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  ועוד" ַוִּיְפַּתח ָהֶאָחד ֶאת ַׂשּקֹו"
  ברוך ברנר

  

 "ִים ָאְרָצהְויֹוֵסף הּוא ַהַּׁשִּליט ַעל ָהָאֶרץ הּוא ַהַּמְׁשִּביר ְלָכל ַעם ָהָאֶרץ ַוָּיבֹאּו ֲאֵחי יֹוֵסף ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו ַאּפַ "
בסופו של אותו מסע דרמטי יוצאים ! "מרגלים אתם"תם קשות בטענת יוסף מתנכר לאחיו ומדבר ִא ). ו:מב(

שנותר אסור , ללא שמעון,  ירדו מצרימה עשרה וחזרו תשעה,אכן. האחים ארצה כנען עם חמורים עמוסי בר
ְוֶאת ֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן ָּתִביאּו ": י הארץודאי מהדהדים דברי האיש אדונבובאוזניהם . )כד:מב (משמרהבבית 

  ).כ:מב ("ֵאַלי ְוֵיָאְמנּו ִדְבֵריֶכם ְולֹא ָתמּותּו
לאחר שהגיעו האחים . וסיפו להם פחד ובלבולההרי נכונו להם עוד הפתעות ש, אם לא די בחוויה זו       ו

ְוִהֵּנה ִאיׁש ְצרֹור ַּכְסּפֹו ִריִקים ַׂשֵּקיֶהם ַוְיִהי ֵהם ְמ ": מסופר ,אל יעקב אביהם וסיפרו לו את כל הקורות אותם
, ודאי מופתעים מן הממצא המוזרבוהם ). לה:מב (" ַוִּיְראּו ֶאת ְצרֹרֹות ַּכְסֵּפיֶהם ֵהָּמה ַוֲאִביֶהם ַוִּייָראּוְּבַׂשּקֹו

  : )כח- שם כז ( בצאתם ממצרים,שהרי מעין זה קרה להם כבר בדרך,  שאין זו הפתעה גמורהראולם מתבר
ַוּיֹאֶמר ֶאל . ַוַּיְרא ֶאת ַּכְסּפֹו ְוִהֵּנה הּוא ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו , ָלֵתת ִמְסּפֹוא ַלֲחמֹרֹו ַּבָּמלֹוןַוִּיְפַּתח ָהֶאָחד ֶאת ַׂשּקֹו

   ?לִֹהים ָלנּו- את ָעָׂשה אֱ  ַמה ּזֹ: ַוֵּיֵצא ִלָּבם ַוֶּיֶחְרדּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֵלאמֹר. ְבַאְמַּתְחִּתי... הּוַׁשב ַּכְסִּפי:ֶאָחיו
כיצד ?  וכך מצא את כספו בפי אמתחתו,פתח את שקו בדרך במלון' האחד'מדוע רק : וכאן זועקת השאלה

  !?ומדוע מצאו את כספם רק בבית אביהם בארץ כנען, לא נזקקו לכך שאר האחים
כלומר ', האחד'ל שאר האחים לא פתחו את שקיהם מפני שהסתפקו בפתיחת שקו ש: שמא תאמרו       

פתח את שקו ' האחד'שהרי נאמר בפסוק במפורש ש,  אין לומר כן–כולם אכלו מן השק האחד שנפתח 
כלל היה צורך לפתוח את השק מדוע ב: ועוד יש להקשות! ולא לכולם, "ַּבָּמלֹון ַלֲחמֹרֹו ָלֵתת ִמְסּפֹוא"

ְוָלֵתת אּו ֶאת ְּכֵליֶהם ָּבר ּוְלָהִׁשיב ַּכְסֵּפיֶהם ִאיׁש ֶאל ַׂשּקֹו ַוְיַצו יֹוֵסף ַוְיַמלְ ": דה לדרךי והלא ניתנה להם צ,במלון
 צרורות הכסףר שיוסף התכוון שהאחים לא ימצאו את רמתב)! כה:מב (" ַוַּיַעׂש ָלֶהם ֵּכן,ָלֶהם ֵצָדה ַלָּדֶרךְ 
  ?שתבש קמעאתתכנית זו שואם כן מה גרם , אלא בבית אביהם

1 אשר פתח ' האחד' נזכיר את שאלת זהותו של ,ר נתן לוצאטו"מרדכי ב' ן של רבטרם נציע את הפתרו       
דבריו שאובים מן ". שנשאר יחיד משמעון בן זוגו, הוא לוי – ויפתח האחד: "י כותב"רש. את שקו במלון

  :) פרשה צז,אלבק- תיאודור'  מהד,בראשית רבה(" ויחי"פרשת להמדרש 
 והם ...נטלו הם עצה על שכם והרגום,  אלא אחים הן בעצה?וכולם אינן אחים – שמעון ולוי אחים

 אם אני מניחן במקום אחד נוטלין : יוסףר וכיון שבאו במצרים אמ...נטלו עצה על יוסף ובקשו להרגו
 ,"ִׁשְמעֹון- ֵמִאָּתם ֶאתַוִּיַּקח" אמר שנ,לפיכך הפריש שמעון מלוי, עצה עלי ומחריבין את כרך מצרים

                                                           
ודוקטורנט במחלקה לתלמוד , במעלה אדומים" ברכת משה"שעל יד ישיבת " ֵמעליות" הרב ברוך ברנר חוקר במכון *

  ).עד כה ששה כרכים(ג לתורה " מהדורה מדעית של פירוש הרלבהרב ברנר פרסם. באוניברסיטה
שנדפס " ג לתורה"ביאור הרלב"בספר . ג לתורה"ודתי על ההדרת פירוש הרלבאת הפירוש שבמאמר מצאתי במסגרת עב  1

, י בעליו"שנכתבו ע נמצאו הערות שוליים, ל"ז יעקב בר אור' שהיה בחזקתו של רו)  למניינם1547(ז "בוונציה בשנת ש
וצאטו כתב בעצמו מרדכי ל' רלאחר שגיליתי זאת מצאתי עוד ש). 1720-1799( שחי באיטליה ,ר נתן לוצאטו"מרדכי ב

 של המחבר ומצוי במחלקת והספר כתוב בכתב יד(ובו הערות ופירושים לתורה ) ט:נה' י תה"עפ" (רוח סועה"בשם  ספר
   ).י של הספרייה הלאומית בירושלים"כ

  



2 
 

                                                          

 והלא כבר ? וכי אחד היה– "ַוִּיְפַּתח ָהֶאָחד ֶאת ַׂשּקֹו" :אמר שנ, נעשה לוי יחידיֹווכיון שהפריש) כד(
  . שנעשה יחידי, זה לוי"האחד"אלא , )לה ("ַוְיִהי ֵהם ְמִריִקים ַׂשֵּקיֶהם" :רנאמ

  :  הנזכרותמרדכי לוצאטו פתרון מבריק לשאלות' על פי כל הנתונים הנזכרים כתב ר
 – לדרך דהייוסף נתן להם צ. האחים אמורים לפתוח את אמתחותיהם עד הגיעם אל אביהם לא היו ,אכן       

אולם פרט אחד לא הובא . שלא יהיה צורך לפתוח את השק הגדול באמצע הדרךכדי , להם ולחמוריהם
  .  חמורו של שמעון:בחשבון

, צה כנען עם האחים ארחזרבר שחמורו לא נשאר שם אלא סתאולם מ, שמעון נשאר כלוא במצרים       
ועל כן לא היה , דה לדרךי לא ניתנה לו צ,ון ששמעון איננווכיאבל . טעון בר לכלכלת בני המשפחה כשהוא

לטפל בחמורו  מי הוא המועמד הטבעיו! די אוכל לחמורו אלא על ידי שימוש בתבואה אשר בשק הגדול
כי לא , בדרך במלון לתת מספוא לחמורו שקולפיכך נזקק לוי לפתוח את ! לוי, כמובן בן זוגו? של שמעון

  !אחד בלבד  אלא לחמור,דה לדרך שתספיק לשני חמוריםיתה לו ציהי
- ֶאת"ולאחר ששמע את הצעתו של ראובן , רע לבניוילאחר ששמע יעקב את אשר א:  עניין זהולסיום       

  ): פרשה צא(על זה מובא בבראשית רבה ). לח(" לֹא ֵיֵרד ְּבִני ִעָּמֶכם: "אמר יעקב, )לז:מב ("ְׁשֵני ָבַני ָּתִמית
 ובשעה שהיה אומר 2.כפתור ופרח :ה אומרי ה– טרפון' בשעה שהיה אדם אומר דבר מתוקן לפני ר

   3.לא ירד בני עמכם :היה אומר –דבר של בטלה 
  !כפתור ופרח: מרדכי לוצאטו יש בהחלט לומר' על פירוש נאה זה של רש נראה

*      *      *  
 כאשר רדף :ג"בו קושי בולט ויישוב נדיר ונאה מאת אביו של הרלבשיש , סוף הפרשה   ולעניין נוסף ב    

 האחים וטען כלפיהם ששילמו רעה תחת טובה וגנבו את גביע הכסף תהאיש אשר על בית יוסף אחרי עשר
  ): ח- ז:מד( האחים להכריז והרימ, של המשביר לכל עם הארץ

 ְּבִפי ֶּכֶסף ֲאֶׁשר ָמָצאנּו ֵהן ! ַּכָּדָבר ַהֶּזהֵמֲעׂשֹות ָחִליָלה ַלֲעָבֶדיָך ?ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְיַדֵּבר ֲאדִֹני ָלָּמה
  !? ֲאדֶֹניָך ֶּכֶסף אֹו ָזָהבִמֵּבית ְוֵאיְך ִנְגנֹב ,ֱהִׁשיבֹנּו ֵאֶליָך ֵמֶאֶרץ ְּכָנַען ַאְמְּתחֵֹתינּו

 מוסיפים האחים להציע , להגנתם'קל וחומר'נת גיוס טעומלבד  ,מלבד הבעת התמיהה על עצם החשד
- ְוַגם, ָוֵמת–  ֵמֲעָבֶדיךָ ִאּתֹו ִיָּמֵצא ֲאֶׁשר ": אם ימצא את הגביע בידםעבורם הצעת עונש 'אשר על הבית'ל

והעונש לשאר ,  מיתה–העונש לגנב עצמו : בהצעה זו שני עונשים .)ט:מד(" ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ַלאדִֹני ַלֲעָבִדים
- ַּגם:ַוּיֹאֶמר" :היא, הענייניקושי האשר בה מצוי , תגובתו של הפקיד המצרי.  לקיחתם לעבדים– האחים

גם בדבריו יש חלוקה בין  .)י(" ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ְנִקִּים, ִּלי ָעֶבד- ִיְהֶיה–  ִאּתֹוִיָּמֵצאֲאֶׁשר  ;הּוא-ַעָּתה ְכִדְבֵריֶכם ֶּכן
 , אולם העונשים אינם זהים לעונשים שהציעו האחים,אר האחיםנב עצמו ובין עונשם של שעונשו של הג

והשאלה הנשאלת היא אפוא . ושאר האחים יהיו פטורים, הגנב יילקח לעבד: דרגה אחתב פחותיםאלא 
-ַעָּתה ְכִדְבֵריֶכם ֶּכן-ַּגם" :ליםי את התיקון להצעת העונש של האחים במ'אשר על הבית'האיש כיצד פותח 

  ):501' מהדורת ֵמעליות עמ (באיםדברים הג ב"על כך עונה הרלב! ריו כדבריהםדבוהלא אין ? "הּוא
,  שאני חושד בכם– גם עתה: שהוא אמר להם, ל"קיבלתי בפירוש זה הפסוק מהרב אדוני אבי ז

לא אחשוד , ולזה אם תימצא הגנבה ביד אחד מכם.  שבכלל אתם אנשי אמת– כדבריכם כן הוא
  .ולזה לא יהיה נענש כי אם מי אשר תימצא בידו הגנבה, כולכםאתכם שתהיה נגנבת בהסכמת 

! 'אשר על הבית' הציע שאלהבין ו שהציעו האחים יםתאמה בין העונשחוסר ההאין קושי ב, לפי פירוש זה
, לפני הצעת העונש של האחים הצהרתם אלא ל,העונש לטיבו של "כדבריכם כן הוא" אמירהאין כוונת ה

כך מובן גם . )כפי שהוכיחו מהשבת הכסף מארץ כנען(להם מעשות כדבר הזה חלילה ו, שהם אנשי אמת
אולם ,  חושד שמישהו מכם גנב את גביע הכסף אניאמנם': ומשמעו,  הפותח את דבריו"ַעָּתה-ַּגם"הביטוי 
לפי  .'כדבריכם כן הוא .אני מקבל את טענתכם שאתם באופן כללי אנשים ישרים, שאני טוען כךכ, גם עתה
  .בהם הוא קובע עונש רק לגונב הגביע ופוטר את שאר האחיםש,  מובנים גם דבריו בהמשךש זהפירו
הובאו האחים לפני ,  לאחר שנערך החיפוש באמתחותיהם ונמצא הגביע באמתחת בנימין,עם זאת       
   :)טז:מד (ושם משנה יהודה בדבריו את העונש שהציעו בתחילה, יוסף

- ִהֶּנּנּו ֲעָבִדים ַלאדִֹני ַּגם! ֲעָבֶדיךָ ֲעֹון -לִֹהים ָמָצא ֶאת- ָהאֱ ?ִּנְצַטָּדק-ְּנַדֵּבר ּוַמה- ַמהדִֹניַלאּנֹאַמר -ַמה          
  . ְּבָידֹוַהָּגִביעַ ִנְמָצא - ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאֶׁשר

יוסף אינו ש אאל.  ולבטל את העמדת בנימין לבדו כאשם בלעדי,יחדיהודה מנסה לכלול את כל האחים ב
 ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְמָצא ! זֹאתֵמֲעׂשֹותָחִליָלה ִּלי : ַוּיֹאֶמר ":'אשר על ביתו'דבק בקביעתו של ולקבל זאת מוכן 

  .)יז:מד(" ֲאִביֶכם-  ְוַאֶּתם ֲעלּו ְלָׁשלֹום ֶאלָעֶבדִּלי - ַהָּגִביַע ְּבָידֹו הּוא ִיְהֶיה
 ,אכן". והוא פירוש נאה מאד: "לאחר הבאת הפירוש הנזכר בשם אביו, בסוף דבריומוסיף ג "הרלב

  .כדבריו כן הוא
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