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 ערכים יסודיים של עם ישראל בהתהוותו
 

). כח, מו' בר" (ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורֹת לפניו גֹשנה ויבֹאו ארצה גֹשן: "בפרשתנו נאמר
איש אמונו אל יוסף על את יהודה , לפני הגיעו למצרים,  שלח יעקב אבינו לפניולפי פשוטו של מקרא

 להגשים וליישם את תכניתו של יוסף לגבי אביו -  תכלית השליחות2. לו את הדרך לארץ גושן שיורהמנת
כל הפרשנים ,  ואכן3.ק על אתר מסביר"וכפי שהרד) י, מה( לעיל כאמור" ִוישבָתּ בארץ גֹשן: "ואָחיו

 -'  לפניולהורות': " פירוש בשם מדרש אגדההוא מוסיף אלא ש4,י" ובכללם רשך כמפרשיםהקלסיים 
 ". לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה

) מקום התכנסות=(להתקין לו בית ַוַעד ): "ג, מהדורת וילנא צה(ראשית רבה במדרש אגדה זה מקורו ב
להתקין לו בית :  המדרש נותן גם פירוש אחר5".שיהא מורה בו דברי תורה ושיהיו השבטים לומדים בו

ויבֹאו ארצה "  :הפסוקסיפא של  במצויההתשובה ? ו של מקראבפשוטלא הסתפק י "מדוע רש". דירה
יעקב כבר  ורק כאשר 6, קביעת עובדה שיעקב לא חיכה ליוסף והגיע בלעדיו לארץ גושןיש כאן. "גֹשן

י התקשו לקבל את "ל ורש"חז". ויאסֹר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גֹשנה: "אז, שםהיה 
,  בהתהוותוון משהו מהותי ביותר הקשור בערכים יסודיים של עם ישראלכי ראו שבעניין זה טמ, הפשט

,  או בהדרכה להתקנת בית, ולא בהוראת דרך סתמית,"הוראת תורה" ב"ת לפניוהורֹל"לפיכך פירשו את ו
 . ולא בית סתם

 יהודה כלומר. יש להניח שפרשני הפשט ראו את הסיפא של הפסוק כתיאור מסכם של ביצוע ההוראה
, ומטרתההתיישבות בגושן הכל עניין הדריכֹו ב כלומר 7,את הדרך לגושןיוסף ליוסף ואז לימדו הגיע 

י חש "רש. יוסף אליהםהגיע אז רק  ו, לגושןגיע עמויהודה חזר אל יעקב וה. לפני קבלת אישור פרעה
 ,ריםההתיישבות בארץ גושן אינה סתם התיישבות לשם מגוברור לו שכי , פירוש הפשטמעלה בקשיים ש

 תפקידים ת מקבלםהתחמקותוזו גם הסיבה ל, בני יעקב לפני היותם לעםוגיבושם של  םאלא לשם ריכוז
כפי , ובכך נאמן הוא לשיטתו הפרשנית, י את מדרש האגדה" מביא רשפיכךל. ממלכתיים בשלטון פרעה

כך כבר נדרש ול, י בשם מדרש אגדה יש ללמוד יסוד בדרכי התנהגות" מדברי רש8.שהוא מעיד על עצמו
  9.ה הקדוש"השל

כל פעולה שאדם : לימוד מוסר מזה.  לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה– 'ואת יהודה שלח לפניו'
 כמו מי שזוכה לבנות בית יצייר ,ראשית דבר יראה בפעולה זו להכין עניין לצורך גבוה, עושה

, לתורה ולתפילה ולהתבודדותבמחשבתו בתחילה איזה חדר בבית שיהיה מוכן לו להיות סגור שם 
וכן יעקב שלח מתחילה לתקן לו . ואחר כך יצייר עניינים המצטרכים לו, ועד לחכמים-ומקום מוכן בית

 . בית תלמוד

 
, מנחם כהן' ר פרופ"מו: מהדיר ועורך מדעי', חלק א, בראשית, מקראות גדולות הכתר: בתוך(טו  ,ד' ן לבר" השוּו רמב2

  ).ק להלן לקוחים אף הם ממהדורה זו"י ורד"פירושי רש. 65' עמ, ז"רמת גן תשנ
ק יתדרך או שמא יוסף ר, האם ההוראה היא שיוסף יביא עמו את יהודה לארץ גושן, מסתפק) 157'  עמ,שם(ק " אולם הרד3

 .דע את הדרך לפי תדרוך זה ויגיע בעצמויויהודה , את יהודה על תוואי הדרך
 .שם, 3 הערה 4
יהי ביתך בית ועד לחכמים ְוֶהֵוי : "ד,  יישום הלכה למעשה של דברי יוֵסי בן יוֶעֶזר כמובא במסכת אבות אהוא מאמר זה 5

 ".ְוֶהֵוי שותה בצמא את דבריהם, מתאבק באבק רגליהם
נותן כאן פירוש פשט ייחודי הרואה את שני חלקי ) הביניים-מאחרוני פרשני ימי, ז"הט-ו"המאה הט(ן יצחק אברבנאל  דו6

כאשר ,  וכעת,יוסף כבר פעל אצל אחיו שאביו יגיע לגושן: פסוק כתיאור של שני אירועים שונים המשתלבים זה בזהה
' ראו פירושו עמ (וזה מה שיהודה עשה, אבינו בגושןעקב של י מו להנחות את יוסף לגבי מיקויש, יעקב נמצא בגושן

ורה את הדרך הוא זה שמ שיוסף  - המיידי  הקשרב" להורֹת לפניו גֹשנה: "כתובאולם הסבר זה אינו הולם את ה. )קנא
 .ליהודה

  .ק" לפי האפשרות השנייה שהעלה רד7
 .  ועודגי, לג' פירושו לשמוכן , )50' עמ, שם(ח , ג'  ראו פירושו לבר 8
 .כז-כו' עמ, ה" ירושלים תשמ,ה"מוסרי השלבספרו , שני לוחות הבריתבעל , ישעיה הלוי הורוויץ'   ר9  
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  ולראותהמעשה לשם שמים באמת ובאמונהבכל עשייה על האדם לכוון לעשות את , כלומר
 . בסיס בחיי האדם בעולםה אתתלמוד תורה ב

 :שאכן יעקב אבינו למד תורה עם השבטים, ממשיך ומסביר) שם(ה מדרש בראשית רב
ון שהלך לו יוסף מאצלו היה יודע באיזה פרק ֵפַּרש ממנו והיה ַמְשֶֹנה וכי, תדע לך שהוא כן

ויפֹג לבו כי לא האמין ''  וגו'עוד יוסף חי': ון שבאו אחי יוסף אצלו ואמרו לווכי, אותו)  משנן(
יודע אני שבפרק עגלה ערופה : כר באיזה פרק פרש הימנו ואמר בלבו נז-) כו, מה' בר ('להם

אף יוסף ! אם אתם יודעים באיזה פרק ֵפַּרש ממני אני מאמין לכם: אמר להם, ֵפַּרש ממנו יוסף
ויתן להם יוסף ': שנאמר, נתן להם עגלות, מה עשה יוסף, היה יודע באיזה פרק פרש הימנו

, היה עוסק בתורה כשם שהיו אבותיו, קום שהיה יעקב יושבשבכל מ, ללמדך). כא, שם ('עגלות
 .'ֻחקֹתי ותֹרתי, מצותי, וישמור משמרתי':  וכתיב באברהם,תנה התורהיועד עכשיו לא נ

  יעקב לבנו יהודהה שלהוראתכלית השומסקנת המדרש היא , בדרכי אבותיואפוא יעקב אבינו הולך 
 . לעסוק בתורה-רוחנית הייתה 

 הדרכה כיצד להגיע לארץ גושן אינה במובן של–" להורֹת לפניו"שמעות הפשטית של המ, זאת ועוד
שמתוך הגשמיות , גשמיים והרוחנייםהניתן לשלב בין הדברים ו, את דברי המדרשסותרת כלל ועיקר 

 . לרוחניותניתן להגיע
 מצוות כיבוד קיים בכךוביצע הלכה למעשה את בקשת אביו ,  על יעקב אביונאמןנציג האחים ה, יהודה
 ארץ גושן המוזכרת בכיבוש על 10 הדרשעקבותב )טז, יא(ק מבאר בפירושו ליהושע "הרדו. הורים

 : ממלכות הצפון
ויעל לקראת ישראל אביו ': כמו שנאמר, והיא נבלעת בתוך ערי ארץ ישראל, היא גושן של ארץ מצרים

זכה , 'ת לפניולהורֹ'ה בשליחות אביו ובזכות שהלך יהוד,  מלמד שהיא בעלייה כלפי ארץ ישראל',גֹשנה
  11.שיהיה לחלקו ארץ גושן שהיא ארץ טובה

'  הגשמת דברי השסופה לו את הדרך שיוסף יורהי אביו ליוסף כדי "יהודה מנהיג האחים נשלח עואכן 
אל יעקב במראות הלילה ' ה  לארץ המובטחת כדברבתושיבארץ לא להם והקמת עם ישראל  -אל האבות 
 :)ד-ג, מו(בפרשתנו 

אנֹכי ארד עמך מצרימה . דה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שםרי אביך אל תירא מהל-ל א-אנֹכי הֵא
 ).ידאג לכל צרכיך(=  ויוסף ישית ידו על עיניך ,הואנֹכי אעלך גם עלֹ

 
 ר אברהם גוטליב"ד

 המרכז ללימודי יסוד ביהדות
 "הכתר "-ומפעל מקראות גדולות 

 
 .47'   עמ,יהושע שופטים, מקראות גדולות הכתר 10
 .94' עמ, ג"ירושלים תשנ, אטלס דעת מקרא, ראו יהודה אליצור ויהודה קיל,  לאנשי המקנהטובה על ארץ גושן שהיא 11
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