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 –האם נודע ליעקב : עם סיום ספר בראשית אנו קוראים על מותם של יעקב ויוסף בנו ועדיין אנו תוהים

האם גילה יוסף ) ח, ה"מ(? "מֹשל בכל ארץ מצרים" כיצד הגיע יוסף בנו להיות ה–לפחות בסמוך למותו 
לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום " לא חזר אליו מן השליחות – ובעיקר בגלל מי –עצמו לאביו מדוע 

 ).יד, לז(? "בני דברהצאן והִש
פעולה .  אותה אל אביהם1לאחר מכירתו של יוסף מטבילים אחיו את כותנתו בדם שעיר העזים ושולחים

ככל הנראה נקטו .  אביהם רושם מוטעה שיוסף נטרף וחיה רעה אכלתהוזו נעשית כדי ליצור אצל יעקב
ובכך למנוע מצב שיעקב יפתח , האחים אמצעי זה כדי לגרום ליעקב להאמין שיוסף כבר איננו בין החיים

הרי יכלו לטעון שכלל לא ,  ללא סיבה זו קשה להבין מה ראו צורך לפעול2.בחיפושים אחרי הבן האבוד
 .י יעקב לראות את שלומם"דעו שהוא נשלח עראו אותו ולא י

 ):לו-לג, לז(וקובע ומגיב , יעקב בראותו את הכתונת מזהה אותה ככתונת בנו
 

ויקרע יעקב שמלֹתיו וישם שק במתניו ויתאבל על בנו ימים . חיה רעה אכלתהו טרֹף טֹרף יוסף
ד אל בני אבל שאֹלה ויבך ויאמר כי אר, ויֻקמו כל בניו וכל בנֹתיו לנחמו וימאן להתנחם. רבים

   ".אֹתו אביו

הוא אומר זאת . והאמין כי יוסף מת, את הפיתיון שנשלח אליו" בלע"מפשט הכתובים עולה כי יעקב 
אשים את עצמו במיתתו הכיוון שהוא , ההסבר הפשוט לסירובו להתנחם הוא. במפורש וגם מתאבל עליו

 ,חיזוק לאמונתו זו נמצא בדבריו לבניו. עוינים אותושהרי הוא שלחו בדרך יחידי אל ֶאחיו ה, של יוסף
 :על פי דרישתו של יוסף, כאשר ביקשו ממנו לפני ירידתם השניה למצרים לשלוח עימהם את בנימין

והוציאו , לא כך ראו חכמינו בדרשותיהם את העובדות). לח, מב" (ויאמר לא ירד בני עמכם כי אחיו מת"
   3:וכך נכתב, ש יעקב לא האמין שיוסף מתעל פי המדר. טםואת הפסוקים מפש

 

? מניין. לא האמין להן כל עיקר? מה עשה יעקב אבינו כשהביאו בניו את הכתונת בדם: תני
 הוא מעצמו משתכח מן -אבל שמת , לפי שאין מקבלין תנחומין על חי', וימאן להתנחם'דכתיב 
 . 'נשכחתי כמת מלב'שנאמר , הלב

 

 אך גם אם 4.שלא האמין שיוסף מת, ם יש בה כדי להוכיח על פי גישה זוהעובדה שיעקב מיאן להתנח
 ?מה מצבו ומהן נסיבות הגעתו לשם, האם ידע יעקב כי יוסף במצרים, נניח שכן הוא

                                                           
ק  "רד, ן"מובא ברמב" (שתקעו בה השלח לקרעה במקומות רבים כדמות שיני החיות": "וישלחו" אם כי יש שפירשו 1 

 ). לז בפסוק לבוספורנו לפרק 
 ).לב, ז"ל" (כי אם שתקו היה חושד אותם לאמר אתם הרגתם אותו כי ידע קנאתם בו"ן חששו "  לדעת רמב2 
 

3 
 .פרק א הלכה ג, הוספה א, מסכת סופרים, מסכתות קטנות 

 .)י"רש" ( לוה אינו רוצה לגלות"אמר היאך אגלה והקב, יצחק היה יודע שהוא חי"ל "כאן המקום לציין כי לדעת חז   4



 

 

2

: אמר רב הונא: "וראה בעיני רוחו את יוסף במצרים בבית פוטיפר, במדרש אחר נאמר כי יעקב ידע יותר
  5".זו אשתו של פוטיפר',  אכלתהוחיה רעה'נצנצה בו רוח הקודש 

עוד לא אירע המפגש בין אשת ,  כיוון שבשעה ששלחו אחי יוסף את הכתונת לאביהם,מדרש זה קשה
מדוע לא ניסה לפדותו מבית פוטיפר או , אם ידע יעקב את מקומו של יוסף,  יתרה מזאת6.פוטיפר ליוסף

" וד יוסף חי וכי הוא מֹשל בכל ארץ מצריםע: "מדוע כשנאמר לו? לכל הפחות ליצור עמו קשר כלשהו
 ?"ויפג לבו כי לא האמין להם"הופתע כל כך עד שהכתוב מספר , )כו, מה(

 :במדרש תנחומא מוצאים ראיה אחרת על שאלותינו
 

ויכירה 'שנאמר , לפי שהיה יעקב אבינו סבור שיהודה הרג את יוסף בשעה שהביאו לו את הכתונת
והיה אומר ', גור אריה יהודה' 'שנא, ואין חיה אלא יהודה' אכלתהוויאמר כתֹנת בני חיה רעה 

 7!יעקב ליהודה אתה הוא שטרפת אותו
 

, אין לו ידיעות אם חי הוא או מת. לפי מדרש זה אין יעקב יודע מהו מצבו של יוסף ואינו יודע היכן הוא
וקא מי שבזכותו יוסף ניצל  דו-היא יהודה " חיה רעה"ה.  יהודה–אך הוא כן יודע מי אשם בהיעלמותו 

יעקב אינו שואל את יהודה על גורלו של יוסף כיוון שמן הסתם לא יקבל . ולא נעזב לגורלו המר בבור
 .דאי לא לאחר ששלחו לו כתונת טבולה בדם כדי לרמותוובו, תשובה אמיתית

 8 :במדרש על תחילת פרשתנו אנו מוצאים
 

שאילולי שבאו , ד אביו ולא נכנס אצלו בכל שעהוהרי כל שבחו של יוסף שהיה מפליג על כבו
, אלא להודיעך צדקו שלא רצה להתייחד עם אביו! ?ה לא היה יודעולאחרים ואמרו לו אביו ח

אני יודע צדקו של אבא כל דבריו : "אמר יוסף. ומקללם" ?היאך עשו בך אחיך: "שלא יאמר לו
שלא נברא העולם , ב את כל העולםיקללם ונמצאתי מחרי,  ואני בא לומר שיקללם…גזירות הן

 .  לפיכך לא היה הולך אצל אביו בכל שעה! אלא בשביל השבטים
 

 .למען אחיו, כלומר עד סוף ימיו של יעקב הקפיד יוסף לשמור את הסוד הגדול מפני אביו
 הראשון שבהם. אשר יכולים אולי לשפוך אור על סוגיה זו, בפרשתנו אנו מוצאים שני אזכורים מפורשים

על ). ט, מט" (גור אריה יהודה מטרף בני עלית"בברכה זו אומר יעקב בין היתר . הוא ברכת יעקב ליהודה
". בני עלית, מטרף: "על פי פיסוק הטעמים יש לקרוא כך? איזה טרף מדבר יעקב ומיהו הבן הנזכר כאן

אמר לו ', מטרף בני': "לא כך מפסק המדרש את הפסוק. זו פניה ליהודה" בני"ו, הוא טרף כללי" טרף"ה
 9".'טרף טֹרף יוסף'ון שאמרת ומסולק אתה מאותו ע! בני: ליהודה

יעקב סולח כאן ליהודה על ; "טרף בני"אינו טרף סתמי אלא " טרף"וה, "עלית"ל" בני"ההפסקה היא בין 
 –אך מה בדיוק קרה ומי הפועלים , מכאן שהבין יעקב כי רומה". טרף טרף יוסף"שרימה אותו באומרו 

 .לא ידע
מה 'מטרפו של יוסף שאמרת ' מטרף בני עלית': "לעומת זה מספק לנו המדרש הבא תשובה אחרת

מה "י אמירתו "ע, המוות בבור, הציל את יוסף מן הטרףששיהודה הוא , אם כן,  לפי זה יעקב ידע10".'בצע
" ו כי אחינו בשרנו הואלכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי ב. בצע כי נהרג את אחינו וכסינו את דמו

 .ובזכותה של אמירה זו עלה למלכות, )כז-כו, לז(
 ): יז-טז, נ(האזכור השני בפרשתנו הוא הפניה של האחים אל יוסף לאחר מותו של יעקב 

 

כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך : ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה לפני מותו לאמר
 .ויבך יוסף בדברם אליו, להי אביך-פשע עבדי אוחטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא נא ל

 

,  כיצד התגלגל יוסף למצרים ומיהם אלו שמכרוהו- לפחות לפני מותו -מן הפשט משתמע כי יעקב ידע 
 .אחרת לא יכול היה לבקש מיוסף שימחל לאחיו

רת יוסף כי יעקב לא ידע עד יום מותו את עניין מכי, ל העדיפו להוציא את הכתובים מפשטם ולומר"חז
 ציווי כזה לא היה ולא יכול היה כאשר, "אביך צוה"ודרשו כי האחים שינו מן האמת באמרם , י אחיו"ע

 11:להיות

                                                           
 . וראה גם בתרגום יונתן בן עוזיאל,וישב ראובןיט ה "פרשה פד ד) וילנא(  בראשית רבה 5 
 .שיעקב ראה ברוח הקודש דברים אחרים" כלי יקר"  ובשל קושיא זו קבע ה6 
 .פרשת ויגש סימן ט) ורשא(  מדרש תנחומא 7
 .א ביום השמיני"ה ד"פרשה ג ד) איש שלום(  פסיקתא רבתי 8
 .ה יהודה אתה יודוך"עמוד רכח ד) אייזנשטיין(  אוצר המדרשים 9
 .ה ח הרי שמעון"פרשה צט ד) וילנא(רבה '  בר10
 .י אצלנו"וברש, ב"ע,וכן תלמוד בבלי יבמות סה, א וקראת"ה טו ד"פרשה ה ד) וילנא(  דברים רבה 11
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, שאמר הכתוב דברים של בדאי ליתן שלום בין יוסף לאחיו, גדול הוא השלום: אמר ריש לקיש
 מותו לאמר כה אביך צוה לפני: ומה אמרו לו, בשעה שמת אביהן היו מתיראין שלא ינקום להן

אלא אמרו הכתובים דברי בדאי מפני דרכי ! ?ואין אנו מוצאים שצוה יעקב אבינו, תאמרו ליוסף
 .שלום

 

ובכל זאת ניתן להניח . אלא שהוא לא ביקש דבר זה מיוסף, לא נאמר כאן שיעקב לא ידע מה קרה ליוסף
חיזוק . ח למען עתיד עם ישראלשהרי לּו ידע מן הסתם היה יעקב מבקש מיוסף לסלו, שהוא גם לא ידע

נוסף לטענה שיעקב לא ידע על מכירת יוסף ניתן בעובדה שאם ידע מדוע לא ציווה את יוסף עצמו ורק 
 .כשיש חשש שלא יאמין לדבריהם כיוון שהם נוגעים בדבר, הודיע לאחים שיאמרו כן ליוסף
כן ידע את השתלשלות האירועים שיש בפסוקים אלו מקור לכך שיעקב א, למרות האמור לעיל ניתן לומר

שא נא , אנא: "בתחילה. יש לשים לב לכפילות הבקשה. והוא אכן זה שבאמת ביקש מיוסף בקשה זו
לשם מה ". להי אביך-שא נא לפשע עבדי א, ועתה: "ובשנית, "פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך

 ?הכפילות
 הדבר ניכר מתוך 12. של האחים-ניה  והש, של האב-הראשונה : ניתן לקבוע כי יש כאן שתי בקשות

 :נפרט וננמק שלושה הבדלים משמעותיים. ההבדלים שבין שתי הבקשות
 

לא יתכן . חטא פחות חמור מפשע". פשע"והם מציינים רק " פשע אחיך וחטאתם"האב מדבר על . 1
מעשיהם אך יעקב הרואה את כל התמונה יכול להעריך את . שהערכה כזו למכירתו תושמע ביזמת האחים

 .כתערובת של פשע וחטא
 

יעקב יכול לבקש מיוסף ". להי אביך-עבדי א"אך הם מסתפקים בכינוי , "אחיך"האב מגדיר אותם כ. 2
מחשש שיטען כנגדם היכן הייתה אחוותם , אך הם אינם מעזים לעשות כן, רחמים בטענה שהם אחיו

 .כשמכרוהו
 

. משמעו תגובה למעשה קודם' גמול'. ת בבקשתם כללוהאחים לא הזכירו זא, "רעה גמלוך"האב קובע . 3
. ועל כן הנך מתבקש להבינם, שהאחים רק הגיבו למעשיך השחצניים: משמעה של בקשה זו היא, כלומר

 .ורק יעקב מרשה לעצמו לומר כך, ברור שהאחים בבקשם רחמים לא יטענו זאת
 

 .ת כך שיראו שונות ואוטנטיותשלמרות זאת יתכן שהשליח או האחים תכננו את הבקשו, יש לציין
אם ? על מה ולמה בכה). יז-טז, נ" (ויבך יוסף בדברם אליו: "תגובת יוסף בשומעו את דבריהם הייתה

 ואם נאמר שיעקב לא 13.יש להניח כי יוסף בכה על שחשד בו אביו, נאמר שיעקב ידע את סיפור המכירה
 14.שבאו לשקר לו,  כךיוסף בכה על שחשדו בו אחיו עד כדי, ידע אודות המכירה

 ? מה הביא את הגמרא והמדרש לקבוע שהאחים שינו מפני השלום
 :פ"מ חרל"השיב הרי

 

ל בידעם "בכל זאת חז, פ שלפי פשוטו של מקרא יוצא שכן ציווה יעקב"שאע, מה נורא הדבר הזה
ם הוציאו את המקרא מידי פשוטו ואמרו שהיה כאן שינוי מפני השלו,  את עוצם החטא של חשד

ומכאן אנו למידין כמה חמור הוא האיסור , ובלבד שלא לייחס חלילה ליעקב ענין חשד על יוסף
 15.לחשוד בזולת

 
 הרב גבריאל שנקולבסקי

 ע באר שבע"ישיבת בנ
 

 

                                                           
 .  לדעת אברבנאל השליח יצר מעצמו את ההבדלים12
 . בניגוד לספורנו שם13
 ".אמר כך אחי חושדין אותי: "כה תאמרו) יז(ה "ו פרשה קא ד"כי) אלבק-תיאודור(רבה '  בר14
 .קיב' עמ, א"תשמ, בית זבול' הוצ, נימוקי המקראות', כרך ה, "מי מרום "15


