרת לפתרו� יוס�

19�11' עמ, ט"תשס,  נÌÈ„‚Ó', דרכו של יוס� בפתרו� שלושת צמדי החלומות' . 
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 . נה הפכה בספר שמות לתשתיתו של שעבוד ישראל במצרי�המערכת שב, פרדוקסלי

. גבוה ככל שיגיעו, באר� לא לה�, פיזית ומוסרית כאחת, אי� לישראל תקומה

ולהפי� ממנה את ', על פי תורת ה, עליה� להקי� את מדינת� בעצמ� באר� ישראל

 ".תת כי לי האר�והאר� לא תמכר לצִמ: "בשורת החירות לאנושות כולה


