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  ג' התשעטבת                                          ד "בס

  

  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

  הגלות הראשונה במצרים
  )תמיר גרנות הרב של על פי שיעור( גשוילפרשת 

 
בפרשת השבוע אנו קוראים על ירידת משפחת יעקב 

, נושיתהדרמה הא. ועל פגישת יוסף ואביו שם, למצרים
מגיעה לשיאה עת , לה היינו עדים בפרשות האחרונות

 - שלאחר פטירת רחל , יעקב. נפגשים האב ובנו האהוב
עד שגם זה ,  מצא ניחומים בבנו יוסף-אשתו האהובה 

אמותה הפעם אחרי ראותי : "מגדיל ואומר, נלקח ממנו
כוללת בחובה גם , פגישה מרגשת זולא שא ".את פניך

. ישראלעם ותי ביותר בתולדות מפנה הסטורי משמע
: ירידה זו עומדת להגשים את בשורת ברית בין הבתרים

  ). יג, ו"טבראשית (
ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו "

  "אתם ארבע מאת שנה
אין זו ירידה של מה בכך העתידה להסתיים בזמן , כלומר

ת וכנדיד,  כירידת אברהם למצרים בשל הרעב-הקרוב 
 הפעם עומדת המשפחה -יצחק לגרר בשל בעיה דומה 

דור רביעי ישובו "ורק , להתיישב במצרים לאורך שנים
  ".הנה

ברית שנכרתה בין  למודעים היו יעקב ובניו ונראה ש
אך מעבר .  ליצחק וליעקב-הועברה לבנים ', אברהם וה

יודע יעקב על הגלות , למסורת העוברת בבית אברהם
  : בירידתו למצרים, ואלי' מתוך דברי ה

אל תירא מרדה מצרימה  כ י  ל ג ו י  ג ד ו ל  א ש י מ ך  "
   ".ש ם 

אולי ניתן לראות במעשי יוסף ובישיבת האחים , אם כך
 ואולי . הכנה נסתרת לגלות ארוכה זו, בארץ גושן דווקא

גם ניסיון לרכך אותה ולעשותה כפי שנראה בשיעור זה 
  . כמה שפחות קשה

  
  ? סיפור פעולות יוסף בשנות הרעבמהי מטרת

) כו- יג(ז "התורה מקדישה כשלושה עשר פסוקים בפרק מ
כלכלית של יוסף במצרים -לתיאור פעילותו המנהיגותית

,  בקניית הקרקעות והאנשים-בעיצומם של שנות הרעב 
קשה להבין כיצד תיאור זה תורם . ביישובם מחדש ועוד

 תולדות בני -להבנת הנושא העיקרי של ספר בראשית 
הן מבחינת היחסים הפנימיים בבית יעקב והן , ישראל

מבחינת ההתפתחויות ההיסטוריות שהביאו את גלות 
ניתן היה להמשיך ולכאורה . מצרים והתפתחויותיה

ישנן כמה שיטות בין . בעלילה גם ללא הפסוקים הללו
  :פרשנינו להבנת משמעותו של סיפור זה

, כנון כלכלי בעת משבריש שראו בסיפור זה מופת של ת
על הסבר , אולם. ורצו ללמוד ממנו על חכמתו של יוסף

אין זו דרכה של התורה לעסוק בבעיות שאינן זה קשה ש
 -ובנוסף לכך , המצוות או ההיסטוריה, מתחום המוסר

קשה להניח שסיטואציה חריגה של בצורת כמו זו יכולה 
  .להיות אבטיפוס לחיקוי והעתקה

רואה את המסר של הסיפור ) ד"לפסוק י(ן "רמבה
שכן הפסוקים מדגישים שוב , בנאמנותו של יוסף לפרעה

ואינו ' ביתה פרעה'ושוב שיוסף מעביר את כל הרווחים 
  . עושה לנפשו כלל

הדגישו את ) בעיוניה על הפרשה' נחמה לייבוביץ(אחרים 
והבליטו את הניגוד בין מעמד , היחס לכהונה המצרית

  ) כב ז"מבראשית (  נאמרעליו, הכהונה המצרי
רק אדמת הכהנים לא קנה כי חק לכהנים מאת "

  ..."פרעה
' דברים י(עליהם נאמר , לבין מעמד הכהנים בעם ישראל

   )ט
  ..."הוא נחלתו' ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו ה"

,  בעוד שהכהן המצרי זוכה לפריווילגיה בנחלתו-כלומר 
, ת בקודשלכהן שלנו אסור שתהיה נחלה מלבד השירו

וזאת כדי שלא תהיה זכותו כמשרת בקודש מקור 
  . ליצירת אליטה כלכלית ומקור לשחיתות

) כמצרים(בניגוד לכהנים בתרבויות אליליות , כמו כן
לכהנים בעם ישראל , שתפקידם קשור היה לפולחן בלבד

בצד היותם משרתי האל במשכן . היה תפקיד חינוכי
על , ינוך העםהם היו אחראים על ח, ובבית המקדש

ועל הפצת התורה ) ברובד מסוים(עשיית צדק ומשפט 
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: כגון, כך עולה מפסוקים רבים. בקרב ליבות ישראל
  :)ה, א"דברים כ(

להיך לשרתו -א' ונגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר ה"
  "ועל פיהם יהיה  כ ל  ר י ב  וכל נגע', ולברך בשם ה

  :)י, ג"לדברים : (בברכת משה לשבט לוי אנו שומעים
  "יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל"

  : )יח, ח" יירמיהו( המתנגדים לירמיהו טוענים
ודבר , ועצה מחכם, כי לא תאבד  ת ו ר ה  מ כ ה ן "

  " מנביא
  : )כו', יחזקאל ז"( ויחזקאל מנבא

ועצה , ו ת ו ר ה  ת א ב ד  מ כ ה ן ,  ובקשו חזון מנביא"
  "מזקנים

תפקיד הכהן הישראלי הוא בגלל שחלק משמעותי מ
כי אז יש לדאוג לכך שהוא יסתובב כל העת , חינוך העם

ויחנך , יגיע גם למקומות מרוחקים, בין השבטים השונים
נמנעת ממנו נחלה , ממילא. את העם על פי ערכי התורה

וממילא מסתובב הכהן בין חלקי , ומקום ישיבה קבוע
  .העם השונים ומלמד את כולם תורה

קיד החינוכי של הכהנים קשור בצורה התפ, אמנם
כי , הנחת היסוד היא. מהותית לתפקיד הפולחני שלהם

הם ', בבית ה' אותם אלו העומדים לשרת את ה
דתיים כפי -המתאימים לחנך את העם לערכים מוסריים

חלוקה בין , ולא יכולה להיות, אין. שמשתקפים בתורה
 ובין ,העולם המוסרי הקשור להוייה החברתית של האדם

ולכן אותו שאחראי על , פולחני שלו- העולם הדתי
הוא האחראי על ההיבט , העמידה הדתית פולחנית

הכהנים המצריים קשורים , בניגוד לכך. חינוכי-הדתי
, אין להם עמדה חינוכית מול העם. לעולם הפולחן בלבד

וממילא הם , הם גם לא קשורים לעשיית הצדק בממלכה
  .בנחלה פרטית שלהם, בועיכולים לשבת במקום אחד ק

  
בשיעור זה נלך בדרכו של הרב תמיר גרנות בהבנת 

נתבונן תחילה , על רקע מיקומה והקשרה, פרשהה
בפרשייה עצמה וננתחה ללא ניסיון להסיק מסקנה על 

ולאחר שיהיה בידינו הניתוח הספרותי נעסוק , מגמתה
  . במטרת הסיפור

  
 המסגרת הספרותית של הפרשייה

וק את מיקומה של היחידה הספרותית בתוך נבד, ראשית
בהם מספרת על מעשי יוסף במצרים , ז"מ-ו"פרקים מ

  : )ז" מ– ו"בראשית מ(הרעבה 
ְוֶאת ְיהּוָדה ָׁשַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹת ְלָפָניו ּגְׁשָנה ) כח(

  .ַוָּיבֹאּו ַאְרָצה ּגֶׁשן
......   

  ז"פרק מ

ְלַפְרעֹה ַוּיֹאֶמר ָאִבי ְוַאַחי ְוצֹאָנם ַוָּיבֹא יֹוֵסף ַוַּיֵּגד ) א(
  .ּוְבָקָרם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ָּבאּו ֵמֶאֶרץ ְּכָנַען ְוִהָּנם ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן

  .ּוִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמָּׁשה ֲאָנִׁשים ַוַּיִּצֵגם ִלְפֵני ַפְרעֹה) ב(
רּו ֶאל ַּפְרעֹה ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל ֶאָחיו ַמה ַּמֲעֵׂשיֶכם ַוּיֹאְמ ) ג(

  .רֵֹעה צֹאן ֲעָבֶדיָך ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאבֹוֵתינּו
ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַּפְרעֹה ָלגּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּו ִּכי ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן ) ד(

ֲאֶׁשר ַלֲעָבֶדיָך ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ְוַעָּתה ֵיְׁשבּו ָנא 
  .ֲעָבֶדיָך ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן

  .ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל יֹוֵסף ֵלאמֹר ָאִביָך ְוַאֶחיָך ָּבאּו ֵאֶליךָ ) ה(
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלָפֶניָך ִהוא ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ הֹוֵׁשב ֶאת ָאִביָך ) ו(

ְוֶאת ַאֶחיָך ֵיְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן ְוִאם ָיַדְעָּת ְוֶיׁש ָּבם ַאְנֵׁשי ַחִיל 
  . ַעל ֲאֶׁשר ִליְוַׂשְמָּתם ָׂשֵרי ִמְקֶנה

...........  
ַוּיֹוֵׁשב יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֲאֻחָּזה ) יא(

ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ ְּבֶאֶרץ ַרְעְמֵסס ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה 
  .ַפְרעֹה

ַוְיַכְלֵּכל יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִביו ) יב(
  .ֶלֶחם ְלִפי ַהָּטף

ְוֶלֶחם ֵאין ְּבָכל ָהָאֶרץ ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ְמאֹד ַוֵּתַלּה ֶאֶרץ ) יג(
  .ִמְצַרִים ְוֶאֶרץ ְּכַנַען ִמְּפֵני ָהָרָעב

ַוְיַלֵּקט יֹוֵסף ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ַהִּנְמָצא ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ) יד(
ים ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת ַהֶּכֶסף ּוְבֶאֶרץ ְּכַנַען ַּבֶּׁשֶבר ֲאֶׁשר ֵהם ׁשְֹבִר 

  .ֵּביָתה ַפְרעֹה
ַוִּיּתֹם ַהֶּכֶסף ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוֵמֶאֶרץ ְּכַנַען ַוָּיבֹאּו ָכל ) טו(

ִמְצַרִים ֶאל יֹוֵסף ֵלאמֹר ָהָבה ָּלנּו ֶלֶחם ְוָלָּמה ָנמּות ֶנְגֶּדָך ִּכי 
  .ָאֵפס ָּכֶסף

 ְוֶאְּתָנה ָלֶכם ְּבִמְקֵניֶכם ִאם ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ָהבּו ִמְקֵניֶכם) טז(
  .ָאֵפס ָּכֶסף

ַוָּיִביאּו ֶאת ִמְקֵניֶהם ֶאל יֹוֵסף ַוִּיֵּתן ָלֶהם יֹוֵסף ֶלֶחם ) יז(
ַּבּסּוִסים ּוְבִמְקֵנה ַהּצֹאן ּוְבִמְקֵנה ַהָּבָקר ּוַבֲחמִֹרים ַוְיַנֲהֵלם 

  .ַּבֶּלֶחם ְּבָכל ִמְקֵנֶהם ַּבָּׁשָנה ַהִהוא
ּתֹם ַהָּׁשָנה ַהִהוא ַוָּיבֹאּו ֵאָליו ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַוּיֹאְמרּו ַוִּת ) יח(

לֹו לֹא ְנַכֵחד ֵמֲאדִֹני ִּכי ִאם ַּתם ַהֶּכֶסף ּוִמְקֵנה ַהְּבֵהָמה ֶאל 
  .ֲאדִֹני לֹא ִנְׁשַאר ִלְפֵני ֲאדִֹני ִּבְלִּתי ִאם ְּגִוָּיֵתנּו ְוַאְדָמֵתנּו

 ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם ַאְדָמֵתנּו ְקֵנה אָֹתנּו ָלָּמה ָנמּות ְלֵעיֶניךָ ) יט(
  ְוֶאת ַאְדָמֵתנּו ַּבָּלֶחם ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוַאְדָמֵתנּו

ֲעָבִדים ְלַפְרעֹה ְוֶתן ֶזַרע ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות ְוָהֲאָדָמה לֹא 
  .ֵתָׁשם

 ַוִּיֶקן יֹוֵסף ֶאת ָּכל ַאְדַמת ִמְצַרִים ְלַפְרעֹה ִּכי ָמְכרּו) כ(
ִמְצַרִים ִאיׁש ָׂשֵדהּו ִּכי ָחַזק ֲעֵלֶהם ָהָרָעב ַוְּתִהי ָהָאֶרץ 

  .ְלַפְרעֹה
ְוֶאת ָהָעם ֶהֱעִביר אֹתֹו ֶלָעִרים ִמְקֵצה ְגבּול ִמְצַרִים ְוַעד ) כא(

  .ָקֵצהּו
ַרק ַאְדַמת ַהּכֲֹהִנים לֹא ָקָנה ִּכי חֹק ַלּכֲֹהִנים ֵמֵאת ) כב(

ם ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ַּפְרעֹה ַעל ֵּכן לֹא ַּפְרעֹה ְוָאְכלּו ֶאת ֻחָּק 
  .ָמְכרּו ֶאת ַאְדָמָתם
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ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָהָעם ֵהן ָקִניִתי ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְוֶאת ) כג(
  .ַאְדַמְתֶכם ְלַפְרעֹה ֵהא ָלֶכם ֶזַרע ּוְזַרְעֶּתם ֶאת ָהֲאָדָמה

ה ְוַאְרַּבע ַהָּידֹת ְוָהָיה ַּבְּתבּואֹת ּוְנַתֶּתם ֲחִמיִׁשית ְלַפְרעֹ) כד(
ִיְהֶיה ָלֶכם ְלֶזַרע ַהָּׂשֶדה ּוְלָאְכְלֶכם ְוַלֲאֶׁשר ְּבָבֵּתיֶכם ְוֶלֱאכֹל 

  .ְלַטְּפֶכם
ַוּיֹאְמרּו ֶהֱחִיָתנּו ִנְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני ְוָהִיינּו ֲעָבִדים ) כה(

  .ְלַפְרעֹה
ה ַעל ַאְדַמת ִמְצַרִים ַוָּיֶׂשם אָֹתּה יֹוֵסף ְלחֹק ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ) כו(

ְלַפְרעֹה ַלחֶֹמׁש ַרק ַאְדַמת ַהּכֲֹהִנים ְלַבָּדם לֹא ָהְיָתה 
  .ְלַפְרעֹה

ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן ַוֵּיָאֲחזּו ָבּה ) כז(
  .ַוִּיְפרּו ַוִּיְרּבּו ְמאֹד

ְׂשֵרה ָׁשָנה ַוְיִהי ְיֵמי ַוְיִחי ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשַבע עֶ ) כח(
  .ַיֲעקֹב ְׁשֵני ַחָּייו ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוַאְרָּבִעים ּוְמַאת ָׁשָנה

ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ִיְׂשָרֵאל ָלמּות ַוִּיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ) כט(
לֹו ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ִׂשים ָנא ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי 

  . ִעָּמִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל ָנא ִתְקְּבֵרִני ְּבִמְצָרִיםְוָעִׂשיתָ 
ְוָׁשַכְבִּתי ִעם ֲאבַֹתי ּוְנָׂשאַתִני ִמִּמְצַרִים ּוְקַבְרַּתִני ) ל(

  .ִּבְקֻבָרָתם ַוּיֹאַמר ָאנִֹכי ֶאְעֶׂשה ִכְדָבֶרךָ 
 ַעל ַוּיֹאֶמר ִהָּׁשְבָעה ִלי ַוִּיָּׁשַבע לֹו ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל) לא(

   .רֹאׁש ַהִּמָּטה
  

) לא-כז(והאחרונים ) יב:מז-כח:מו(הפסוקים הראשונים 
אם ו, מהווים מסגרת לפרשייה, המודגשים, של הקטע

 -הפסקה המקדימה לסיפורנו נראה ש, שים לב לתוכנהנ
, עוסקת בדאגתו של יוסף לאחיו ולבית אביו במצרים

ר כחלק ממסגרת הסיפו כמו כן .וניצול מעמדו לטובתם
מסופר על האחזות משפחת , ז"בפסוק כ, בחתימתו

אין ספק שהבאת פסוק . ישראל בארץ גושן והתרבותם
שהרי , זה כמסגרת לסוף הסיפור היא מכוונת ומתוכננת

, ב"א וי"פסוק זה יכול היה להופיע מיד לאחר פסוקים י
מיקומו ; המתארים את פעולתו של יוסף לטובת משפחתו

מסגרת , אפוא, צרים יוצרלאחר מעשי יוסף כלפי המ
. שכולה עוסקת בקורות בני ישראל במצרים, לסיפור
כלכלי של יוסף - עלינו להבין את ניהולו המדיני, לפיכך

  .מתוך ההקשר של מעשיו כלפי משפחתו
  

 עקרונות הפעילות של יוסף
ניתן להבחין בהתפתחות  בשנות הרעב פעילותו של יוסףב

  : הבאה
ם תבואה בכספם שנותר בשלב הראשון קנו המצרי. 1

  ).יד ז"מבראשית (להם מרווחיהם בשנות השבע 
בראשית (לאחר מכן קנו המצרים תבואות במקניהם. 2
חלום , החלום הראשון של פרעה, למעשה, כך). יז-טוז "מ

בו לאחר שהפרות הדלות אכלו את הפרות , הפרות
 א"מבראשית " (לא נודע כי באו אל קרבנה"הבריאות 

שכן , חלום השיבולים, תוך החלום השניהתגשם ב, )כא
השיבולים הרזות גרמו גם להעלמותם של השיבולים 

כלומר של , וגם להעלמותם של הפרות השמנות, השמנות
  .המקנה

בשלב הבא קנה יוסף את אדמותיהם של המצרים . 3
הם הפכו ו, )כ ז"מבראשית (וממילא גם את עצמאותם

 -ובלשונם  (להיות מבעלי נחלות לאריסים של המלכות
 משמעות ההסכם שכפה יוסף על - כלומר , ])יט[עבדים

, המצרים היא שבעל הקרקע מאבד את זכותו על אדמתו
בכך הפכה . ועובד בה כפועל שמרוויח שכר על עבודתו

. וכח שלטונו עלה מאוד, הקרקע כולה לאדמתו של פרעה
שכן , אמנם ממבט ראשון ההצעה של יוסף נראית נדיבה

לאריסיו המצרים שמונים אחוז מן התוצרת הוא מעניק 
אך למעשה הרווח הנקי של האריס הרבה יותר , )כד(

שכן חלק גדול של התוצרת נצרך לכיסוי ההוצאות , נמוך
  . של החקלאים ולכלכלתם הבסיסית

את העם העביר "בשלב הרביעי התורה מספרת כי . 4
בראשית " (אותו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו

מה . כלומר יוסף מיישב מחדש את המצרים, )כאז "מ
  : ניתן להבין זאת בשתי דרכים עיקריות? בפועל הוא עשה

יוסף בנה ערים או שכונות בערים והעביר לשם את  •
, אם זו הכוונה. על חשבון ההתיישבות הכפרית, העם

הרי שיש בכך המשך של המדיניות הריכוזית של 
האדמה וביטוי של המגמה לנתק את בעלי , יוסף

  . מקרקעותיהם

יוסף יישב מחדש את המצרים על ידי פעולה של  •
מקצה "המשפט , לפי פירוש זה. החלפת אוכלוסיות

, מתייחס ליישוב עצמו" גבול מצרים ועד קצהו
מקצה , כלומר אנשים עברו לגור ממקום למקום

מטרתה של פעולה זו היא השלמה מעשית של . לקצה
יבד את לבעל הקרקע שא: ההסכם הפורמאלי

זכויותיו הפורמאליות יש עדיין זיקה רגשית כלפי 
אך לאחר שהוא עובר למקום אחר הוא , אדמתו

  .כֵגר בארצו הוא, תלוש לחלוטין
  

ניתן להעמידן , אם נסכם את התוצאות של פעולות יוסף
  : על העקרונות הבאים

  . ריכוז האוכלוסייה. א
  .אבדן העצמאות של בעלי הקרקעות. ב
  .ות מוחלטת בשלטון המרכזייצירת תל. ג
  .ניידות ותלישות. ד
  

  פעולותיו של יוסף כלפי אחיו
. 'גרים'הם . יעקב ובניו הגיעו למצרים חסרי כל זכויות
כפי שניתן , מעמדו של הגר בעולם העתיק נמוך הוא

הנמצא במעמד של גר בארץ כנען , לראות אצל אברהם
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-שם ב(ומתקשה לקנות אפילו חלקת קבר לאשתו ) ד:כג(
הזכות לקניין קרקע היא זכות אזרחית שאיננה ). כ

העובדה . בארץ) 'אחוזה'מלשון (' אחוז'קיימת לגר שאינו 
וסף ומחסותו של פרעה שהאחים נהנים מקרבתם לי

, אולם. מגנה עליהם ומאפשרת את קיומם בטווח הקצר
פרעה עלול : בטווח הארוך ברור ליוסף שאין די בכך

, יוסף עשוי לרדת מגדולתו, לשנות את יחסו כלפיהם
ואז , ובכל מקרה בשלב מסויים גם הוא וגם פרעה ימותו
  . בני יעקב נשארים במצרים במעמד הבעייתי של גרים

סף מבין שהוא מוכרח לבסס את מעמדם של אחיו יו
הוא עושה , בעורמתו. מבחינה חוקית ומעשית גם יחד

  :זאת בכמה שלבים
תחילה הוא שולח את משפחתו לארץ גושן בלי לשאול . 1

יש לזכור אמנם כי ). א ז"מ, י:ה"מבראשית (את פרעה 
" ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים"פרעה הבטיח ליוסף 

אך הוא לא הבטיח חבל ארץ , )יח:ה"מבראשית (
  .מסויים

, לאחר מכן יוסף מכין את אחיו לבקשה מפרעה. 2
  :)לד- לא ו"מבראשית ( שתבוא מצדם

ֵּבית ָאִביו ֶאֱעֶלה ְוַאִּגיָדה -ֶאָחיו ְוֶאל- ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאללא
אּו ְּכַנַען ּבָ -ָאִבי ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ-ְלַפְרעֹה ְואְֹמָרה ֵאָליו ַאַחי ּוֵבית

ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו ְוצֹאָנם -  ְוָהֲאָנִׁשים רֵֹעי צֹאן ִּכילב  .ֵאָלי

ִיְקָרא ָלֶכם -  ְוָהָיה ִּכילג  .ֲאֶׁשר ָלֶהם ֵהִביאּו-ּוְבָקָרם ְוָכל

 ַוֲאַמְרֶּתם ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו לד  .ַּמֲעֵׂשיֶכם-ַּפְרעֹה ְוָאַמר ַמה
 ַּבֲעבּור  ֲאבֵֹתינּו-ֲאַנְחנּו ַּגם-ה ַּגםַעּתָ -ֲעָבֶדיָך ִמְּנעּוֵרינּו ְוַעד

  .רֵֹעה צֹאן-תֹוֲעַבת ִמְצַרִים ָּכל-ֵּתְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן ִּכי
יוסף מספר לפרעה ) א ז"מבראשית (בשלב השלישי . 3

וכמסיח לפי תומו הוא מזכיר גם , שמשפחתו הגיעה
  ).שם" (הנם בארץ גשן"ש
וסף מציג חמישה י) ד-בז "בראשית מ(בשלב הבא . 4

המספרים לפרעה על פרנסתם , "מקצה אחיו"אנשים 
כרועי צאן ומבקשים לקבל זכות מגורים בארץ גושן 

מובן שפרעה יכול להשלים מדעתו . המתאימה למרעה
את הטענה של יוסף ולהבין שניתוקה של ארץ גושן 

תועבת מצרים כל "ממצרים התיכונה גם הוא נוח מפני ש
לא נותר לפרעה אלא , כעת). לד ו"מ בראשית" (רועה צאן

להסיק את המסקנה המתבקשת מהבטחתו שלו 
במיטב הארץ " ):ו ז"מבראשית ( ומבקשת יוסף ואחיו

  ...". הושב את אביך ואת אחיך ישבו בארץ גושן
מכוונות כלפי הבטחתו של " במיטב הארץ"המילים 

 ה"מבראשית " (טוב ארץ מצריםואתנה לכם את "פרעה 
נראה כי . ות לעורמת יוסף פורשה כארץ גושןשתוד, )יח

יוסף היה מעוניין גם בחבל ארץ שיש בו מידה של 
  . עצמאות ביחס לממלכה המרכזית

צעדים אלה של יוסף אפשרו רק את התיישבותם , אולם
. ועדיין לא את התאזרחותם ואת הצלחתם, של האחים

בשלב , מטרות אלה הושגו בעיצומם של שנות הרעב
  :חרון של יוסףהפעולה הא

מן המצרים הוא לוקח . יוסף דואג לכלכלת משפחתו. 5
ַוְיַכְלֵּכל "ואילו ביחס לאחיו נאמר ,  ואת כל הכסף-כסף 

יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִביו ֶלֶחם ְלִפי 
 אין הוא דורש מהם -כלומר , )יב ז"מבראשית " (ַהָּטף
  . כסף

 תיאורה של התורה יוצר יש לשים לב לכך כי
סינכרוניזציה בין דאגתו של יוסף לאחיו לבין מצוקת 

ב שציטטנו זה "הממשיך את פסוק י, ג"פסוק י: הרעב
ותלה ארץ ...ולחם אין בכל הארץ"אומר כי , עתה

ובנוסף , החיבור' בתחילת הפסוק מופיעה ו; ..."מצרים
ס כלומר הזמן אליו מתייח, לכך הפסוק כתוב בלשון הווה

של , ב"י' בפס, הפסוק הוא הזמן של התיאור הקודם
משמעות שני הפסוקים , לפיכך. יוסף הדואג לאחיו

יוסף כלכל את : "והיחס ביניהם מובנת כאילו כתוב
ובאותו זמן לא היה לחם במצרים מפני ...משפחתו לחם

 -אמנם יוסף אינו נותן לאחיו מזון ללא הגבלה ". הרעב
אך הם , ורה מדגישה זאתוהת, יש להם קצבה מוגדרת

אינם כלולים בתוכניתו הגדולה לשינוי המבנה הכלכלי 
  . של מצרים

  
  שגשוג בני ישראל בגושן 

  ): כז:מז( תוצאה של מהלכיו של יוסף מתבקשת מאליהה
וישב ישראל בארץ מצרים ובארץ גשן ויאחזו בה ויפרו "

  ".וירבו מאד
  : קבשני תהליכים בעלי משמעות עוברים על משפחת יע

  .התיישבות והיאחזות בגושן. א
  .ריבוי טבעי גדול. ב

נזכר בפסוקים שבסוף ספר בראשית ובתחילת ספר , כעת
  : ונקרא אותם ברצף עם הפסוקים בפרשתנו, שמות

  )ז"בראשית פרק מ(
ַוּיֹוֵׁשב יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֲאֻחָּזה ) יא(

יַטב ָהָאֶרץ ְּבֶאֶרץ ַרְעְמֵסס ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֵמ 
  .ַפְרעֹה

ַוְיַכְלֵּכל יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִביו ) יב(
  ..... ֶלֶחם ְלִפי ַהָּטף

 ) פרשיית קניית יוסף את המצרים ואת אדמתם(
ַוֵּיָאֲחזּו ָבּה ן ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ּגֶׁש ) כז(

  .ַוִּיְפרּו ַוִּיְרּבּו ְמאֹד
 )ט"בראשית פרק מ(
 .ַוֵּיְלכּו ַּגם ֶאָחיו ַוִּיְּפלּו ְלָפָניו ַוּיֹאְמרּו ִהֶּנּנּו ְלָך ַלֲעָבִדים) יח(
ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל ִּתיָראּו ִּכי ֲהַתַחת ֱאלֹוקים ) יט(

  .ָאִני
י ָרָעה ֱאלֹוקים ֲחָׁשָבּה ְלטָֹבה ְלַמַען ְוַאֶּתם ֲחַׁשְבֶּתם ָעלַ ) כ(

  .ְלַהֲחיֹת ַעם ָרבֲעׂשה ַּכּיֹום ַהֶּזה 
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ָאנִֹכי ֲאַכְלֵּכל ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטְּפֶכם ְוַעָּתה ַאל ִּתיָראּו ) כא(
 .ַוְיַנֵחם אֹוָתם ַוְיַדֵּבר ַעל ִלָּבם

 )שמות פרק א(
  . הּואֶאָחיו ְוכֹל ַהּדֹור הַ -ַוָּיָמת יֹוֵסף ְוָכל) ו(
ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו ַוִּיְרּבּו ַוַּיַעְצמּו ִּבְמאֹד ְמאֹד ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ) ז(

 .ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם
קריאת הפסוקים ברציפות יוצרת תמונה של התפתחות 

שכאשר רואים אותה רק דרך נקודת המבט של , ברורה
, כפי שקורה בדרך כלל, הפסוקים בתחילת ספר שמות

ואז היא מתפרשת , א מובנת ללא הגורמים שלההי
הריבוי של בני ישראל , לאמיתו של דבר. כאירוע ניסי

הם תוצאה ישירה ,  היאחזותם בקרקע-והתאזרחותם
  : של מעשי יוסף

ולפי , בשלב הראשון השיג יוסף את ארץ גושן עבור אחיו
, בכך השתווה מעמדם). יא:מז" (נתן להם אחזה"הכתוב 

אם כי , לאזרחים המצריים,  פורמאליתלפחות מבחינה
  . יש להניח שעדיין גרותם הטילה צל על מעמדם

והוא , השינוי הגדול ביחס למעמדם קשור בשנות הרעב
. מעניק לשנים אלו משמעות שלא שמנו אליה לב עד כה

, שהיו שנות עוני ומצוקה עבור המצרים, בשנים אלה
יא הפכה הם נאחזו בארץ וה; המשיכו בני ישראל לשגשג

בשעה בה אבדו האזרחים המצריים את , לנחלתם
בכך הוטב מעמדם . אחוזותיהם והפכו לעבדים לפרעה

ולמעשה הם הפכו לאזרחים , של אחי יוסף מאוד
. היחידים שהם בעלי נחלה, מיוחסים כמו כהני מצרים

גם תנאי המחיה הנוחים והיציבות היוו כנראה מצע נוח 
ד על רקע המצוקה שבלט מאו, לריבוי טבעי מואץ

התורה מתארת התפתחות זו על ידי שימוש . המצרית
  :בריבוי פעלים
וישב ישראל בארץ ): כז מזבראשית ( בשלב ראשון

  ויאחזו ויפרו וירבו , מצרים בארץ גושן
 וירבו וישרצופרו ובני ישראל ): ז' שמות א( ברבות הימים
משמע לא רק בארץ  (ותמלא הארץ מאד ויעצמו במאד

   אתם )גושן
  

  תכלית סיפור פעולות יוסף בשנות הרעב
ננסה לסכם ולחוות דעה על תוכניותיו של , לאור ניתוחנו

ועל כוונת התורה בספרה סיפור , יוסף בפעילותו במצרים
  : זה
 מתברר שהרעב במצרים היה דווקא מקור ברכה לבני .א

ובעקבותיו אכן הפכה , תודות לפעילות של יוסף, ישראל
אלוקים חשבה לטובה למען : "ץ לאומיהמשפחה לקיבו

פעולותיו של יוסף ). כ:נ" (עשה כיום הזה להחיות עם רב
ובכך הפכה מנהיגותו בסיס , הן גורם מרכזי בתהליך זה

  . ליצירתו הגשמית של עם ישראל

רבים עסקו בהבדל שבין משיח בן יוסף לבין משיח בן 
אורות (שפיתח מאוד הרב קוק , ודעה מקובלת, דוד
היא שמשיח בן , )95' עמ, ה"מאמרי הראי, ו:אל וישר

יוסף הוא המקור לגאולה הגשמית והלאומית של עם 
אין ספק שליוסף בן יעקב יש אכן , לאור דברינו. ישראל

כלומר , תפקיד מרכזי בהפיכתו של עם ישראל לעם
, אך לא בארץ ישראל(לציבור גדול החי בנחלה משלו 

נעשו במקביל להטבת על ידי פעולותיו ש, )אלא בגושן
  . מעמדם של ישראל ולהרעת מעמדם של המצרים

יש לחזור ולהתבונן בחלומותיו ,  בהמשך לדברים אלה.ב
, חלומו הראשון של יוסף היה חלום האלומות. של יוסף

ובו הוא חלם את עצמו כמי שמנהיג את המשפחה 
הובן החלום באופן בוסרי , בצעירותו. מבחינה כלכלית
הבין , בבגרותו; ונותו הגשמית של יוסףכמסמל את עלי

יוסף שההשגחה ייעדה לו תפקיד על אדמת מצרים 
 לאפשר את בית הגידול -כמנהיגה הכלכלי של המדינה 

החלום בישר . של שבטי ישראל באדמת מצרים הפורייה
ליוסף שיום יבוא ומעמדת מנהיגות הוא יוכל להעניק את 

  . הבסיס לצמיחתה של המשפחה ולביסוסה
משיחי של יוסף - החלום השני קבע את מעמדו המלכותי

כאן . בצד מלכות יהודה ובית דוד, לאורך ימים ושנים
יוסף עומד מול השמש והירח והכוכבים שהם סמל 

הבט נא השמים : "לאברהם' כמאמר ה(למלכות ישראל 
והם משתחווים ]) ה:טו"[כה יהיה זרעך...וספור הכוכבים

ים הקנו לו מעמד של מעין פעולותיו של יוסף במצר. לו
באשר הוא הוביל את , כלפי שבטי ישראל" מלך מייסד"

. המשפחה בפרוזדור שבין המצב השבטי למצב הלאומי
בכך הופך יוסף למעין אב רביעי או מלך ראשון בתולדות 

פעילותו של יוסף בפרשתנו היא לפיכך המשך . ישראל
תוך מ, כפי שביארנו בשיעור הקודם, להגשמת חלומותיו

לא : "' י ה"תפישתם כייעוד ושליחות שנשלח אליה ע
החלום ". לוקים- כי הא–אתם שלחתם אותי הנה 

, הראשון שלח אותו להציל את המשפחה במצוקתה
החלום השני שלח אותו להכין . ולבסס את קיומה הפיסי

בכך . קיומו של עם ישראל, את המצע לקיומה הלאומי
חלומות פרעה מתברר עוד יותר הקשר הסבוך בין 

פרעה סבר . לחלומות יוסף עליו עמדנו בשיעור הקודם
ומינה אותו להציל את , שיוסף פותר את חלומותיו עבורו

יוסף ידע שחלומו של פרעה הוא רק חלק , ואולם. מצרים
ומינויו למשנה למלך ,  החלום שלו–מהחלום הגדול 

אלא להצלת משפחתו , מצרים לא נועד להצלת המצרים
   .והנהגתה

  
 -" היא תקום' רבות מחשבות בלב איש ועצת ה", אולם

דווקא עמדה , כפי שאנו מכירים את ההסטוריה היהודית
היא המביאה את בני הארץ לקנא , כלכלית משופרת זו
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. בעם העברי שפלש לתחומם והשתלט על ארצם וכספם
יקום מלך , עת יוסף וכל הדור ההוא ימותו, מאוחר יותר

רק שהבדלי המעמדות בין העם ולא , חדש על מצרים
אלא , המצרי והעם העברי לא ימנעו ממנו מלשעבדם

אדרבא הוא יוכל לגייס את כל עמו למאבק נגד העם 
והנושא הכלכלי יוכל להוות אבן , העברי שפלש לתחומו

יסוד בשכנוע העם אודות הסכנה המרחפת עליהם מידי 
לרוב , לצערנו, דוגמאות כאלו מצויות(העם העברי 

ודי לבחון את התהליך שהתחולל , סטוריה היהודיתבה
  ).שהביא לטרגדיה הנוראה ביותר במאה שלנו, בגרמניה

  
נאמר , בפרשת שמות,  הגלות במצריםבהמשך הסיפור

  : כך
..." ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו"
מתאימות למה שנאמר גם " רב ועצום"המילים ). י:א(

 -כלומר , )שם ז..." (ירבו ויעצמוו"בתיאורה של התורה 
יש קשר בין התהליך שחולל יוסף לבין השנאה והחשש 

הצלחת הפרוייקט של יוסף הייתה תלויה במידה . המצרי
פרעה 'מותם של ה. רבה באישיותו ובמעמדו בבית פרעה

דירדר את מצבם של ישראל , ויוסף גם יחד' של יוסף
  .  וגילה את הקנאה והשנאה החבויות, במצרים

יש אומרים שאין מדובר רק במלך חדש אלא גם בשושלת 
' היקסוסית'שהדיחה את השושלת המכונה ה, חדשה

כנראה גם בגלל מוצאה , שתמכה ביוסף ובבני ישראל
הסינדרום , בין אם השערה זו נכונה ובין אם לאו .השמי

  : של התפתחות השנאה כאן הוא אבטיפוסי

  .  בני ישראל גרים בארץ לא להם •

 זוכים לתנאי מחיה ומעמד תודות להצלחת מי הם •
  . מהם וקרבתו למלכות

ההצלחה והסטאטוס הם חיצוניים ופורמאליים      •
שינוי (וברגע שהגורמים האנושיים נעלמים , בלבד
מתהפכת ההצלחה , )אילוץ חיצוני או מוות, יחס

  .כבומראנג לקנאה ושנאה רדומה מתעוררת

 החברה הזרות הבסיסית בוקעת מתוככי הנפש •
והופכת להיות מניע מרכזי של שנאה , הסובבת
  .ורדיפות

  
אל , האירוניה של מה שקרה בסופו של דבר במציאות

מול תיקוותו של יוסף מתחדדת בצורת שעבוד מצרים 
": ערי מסכנות"פרעה גוזר על העם לבנות לו . את ישראל

מהן ". ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתם ואת רעמסס"
שובה לדבר אנו מוצאים בתיאור מלכות ת? ערי מסכנות

  ): כח-כז' פס( 'חזקיהו בדברי הימים ב
   ....ויהי לחזקיהו עשר וכבוד הרבה מאד"

ו א ו צ ר ו ת  עשה לו לכסף ולזהב ולאבן יקרה ולבשמים 
  .ולמגנים ולכל כלי חמדה

  ו מ ס כ נ ו ת  לתבואת דגן ותירוש ויצהר
  " אורתו א ר ו ת  לכל בהמה ובהמה ועדרים ל

: הכתוב מתאר שלושה סוגים שונים של אחסון
;  לבהמות-" ארות"';  לכסף וזהב וכד-" אוצרות"
כי פירוש , נמצאנו למדים .'לתבואת דגן וכו" מסכנות"ו
כשאנו , ממילא. הוא מקום איכסון של תבואה" מסכנות"

עת הם נדרשים , קוראים על עבדות ישראל במצרים
,  ערים לצורך אגירת תבואהכלומר, "ערי מסכנות"לבנות 

, אנו מיד נזכרים בפעם הקודמת שאגרו תבואה במצרים
ונטל מהם את , עת יוסף קנה את כל העם המצרי לעבדים

 שנשארו בעלי קרקעות -נדרשים ישראל , כעת. אדמתם
 להשתעבד למצרים ולבנות - באיסוף התבואה הקודמת
  !ערים לצורך איסוף תבואה

  
כפי , תוכניותיו ורצונו של יוסףמובן שכל זה אירע נגד 

שאירע ליהודים טובים ומצליחים שביססו את מעמד 
שטובתם היוותה , אחיהם בתפוצות במשך הדורות
ייתכן שזו הכוונה . בדיעבד גורם של קנאה ושנאה

ואם . העמוקה של הכתוב בספרו את הסיפור על יוסף
ודאגתו , שעורמתו הייתה יוצאת דופן בכשרונה, יוסף

שהיה בידו כוח ושלטון כמעט ; תו הייתה רבהלמשפח
-והוא הפך את פני השיטה הכלכלית, ללא גבולות

אם הוא לא יכול ; אזרחית במצרים לטובתם של אחיו
היה למנוע את התהליכים האנטי ישראליים 

 אז על אחת כמה - והאנטישמיים שהתפתחו במצרים 
וכמה שאין עם ישראל יכול להיפטר מגזירת גלותו 

סיפורו . ו במקומות אחרים ובתנאים טובים פחותוזרות
של עם ישראל עם יוסף במצרים הוא סיפורה של הגלות 

שכלולים בו המאפיינים העיקריים , היהודית הראשונה
  . של הגלויות ושנאת ישראל שיבואו בעתיד


