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 א"תשס, פרשת ויגש
 

 "ואת העם העביר אֹתו לערים"
 

 
לכלת מצרים העתיקה וכבר תמהו בעל העקדה פרשת יוסף במצרים מתארת בהרחבה את כ

 אותה –יצחק ' קושייתם היא סניף לקושיית ר.  מדוע מובאים הדברים בתורה11,והאברבנאל
והיה ,  שספר בראשית ותחילת שמות מיותרים לכאורה-י בפירושו לבראשית א א "מביא רש

. תורה הן המצוותמשום שעיקר ה, )יב א' שמ( "החֹדש הזה לכם"ראוי להתחיל את התורה מ
" כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוִים"יצחק בעזרת הפסוק ' י מתרץ את קושיית ר"רש

ובמיוחד , ה עם ישראל"תולדות האנושות הכללית קשורות ביחסי הקב, דהיינו, )קיא ו' תה(
 . לזכותו של עם ישראל על ארץ ישראל

:                המתואר בפרשתנו,  יוסף במצריםמקשים כאן על פרט אחד ממעשי, לבד מהקושיה הכללית
ריש לקיש מונה פסוק זה ). מז כא" (ואת העם העביר אֹתו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו"

          :  י מבאר"ורש, )ב"ע, חולין ס" (הרבה מקראות שראויין לשרוף והן הן גופי תורה"בין 

,               שאין להם צורך בתורה, ן לישרף שלא היה לו לכותבם             יש שדומה לקוראיהן שהן ראויי
 ).              שם( טעמים גדולים תלויין בהם –והן הן גופי תורה , וגנאי הוא לחברן עם הקדושה

 

מפרש את השגת ריש ) ג מבאר את דברי ריש לקיש באופן דומה"גם ר(י לשיטתו "רש, דהיינו
. שפסוק זה מיותר כיוון שעניינו בחולין, ל"יצחק הנ'  קושיית רברוח, לקיש בהוראה מצמצמת

דלא ליקרו "כדי , ותכליתו ללמד שיוסף עשה כן, הגמרא עונה שהוא מגופי תורה וצריך לכתבו
 מצִרים לאחיו לאחר זמן –כי היכי דלא ליקרו : י שם"ומבואר ברש). גמרא שם" (לאחיו גלוותא

). שהמצרים לא יתייחסו לֶאחיו לאחר זמן כגולים בני גוליםכדי (לכך הגלם , גולים בני גולים
, שיוסף הגלה את המצרים ממקום למקום, י גם בפירושו לתורה על אתר"בדומה לזה פירש רש

אלא , ולא הוצרך לכתוב זאת. לזיכרון שאין להם עוד חלק בארץ והושיב של עיר זו בחברתה"
". ל אחיו שלא יהיו קורים אותם גוליםלהודיעך שבחו של יוסף שנתכוון להסיר חרפה מע

ולפיכך , יוסף טלטל את המצרים ממקומות מגוריהם מתוך ראיית הנולד שאחיו יגיעו, כלומר

                                                           
, דון יצחק אברבנאל; ב"ע, נ" דף ר1849דפוס פרסבורג , על התורה" עקדת יצחק: "יצחק עראמה' ר )1

 .  א"עמוד תכ, ד"ירושלים תשכ, בראשית, פירוש על התורה
 : בתוך ,  "An Economic Look at the Old Testament:  "       להצעת תירוץ על קושיה זו ראו מאמרי

Ancient and Medieval Economic Ideas and Concepts of Social Justice, 
Leiden 1998, Edited by S. Todd Lowry and Barry Gordon. 
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י מדגיש שהדבר נאמר בשבחו של "רש. דאג ליצור תנאים שיאפשרו להם קליטה נוחה ומכובדת
 .וזה מגופי תורה, יוסף

 הבעיה המוסריתהבעיה המוסריתהבעיה המוסריתהבעיה המוסרית
 הלאים את אדמות המצרים בתמורה למזון -אחר שרכש , הרעביוסף ביצע את ההעברה בשנות 

אלא שבטלטול העם והגלייתו ממקום למקום יש . שסיפק להם מהתבואה שאגר בשנים הטובות
ודומה שאף מחריף , התירוץ שיוסף עשה כן למען ֶאחיו אין בו דיי. לכאורה פגם מוסרי מהותי

גם יתר הפסוקים ֶשמוֶנה שם ריש . תור הפסוקולא ליי, ואולי לזה נתכוון ריש לקיש, את הבעיה
אלא שיש בהם בעיות מוסריות שבהורשת , אינם רק מיותרים לכאורה" ראויין לשרוף"לקיש כ
אילו על ייתור , ועוד. בניגוד להבטחת אברהם לאבימלך ולצווי התורה לא להצר למואב, אומות

הרי כל סיפור יוסף במצרים ש, גדולה מזו היה עליו לשאול, הפסוק בלבד הקשה ריש לקיש
סביר , ואף שפסוקנו עוסק במה שאירע במצרים. כקושיית בעל העקידה ואברבנאל, נראה מיותר

אם את התירוצים , גם אין זה ברור כלל. שהוא מקביל לפסוקים האחרים ומעלה בעיה דומה
 .שבגמרא אומר ריש לקיש או שהם של אמורא אחר

שבהגליית , )י ואחרים"לפי ביאור רש(נן על יוסף ולומר כדי לתרץ קושי זה אפשר אולי לגו
ולחזק בהן את , המצרים היה אינטרס שלטוני להמחיש למצרים את משמעות הלאמת הקרקעות

ספק אם היה . והוא לא נקט אותו מדעת עצמו, כנראה שצעד זה נכפה על יוסף. אחיזת פרעה
והרי אף כדי לצאת , רס פרטי שלוחופשי לעשות במצרים כבתוך שלו ולהתעלל בעם בשל אינט

על אחת כמה . היה עליו לבקש רשות מפרעה, )ו-נ ד' בר(זמנית ממצרים  ללווית יעקב אביו 
ושהוא נקי מחשד , שהוא פועל לטובת האומה או השלטון, וכמה שהיה צריך להיות ברור לכול

אומות שנימוקה מוסיף דוגמה היסטורית להגליית ) מז כא(ם "ואכן רשב. לניגוד אינטרסים
                                                                         :מהאימפריאליזם האשורי, בצידה

' עד בֹאי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם'כדכתיב , כמו שעשה סנחריב' העביר לערים'
 .                                  כדי שלא יטענו בה חזקה איש איש בארצו לאחר המכירה, )ב יח לב"מל(

 

הייתה האינטרס ,  הרשמית והגלויה של יוסף בהגליית המצריםשמטרתו, י סובר"אם כן רש
, יצא הדבר' אך מה. ובשל כך היה דומה שהפסוק מיותר ולכן גם ראוי לשרפו, השלטוני בלבד

אך אין זה . ולכן הפסוק הוא מגופי תורה, והמניע האמיתי והסמוי היה להקל על בני ישראל ֶאחיו
, אם אין העברת העם מוסרית, שכן. ות משום מראית עיןלפח, ברור אם לדעת ריש לקיש דיי בזה

לכן נראה שהצעד היה . ואולי גם סכנה לישראל, הרי שבחשיפת המניע האמיתי יש טעם לפגם
. במיוחד לאור הכתוב שהעם המצרי המשיך לאהוד את יוסף ולבטוח בו, צריך להועיל לכול

אפרים לונטשיץ ' ור, סוק כפשוטוי לפ"אולי בשל כך לא קיבלו פרשנים אחרים את פירוש רש
 :על אתר מעיר עליו" כלי יקר"ב
 

 - הסרת החרפה ממשפחת יעקב שלא יקראו גולים -ורחוק הוא שבשביל תועלת קטן זה 
ועוד שלא יקרא גוֶלה וסורה כי אם מי שהיה לו נחלת שדה וכרם . יבלבל יוסף כל הארץ

אבות היו ֵגרים כי כבר התחיל אבל יעקב לא היה תושב בשום מקום וכל ה. וגלה מהם
 .                      הגרות משנולד יצחק ולא מצינו שחששו האבות לזה

 

, שכוונת יוסף בהגליית התושבים הייתה שיתנסו גם הם בחווית הגלות, "כלי יקר"לכן מפרש ה
. י"וברוח זו הוא מפרש גם את דברי רש, יבינו לרוחם של מהגרים זרים ויתייחסו אליהם יפה

 .בעינה, אם כן, והבעיה המוסרית נותרת, גם הוא סבור שיוסף כיוון לתועלת משפחתו, דהיינו
 

 הקושי הפרשני הקושי הפרשני הקושי הפרשני הקושי הפרשני 
 

שכן הפסוק , יש לחזור לפרשנות הפסוק, כדי להתמודד עם ההיבט המוסרי במעשהו של יוסף
לכים גם התרגומים הו, י"כרש. אך לא מדוע ומהיכן, מציין רק שיוסף העביר את העם לערים

.  לעריםהכפריםהכפריםהכפריםהכפריםומפרטים שיוסף העביר את תושבי , לגבי מניע ההגליה, בעקבות הגמרא בחולין
היינו חילופי אוכלוסין שאינם ,  לכפריםהעריםהעריםהעריםהעריםשיוסף גם העביר את תושבי , אלא שהם מוסיפים
 . מפורשים בכתוב

ה הוא וכנרא,  בלא הסבר נוסף,,,,""""העתיק כל אחד ממקומוהעתיק כל אחד ממקומוהעתיק כל אחד ממקומוהעתיק כל אחד ממקומו""""אבן עזרא על אתר מפרש שיוסף 
ע חש כנראה שאין דיי "אך ראב. כמוסבר לעיל, מתכוון לומר שהייתה זו פעולה לטובת השלטון
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כי על אנשי כרך מצרים דבר ": "יש אומרים"ולכן הביא גם פירוש נוסף בשם , בפירושו זה
 ". שהעבירם מהמדינה לערים כדי לעבוד את האדמה, הכתוב

 
שהרי היא , ובתוכם הגולים, ין להיטיב עם הכולאמורה הייתה העברת האוכלוס, לפי דעה זו

, אולם פירוש זה מנוגד לפשט. ולכן הייתה לה הצדקה מוסרית, נועדה להגביר את ייצור המזון
שדה העיר "ואף בפרשת יוסף יש הבחנה בין , הן בדרך כלל ישובים לא חקלאיים" ערים"שהרי 

עובדה שבשנים הרעות היה מחסור זאת נוסף ל, לבין העיר עצמה, )מא מח" (אשר סביבֹתיה
 .ולא הייתה תועלת בהבאת עובדים מן העיר אל הכפר, במים
אך עם . שהעברת התושבים הייתה לטובת השלטון, ב מקבלים כנראה את ההנחה"ל והנצי"שד
הם ממתנים את חומרת ההגליה על ידי , ואולי כדי להמעיט מחומרת הבעיה המוסרית, זאת

יוסף העביר את התושבים , לדעתם. לא יעדה, צורת ההעברהצורת ההעברהצורת ההעברהצורת ההעברהגדרת כה" לערים"פירוש מילת 
וכדי שלא להרוס את , כדי למזער את הדיכוי ואת הלם ההגירה, של כל עיר במרוכז למקום אחד

פירושם זה אף מרכך את השגת ריש לקיש גם ללא . המרקם החברתי והקשרים שבין הפרטים
 .ואך עדיין אין הפשט ברור כל צרכ, תירוץ הגמרא

שכנראה , הפשט והבעיה המוסרית כאחד מתיישבים היטב על ידי השלמת מאמרו של ריש לקיש
יש בסיום , י מינכן"וכת" עין יעקב"לפי ה! מתווכח ומתמודד עם ביקורת המקרא העתיקה

: והיא, כנראה בשל השמטות הצנזורה, ס שלנו"מאמרו של ריש לקיש תוספת שאינה בש
 )". ןצדוקי(לישרף כספרי מינים "

 השומרוני בנוסח. השונה מנוסח המסורה, לקיש יוצא כנגד נוסח אחר לפסוק זה מסתבר שריש
שינוי גרפי ". העביר אתו לערים"במקום " העביד אתו לעבדים: "וכן בתרגום השבעים מופיע

אשר , בעקבותיהם הלכו מתרגמים ופרשנים רבים! זעיר שמעוות ומהפך את משמעות הכתוב
כיוון שסברו ,  של פסוק כא משתלב יותר עם פסוק כ מאשר נוסח המסורהנוסח זה, לדעתם

 אנחנו ואדמתנו עבדים  אנחנו ואדמתנו עבדים  אנחנו ואדמתנו עבדים  אנחנו ואדמתנו עבדים ונהיה: "כפי שביקש העם, שיוסף קנה את האדם ואדמתו יחדיו
שרק את האדמה קנה , )יט' פס(ן בפירושו מלשון הכתוב "אך כבר דייק הרמב). יח" (לפרעהלפרעהלפרעהלפרעה
, אים נדיבים יותר משהיה מקובל בעולם העתיקובתנ, ואילו את העם קיבל רק כאריסים, יוסף

שאף כי אין , פסוק כא בא אם כן להדגיש. שחייבם דמי אריסות בשיעור חמישית מהיבול בלבד
מסכן וחכם שמבית , שהרי מי כמותו, את המצרים עצמם הותיר יוסף בני חורין, האדמה שלהם

 ! ידע את העוול שבעבדות, האסורים יצא למלוך
אך באמת הוא מוצדק מבחינה כלכלית , וסח המסורה רק דומה שראוי לשורפולהלן נראה שנ

ועל כן אומר ריש לקיש , בעוד חילופו שגוי בפשוטו ואינו מוסרי, ומוסרית והוא מגופי תורה
 .שיש לשורפו

 

 המשמעות הכלכלית המשמעות הכלכלית המשמעות הכלכלית המשמעות הכלכלית 
 

והן שהסדיר תנועה מן הכפר אל העיר הן בטווח הקצר , פירוש הפסוק כפשוטו מצדיק את יוסף
שהרי . וממילא גם מוצדק מבחינה מוסרית, בתנאי זמנו היה זה הגיוני וחיוני. בטווח הארוך

שמסיבות טכניות ואחרות היה אפשר להקים מספר מצומצם של ממגורות גדולות , ברור
                :        וכך קיים, כך הציע יוסף לפרעה. ולא לפזר ממגורות קטנות בכל כפר וכפר, במקומות מרכזיים

אֶֹכל שדה העיר , ויתן אֶֹכל בערים"; )מא לה" (ְויצברו בר תחת יד פרעה אֹכל בערים ושמרו"
 ). שם מח" (אשר סביבותיה נתן בתוכה

) ממגורות( היה הכרחי להעביר תושבים מהכפרים לערי המסכנות - בשנות הרעב -בטווח הקצר 
ולכן , דח היה קשה ולעתים אף בלתי אפשריכיוון ששינוע מזון לכל כפר ני, מסיבות לוגיסטיות

פעמי של תושבים וקירובם -מעבר חד. העברת הכפריים לערים הייתה חיונית לקיומם ולרווחתם
 2.יעיל יותר ואף זול יותר מאשר פיזור שוטף של אספקה על פני שטחים נרחבים, למקור אספקה

, מגיע סיוע חוץ מהיר למדינה, בעת בצורת ממושכת בארצות מתפתחות, גם כיום בעידן המטוס
ולכן נוטים לרכז את התושבים במקומות שקל לשנע אליהם את , אך פיזורו בשטח נמשך זמן רב

 .  האספקה
                                                           

 :שטעה בנקודה  זו, ראו אצל שפייזר על אתר 2
Speiser,  E. A. ,Genesis, The Anchor Bible, New York 1964.   
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היה זה כדאי לפרטים ; נמשכה מגמת העיור במצרים, לאחר שנות הרעב, אך גם בטווח הארוך
פי הייצור החקלאי בשנים אגירת עוד, כמתואר בתורה. ויעיל גם משיקולים כלכליים ציבוריים

שעד בואו היו העודפים , הטובות הייתה המרכיב המרכזי ברפורמה האגררית של יוסף
, וכך השתפר ניצול התפוקה החקלאית, יכולת האגירה נותרה גם בהמשך. מתבזבזים ונרקבים

ואף נותרו עודפים כדי , נדרשו פחות עובדים במגזר החקלאי כדי להאכיל את תושבי מצרים
והתעשרה מיצוא התבואה כפי , מצרים הפכה לאסם התבואה של אגן הים התיכון. יצאלי

לכן גדל בערים הביקוש לעובדים בענפי בניין . שממחיש בואם של בני יעקב לשבור שם שבר
 . 'טיפול במלאי וכד, תחבורה, ותחזוק ממגורות

משק נוספים על ידי מאפשר צמיחה ופיתוח בענפי , שיפור וייעול במגזר החקלאי, מעבר לזה
עובדים שנעשו מיותרים במגזר החקלאי מהגרים לערים . שחרור כוח אדם מהמגזר החקלאי
תהליך זה מותנה בקליטה מהירה . והכול לרווחת העם כולו, ונקלטים בתעשייה זעירה ושירותים
כן וא. שאם לא כן נוצרים רובעי עוני שהם רעה חולה לדורות, ונאותה של המתיישבים החדשים

בתכנון , הכתוב מלמד שיוסף דאג לעם וניהל את ההגירה באופן מסודר, ב"ל והנצי"לפי שד
הן למהגרים והן , כדי למנוע את הבעיות שיכולה לגרום הגירה חופשית, ובסיוע ממלכתי
 . לעריהם  גם יחד

הייתה , ולגלי ההגירה הפנימית שצמיחה זו גרמה, שיזם ותכנן יוסף, לצמיחת המשק המצרי
כך אין בפסוקנו . י"כמבואר בגמרא וברש, קליטה נוחה ומכובדת של בני ישראל: וצאת לוואית

. שכוח מעשיו שהגיד לעמו מועיל גם לאומות, והן הן גופי תורה של ריש לקיש, כל טעם לפגם
 .גם תורת הכלכלה נמנית בין הרקחות והטבחות המסייעות בהבנת התורה, על כל פנים

 

 יםיםיםיםגורל אבות סימן לבנגורל אבות סימן לבנגורל אבות סימן לבנגורל אבות סימן לבנ
 

פעמיים . אבל לא כך היה, ראוי היה לשכר הרבה, יוסף שהביא ברכה רבה למצרים, לאור זה
יוסף פתר לטובה את . ופעם כנציג אומתו, פעם כפרט; שכחו את יוסף ֵאלו שכה היטיב עמם

,  וכל מה שביקש מהשר בתמורה היה, חלומו של שר המשקים ועודד אותו בבית האסורים
:            אך נכזבה תוחלתו. בתקווה שהלה יעשה עמו צדק, רהו אל פרעהשכאשר ייטב לו שיזכי

ביוסף רק כאשר הוא עצמו " נזכר"הוא ). מ כג' בר" (ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו"
וכנראה לא ראה לנכון להשתדל , בסיוע לפרעה לפתור את  חלומו, יכול היה להפיק מכך תועלת

 ). מא יב" (נער עברי עבד לשר הטבחים "-סתם כך בעבור איש חסדו 
ויקם מלך חדש על מצרים : "שנית נמחה זכרו ופועלו של יוסף מדברי ימי מצרים כנציג אומתו

 ). א ח' שמ(אשר לא ידע את יוסף 
פרעה  . תיקן את כלכלתה והעמידה על בסיס איתן, נשכחה העובדה שיוסף הציל את מצרים

הגויים אימצו את נוסח , גרוע מזה. לעמו של יוסףוהחל להתנכל , השיב רעה תחת טובה
שמשמעו גינוי ליוסף על שכביכול שימש יד לשלטון , השומרונים והשבעים לבראשית מז כא

  3.טיפוס לישראל שתמיד עושים כן-וטענו גם שיוסף הוא אב, לשעבד את עם הארץ
. של אבות סימן לבנים סבלן -בחינת , גורל יוסף ואחיו מבשר את מר גורלם של ישראל לעתיד
 היו משיבים - כמצרים בשעתו -ואלו , בכל דור ודור היטיבו ישראל עם האומות שבקרבם שכנו

כי את , ולא השכילו להבין, מרצחים ומגרשים אותם, מנצלים, מענים: לישראל רעה תחת טובה
 ): ט חקכ' ג בהתייחסו לתה,שביעית ד(וכך מביע זאת הירושלמי . הברכה מונעים הם מעצמם

 
'  אלו עובדי כוכבים שהן עוברים מן העולם ולא אמרו לישראל ברכת ה-העוברים 

לא דייכם כל הברכות הבאות לעולם ', ברכנו אתכם בשם ה? מה ישראל אומרים. עליכם
ולא עוד אלא שאתם , בשבילנו ואין אתם אומרים לנו בואו וטלו לכם מן הברכות הללו

 .גולגליות וארנוניותמגלגלים עלינו פיסים וזימיות 
  

 ר יצחק דב פריז"הרב ד
 ירושלים


