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  ט"כסליו התשס                                           ד"בס

  מבנה סיפור יוסף ואחיו
  לפרשת וישב

  
  ב"מסכת שבת י ע. 1

לעולם אל : גוריא אמר רב ואמר רבה בר מחסיא אמר רב חמא בר
מילת שנתן  שבשביל משקל שני סלעים, ישנה אדם בנו בין הבנים

 יותר משאר) עשה לו משקל האריג של כתונת הפסים ש-(יעקב ליוסף 
  . ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים נתקנאו בו אחיו, בניו

  תוספות שם. 2
שמא לא '? ועבדום וענו אותם'דכתיב  ,ואף על גב דבלאו הכי נגזר"

שהרי ארבע , על ידי זה אלא] ממושך[היה נגזר עליהם עינוי כל כך 
   ...."התחילו קודם שנולד יצחק)  של הגזרה-(מאות שנה 

  ב"מסכת שבת פט ע. 3
ראוי היה יעקב אבינו לירד : אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן

שהרי על פי , כדרך כל הגולים: י"רש(בשלשלאות של ברזל  למצרים
) ד, א"הושע י(דכתיב , אלא שזכותו גרמה לו ,)גזרת גלות ירד לשם

  . ..."ַּבֲעבתות ַאֲהָבה ,ְּבַחְבֵלי ָאָדם ֱאְמְׁשֵכם"
  )ב, ו"פ(בראשית רבה  .4

ולא היתה ) לבית מטבחיים(=לפרה שהיו מושכין אותה למקולין 
והיתה מהלכת אחריו על , משכו את בנה לפניה, לה מה עשו. נמשכת

יעקב אבינו ראוי לירד למצרים  כך היה. כרחה שלא בטובתה
ואני , )הוא יעקב -(בני בכורי : ה"אמר הקב, בשלשלאות ובקולרין

יורד אחריו  והוא, אלא הריני מושך את בנו לפניו!... ?וןמורידו בבזי
   .על כרחו שלא בטובתו

  הרב אלחנן סמט. 5
אינה סותרת את התפיסה המוסרית הרואה ל "בחזגם דעה זו 

 הירידה למצרים אמנם נעשתה. בסיפורנו סיפור על חטאים ועונשים
 של  מפני זכותו-' בעבתות אהבה, בחבלי אדם '-בדרך נעימה  לבסוף

לאותה ירידה  עד אולם כמה ייסורים נתייסרו כל בני המשפחה. יעקב
  ! נעימה למצרים

ומנת הסבל , יעקב עשרים ושתיים שנות אבל על בנו האהוב עברו על
  . לא פסחה בשנים אלו לא על יוסף ולא על האחים

להוריד את יעקב וביתו למצרים היה הכרח במבוא גדוש  האם כדי
  ? סבל זה

יכולה הייתה לגלגל את ירידת יעקב למצרים אחר  שגחההה, לא כן
  . מצריכות כל סבל שיקדם להן יוסף בנו בדרכים רבות שלא היו

נתיב הכפרה  הוא הוא, המתואר במהלך רובו של סיפורנו, סבל זה
 והטהרה שבו צריכים היו יוסף ואחיו לעבור כדי שבסופו תוכל גזרת

וכדי ', בעבתות אהבה, אדםבחבלי 'הגלות על יעקב ובניו להתקיים 
התקיימות הגזרה תהיה המשפחה מאוחדת ומוכנה לגלות  שבשעת

  . העומדת בפתח
 השינוי שחל ביוסף ובאחיו -המוסרי של הסיפור  נמצא שההיבט

 משרת את נושאו -על אדמת מצרים  וִאפשר את איחודה של המשפחה
שחלה במהלך  ההתפתחות המוסרית: של הסיפור הנידון כעת

פור היא שִאפשרה את הירידה לגלות שנגזרה בברית בין הסי
   .בתנאים הנצרכים לשם כך ,הבתרים

היסטוריוסופי המקשרו -שסיפור יוסף ואחיו נושא לקח אמוני, נמצא
סיפור (ואל מה שלאחריו ) אל ברית בין הבתרים(שלפניו  אל מה

   ).שמות הגלות והגאולה שבספר
  ו"בראשית מ. 6

ָרֵאל ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו ַוָּיבֹא ְּבֵאָרה ָּׁשַבע ַוִּיְזַּבח ְזָבִחים ֵלאלֵֹהי ַוִּיַּסע ִיְׂש ) א(
ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַמְראֹת ַהַּלְיָלה ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ) ב(:ָאִביו ִיְצָחק

ְרָדה ַוּיֹאֶמר ָאנִֹכי ָהֵאל ֱאלֵֹהי ָאִביָך ַאל ִּתיָרא ֵמ ) ג(:ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני
ָאנִֹכי ֵאֵרד ִעְּמָך ִמְצַרְיָמה ְוָאנִֹכי ) ד(:ִמְצַרְיָמה ִּכי ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיְמָך ָׁשם

ַוָּיָקם ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ) ה(:ַאַעְלָך ַגם ָעלֹה ְויֹוֵסף ָיִׁשית ָידֹו ַעל ֵעיֶניךָ 
 ְוֶאת ְנֵׁשיֶהם ָּבֲעָגלֹות ַוִּיְׂשאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם ְוֶאת ַטָּפם

ַוִּיְקחּו ֶאת ִמְקֵניֶהם ְוֶאת ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ) ו(:ֲאֶׁשר ָׁשַלח ַּפְרעֹה ָלֵׂשאת אֹתֹו
ָּבָניו ּוְבֵני ָבָניו ) ז(:ָרְכׁשּו ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ַוָּיבֹאּו ִמְצָרְיָמה ַיֲעקֹב ְוָכל ַזְרעֹו ִאּתֹו

  :יו ְוָכל ַזְרעֹו ֵהִביא ִאּתֹו ִמְצָרְיָמהִאּתֹו ְּבנָֹתיו ּוְבנֹות ָּבנָ 
  ב-ז א"בראשית ל. 7

   .ַוֵּיֶׁשב ַיֲעקב ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען
  ...ֵאֶּלה ּתְלדות ַיֲעקב

  בראש סיפור' תולדות'מופעי המילה . 8
   :בראש סיפור יצירת האדם ואשתו ונתינתם בגן העדן. 1
  )ד', ב(; ..."ַמִים ְוָהָאֶרץ ְּבִהָּבְרָאםֵאֶּלה תוְלדות ַהָּׁש "
  : בראש סיפור המבול .2
  )ט', ו(; ..."ָּתִמים ָהָיה ְּבדרָתיו נַח ִאיׁש ַצִּדיק, ֵאֶּלה ּתוְלדת נחַ "
   :בראש סיפור נישואיו של יצחק ולידת בניו. 3
  )יט, ה"כ( ...".ְוֵאֶּלה ּתוְלדת ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם"
  ע"ראב. 9
) ז א"משלי כ (כטעם מה ילד יום,  כמו הקורות–לדות נח אלה תו"

  " "אלה תולדות יעקב"וכמוהו 
 אלו המאורעות שאירעו לו והמקרים שבאו –אלה תולדות יעקב "

  ..."עליו 
  ן"רמב. 10

וגלגוליהן  אלה ישוביהן, ואלה של תולדות יעקב - אלה תולדות יעקב
על ידי ,  עשרה שנהסיבה ראשונה יוסף בן שבע. עד שבאו לכלל ישוב

זהו ישוב פשוטו של מקרא להיות דבר דבור על , וירדו זה נתגלגלו
  אופניו

  ם"רשב. 11
" אלה תולדות יעקב"הראשונים  מה שפירשו: ועתה יראו המשכילים

והנה זה הבל  - ומאורעות שאירעו ליעקב) מקרים(= אלה מקראות -
ש מהם י, האמור בתורה ובכתובים' אלה תולדות'כי כל . הוא

כאשר , ויש מהם רבים שמפרשים בני בנים, שמפרשים בני האדם
כתיב ) לב', ה(למעלה בפרשת בראשית : 'אלה תולדות נח'פירשתי ב

, "ַוּיוֶלד נַח ֶאת ֵׁשם ֶאת ָחם ְוֶאת ָיֶפת ַוְיִהי נַח ֶּבן ֲחֵמׁש ֵמאות ָׁשָנה"
כן ואחרי  ,)ח-ה', ו(ונח מצא חן  ואחרי כן מפרש כי העולם חטאו

, כי שלושה בנים היו לו,  בני בניו היאך-" ֵאֶּלה ּתוְלדת נַח "מפרש 
ַוִּיָּוְלדּו ) "א ',י(ובצאתם , ב חודש"ה להכניסם בתיבה י"וציווה הקב

שהיו שבעים  עד שעולים לשבעים בנים" ָלֶהם ָּבִנים ַאַחר ַהַּמּבּול
ְּבַאְרצָתם ִאיׁש  םִאֵּיי ַהּגויִ [ֵמֵאֶּלה ִנְפְרדּו ) "ה', י(כדכתיב , אומות
   ]".ִלְלׁשנו

מפרש בני עשו שנולדו לו במקום ) ה-א, ו"ל(פרשה ראשונה , וכן בעשו
בהר  וישב לו, "ַוֵּיֶלְך ֶאל ֶאֶרץ ִמְּפֵני ַיֲעקב ָאִחיו) "ו, ו"ל(ואחרי כן  ,אביו

 ְוֵאֶּלה ּתְלדות ֵעָׂשו ֲאִבי) "שם ט(וכתיב , וכל הפרשה) שם ח(שעיר 
 בבנים:  כלומר-( בבני עשו -וכל פרשה שנייה זאת , "ר ֵׂשִעירֱאדום ְּבהַ 

ואלה ': " ם בביאורו לפסוק זה"כמו שכתב רשב, שנולדו לבני עשו
   ").בני בניו -' תולדות עשו
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וכשם שמצינו בעשו שפירש שבניו נולדו במגורי אביו קודם שהלך אל 

מעלה כתיב ל:  כן ביעקב-ובני בניו נולדו בהר שעיר , מפני יעקב ארץ
 )כז-שם כו(ומפרש לבסוף ' וגו" ַוִּיְהיּו ְבֵני ַיֲעקב ְׁשֵנים ָעָׂשר ")כב, ה"ל(
" ֶאל ִיְצָחק ָאִביו ַוָּיבא ַיֲעקב, ֵאֶּלה ְּבֵני ַיֲעקב ֲאֶׁשר ֻיַּלד לו ְּבַפַּדן ֲאָרם"

ועתה . בבני עשו כאשר עשה,  הרי פירש בניו של יעקב והיכן נולדו-' וגו
? כיצד. נולדו  בני בניו שהיו שבעים והיאך-" ֵאֶּלה ּתְלדות ַיֲעקב"כותב 

ומתוך כך ירד יהודה  ,ונתקנאו בו אחיו, "יוֵסף ֶּבן ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה"
ונתגלגל  , שלה ופרץ וזרח-מאת אחיו והיו לו בנים בכזיב ובעדולם 

ושלח , רים מנשה ואפריםונולדו לו במצ, הדבר שיוסף הורד מצרימה
וכל זה היה צריך משה רבנו . עד שהיו שבעים, בשביל אביו וביתו יוסף

ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֶתיָך ) "כב', דברים י(הוכיחם  שעל זה, לכתוב
   ]"...'וגו[

  הרב אלחנן סמט. 12
נכתבו בתורה בשני שלבי חיים ' תולדות עשו'. יעקב נבחר על פני עשו

בעת . 'תולדות יעקב'וכנגדם נכתבו שני השלבים המקבילים של  ,שלו
מבית אביו ועוסק במאמצים מרובים בהקמת  שהיה יעקב גולה

בנוחות בארץ כנען בסמוך  ישב עשו, משפחה מסועפת בגלות חרן
של ) בניהם -(' תולדותיהם'סיכום . לאביו והקים את משפחתו שלו

 נמנים) כו-פסוקים כג (ה"בסוף פרק ל: שני האחים ניתן בסמיכות
 בטרם בואו אל" ֲאֶׁשר ֻיַּלד לו ְּבַפַּדן ֲאָרם"שנים עשר בניו של יעקב 

נמנים בניו של עשו שנולדו ) ה-א, ו"ל(ומייד אחר כך , יצחק אביו
 ֵאֶּלה ְּבֵני ֵעָׂשו... ְוֵאֶּלה ּתְלדות ֵעָׂשו: "המקבילה בארץ כנען בתקופה

   ".ָנַעןֲאֶׁשר ֻיְּלדּו לו ְּבֶאֶרץ ְּכ 
  ו"לבראשית . 13

ֵעָׂשו ָלַקח ֶאת ָנָׁשיו ִמְּבנֹות ְּכָנַען ) ב:(ְוֵאֶּלה ּתְֹלדֹות ֵעָׂשו הּוא ֱאדֹום) א(
) ג:(ֶאת ָעָדה ַּבת ֵאילֹון ַהִחִּתי ְוֶאת ָאֳהִליָבָמה ַּבת ֲעָנה ַּבת ִצְבעֹון ַהִחִּוי

ַוֵּתֶלד ָעָדה ְלֵעָׂשו ֶאת ֱאִליָפז ) ד:(ְוֶאת ָּבְׂשַמת ַּבת ִיְׁשָמֵעאל ֲאחֹות ְנָביֹות
ְוֶאת } \ְיעּוׁש{\ְוָאֳהִליָבָמה ָיְלָדה ֶאת ְיעּיׁש ) ה:(ּוָבְׂשַמת ָיְלָדה ֶאת ְרעּוֵאל

  :ֵאֶּלה ְּבֵני ֵעָׂשו ֲאֶׁשר ֻיְּלדּו לֹו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַעןַיְעָלם ְוֶאת קַֹרח 
ֶאת ְּבנָֹתיו ְוֶאת ָּכל ַנְפׁשֹות ֵּביתֹו ְוֶאת ַוִּיַּקח ֵעָׂשו ֶאת ָנָׁשיו ְוֶאת ָּבָניו וְ ) ו(

ַוֵּיֶלְך ֶאל ִמְקֵנהּו ְוֶאת ָּכל ְּבֶהְמּתֹו ְוֵאת ָּכל ִקְנָינֹו ֲאֶׁשר ָרַכׁש ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען 
ִּכי ָהָיה ְרכּוָׁשם ָרב ִמֶּׁשֶבת ַיְחָּדו ְולֹא ָיְכָלה ) ז:(ֶאֶרץ ִמְּפֵני ַיֲעקֹב ָאִחיו

ַוֵּיֶׁשב ֵעָׂשו ְּבַהר ֵׂשִעיר ) ח:(ֶהם ָלֵׂשאת אָֹתם ִמְּפֵני ִמְקֵניֶהםֶאֶרץ ְמגּוֵרי
  :ֵעָׂשו הּוא ֱאדֹום

  :ְוֵאֶּלה ּתְֹלדֹות ֵעָׂשו ֲאִבי ֱאדֹום ְּבַהר ֵׂשִעיר) ט(
  הרב אלחנן סמט. 14

 הולדתם של בני בניו ההופכת -תולדותיו של עשו בשלב השני של חייו 
;  נולדים בארצו היעודה בהר שעיר-כו המשפחה לעם בראשית דר את

 הולדת בני בניו עד -יעקב בשלב השני של חייו  אף תולדותיו של
זו . בארץ כנען, נולדים בארצו היעודה -להפיכתם לעם בראשית דרכו 

ַוֵּיֶׁשב "אלא ב" ּתְלדות ַיֲעקב ֵאֶּלה"הסיבה שהסיפור אינו מתחיל ב
  ".ֶרץ ְּכָנַעןְּבֶא  ַיֲעקב ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו

העמדת תולדותיו של עשו הייתה תהליך פשוט הן בשלב הראשון שלה 
 בהעמדת בני בנים - והן בשלב השני שלה -בנים בארץ כנען   בהולדת-

פירוט תולדותיו של עשו בא בשתי רשימות  ועל כן, בהר שעיר
תולדותיו של יעקב בשני השלבים  אולם העמדת. גינאולוגיות קצרות

. בייסורים ובניצחונות ,ם הייתה כרוכה במאבקים קשיםהמקבילי
הוקדש  - הולדת שנים עשר בניו -לשלב הראשון בתולדות יעקב 

עיקרה של פרשת ויצא ותיאור לידת בנימין ומות אמו בעת לדתה 

הגיע יעקב שבע , בבואו אל יצחק אביו חברונה. וישלח בפרשת
ועתה הוא חפץ , במאבק על הקמת דור שני כמי שניצח, ייסורים

מבין את משמעות ניצחונו זה  עשו. בישיבת קבע ממושכת בארץ כנען
ופונה לו להר שעיר  והוא מפנה מרצונו את הארץ היעודה, של יעקב

  .להקים בו את היסוד לעם ולממלכה
 שנים -"  קפץ עליו רוגזו של יוסף-ביקש יעקב לישב בשלווה "ואז 

, עד להתבגרותם של בניו, יעקב בחברון בשלווה יחסית מעטות ישב
 המאבק על הקמת -הגדול הבא על הקמת זרע  ואז קפץ עליו המאבק

תהליך פנימי של התפוררות  .אשר ישמש בסיס לעם, הדור השלישי
וסיפור יוסף  ,וסכנה חיצונית של רעב מאיימים עתה על המשפחה
 'תולדות יעקב'ואחיו אינו אלא סיפור המאבק והניצחון בהעמדת 

   .שני של חייובשלב ה
  פרידת שני ענפים עיקריים ממשפחת יעקב. 15

  ...ֵמֵאת ֶאָחיו ַוֵּיֶרד ְיהּוָדה ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא: ח א"בראשית ל
    ...ִמְצָרְיָמה ַוִּיְקֵנהּו ּפוִטיַפר ְסִריס ַּפְרעה ְויוֵסף הּוַרד -: ט א"בראשית ל

  י"רש. 16
אן והפסיק בפרשתו של  למה נסמכה פרשה זו לכ–ויהי בעת ההיא "

יוסף ללמד שהורידוהו אחיו מגדולתו כשראו בצרת אביהם אמרו 
  ."אתה אמרת למכרו אלו אמרת להשיבו היינו שומעים לך

   א מה"בראשית מ. 17
   .ַוִּיֶּתן לו ֶאת ָאְסַנת ַּבת ּפוִטי ֶפַרע ּכֵהן אן ְלִאָּׁשה

   ב"נ-א נ" בראשית מ.18
ֲאֶׁשר ָיְלָדה ּלו ָאְסַנת ַּבת  ים ְּבֶטֶרם ָּתבוא ְׁשַנת ָהָרָעבּוְליוֵסף ֻיַּלד ְׁשֵני ָבנִ 
  .ּפוִטי ֶפַרע ּכֵהן און

ִּכי  ְוֵאת ֵׁשם ַהֵּׁשִני ָקָרא ֶאְפָרִים ...ַוִּיְקָרא יוֵסף ֶאת ֵׁשם ַהְּבכור ְמַנֶּׁשה
  .ִהְפַרִני ֱאלִהים ְּבֶאֶרץ ָעְנִיי

   'ב, ב"מבראשית  .19
ְוִנְחֶיה  ְרדּו ָׁשָּמה ְוִׁשְברּו ָלנּו ִמָּׁשם .י ִּכי ֶיׁש ֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִיםִהֵּנה ָׁשַמְעִּת "

  ". ְולא ָנמּות
  לו , ב"מבראשית  .20

ָעַלי ָהיּו . ֵאיֶנּנּו ְוֶאת ִּבְנָיִמן ִּתָּקחּו יוֵסף ֵאיֶנּנּו ְוִׁשְמעון: אִתי ִׁשַּכְלֶּתם"
   !".ֻכָּלָנה

  לז ב "בראשית מ. 21
  " ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליךָ  ָּתִמית ִאם לא י ָבַניְׂשנֵ  ֶאת"

  )ט, א"צ(בראשית רבה  . 22
   ?לא בניי הם, בניך: הרי זה בכור שוטה

   'ג ח"בראשית מ. 23
ְוִנְחֶיה ְולא ָנמּות ַּגם ֲאַנְחנּו ַגם ַאָּתה   ִׁשְלָחה ַהַּנַער ִאִּתי ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה

  .ַּגם ַטֵּפנּו
   'ז-ה ה" בראשית מ.24
, ִּכי ֶזה ְׁשָנַתִים ָהָרָעב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ְׁשָלַחִני ֱאלִהים ִלְפֵניֶכם ְלִמְחָיה ִּכי

ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום  ַוִּיְׁשָלֵחִני ֱאלִהים, ָׁשִנים ֲאֶׁשר ֵאין ָחִריׁש ְוָקִציר ְועוד ָחֵמׁש
  ...ָלֶכם ְׁשֵאִרית ָּבָאֶרץ

   ה יא" בראשית מ.25
  ֶּפן ִּתָּוֵרׁש ַאָּתה ּוֵביְתָך ְוָכל ֲאֶׁשר ָלךְ ,  ָרָעבִּכי עוד ָחֵמׁש ָׁשִנים

  
  

  
  


