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  רות בורר:מאת
 

שליש מספר בראשית מוקדש לסיפור יוסף , סיפור יוסף הוא השלם והארוך ביותר במקרא
 .ם בפרשת ויחיויגש ומסתיי, מקץ,  וישב–והוא כולל את הפרשיות 

 .שלא נמצא כדוגמתה במקרא סביב אף דמות אחרת, כמעט ביוגרפיה, זהו סיפור חיים שלם
עלייתו , מכירתו לעבד, מתוארים בו ימי צעירותו של יוסף בפרשת יחסיו עם אחיו ואביו

 עלייתו המטאורית, ומשם, נפילתו לתוך בית האסורים, המדהימה במצרים בבית  פוטיפר
ואז מתרחשת .  למלך מצרים ופעולותיו החשובות בהצלת המדינה מרעבלדרגת המשנה

 .הגורמת לירידתה של המשפחה למצרים  והפיכתה שם לאומה, פגישתו מחדש עם אחיו
 

סיפור שיש בו מבנה של עלילה קלאסית על כל . זהו סיפור מושלם מבחינה ספרותית
מתפתח , יצירת מתח דרמטיעובר להסתבכות תוך כדי , הסיפור נפתח בפרישה. מרכיביה

וזהו , כל שלב בעלילה קשור קשר סיבתי לארוע שיבוא אחריו.  וממנו לפיתרון–לשיא 
 .תנאי ספרותי בעלילה קלאסית

, עליה ונפילה, הסיפור גם בנוי בצורה סימטרית של שלושה מחזורים של עליה ונפילה
ל קוים מקבילים במעין מבנה דיאגרמי  ש, כשהעליה השלישית היא  הגבוהה ביותר

 .וכל עליה גבוהה מקודמתה, שכל ירידה בו עמוקה יותר, או כזיגזג, ההולכים  ועולים
 ).רמז למעמד ומלוכה(יוסף הוא הבן האהוב על אביו העושה לו כתונת פסים , בראשונה

ומשם מגיע לבית פוטיפר ומפקח , אחר כך בגלל קנאת אחיו הוא נזרק לבור ונמכר לעבד
ומשם , בעקבות קנאת האישה החומדת בו הוא מושלך לבית האסורים, ואז. על כל ביתו

 .עולה מעלה מעלה למעמד משנה למלך
, ניתן להרחיב עוד הרבה על מעלותיו הספרותיות של הסיפור המקסים והמושך הזה

 במיוחד ניתן להבחין בדרכי האיפיון האינדוידואליים של כל דמות ודמות והצגתם בעזרת
 ואפשר גם לרמוז למוטיב הבגד הבולט, לוגי האופייני לדרכו של המקראריאליזם פסיכו

 .בסיפור זה
 

אם סיפורו של : והיא השאלה" וישב"אך היום ברצוני להתעכב  על בעיה אחת בפרשת 
המפסיק ', מה עושה סיפור יהודה  ותמר בפרק לח, יוסף כה מושלם מבחינת העלילה

 חיי יוסף אחרי מכירתו לעבד והורדתו בפתאומיות את הרצף העלילתי של מאורעות
ברצוני להצביע על דרכו של המקרא להתמודד עם שיטת האינטרפולציה , וכן. למצרים

 . הזו
 ? הופסק סיפור יוסף מיד בראשיתו, אם כן, מדוע

, במילה המנחהאחד המאפיינים הספרותיים של אמנות הסיפור המקראי  הוא השימוש  
 .ין בוברדבר שעמד עליו בראשונה מרט
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או החזרה על אותו , או באותו שורש,  שימוש חוזר באותו פועל –המילה המנחה משמעה 
או עימות בין הפרטים , או השוואה, חזרה זו יוצרת אנלוגיה. צרוף מילים במקום אחר

ובדרך זו , האנלוגיה יכולה להיות חיובית או שלילית. או הדמויות הנידונות, המסופרים
 מבלי , הנעשה על ידי הקורא בעצמו על פי המסופר, או שיפוט מוסרי, הכתוב יוצר דמיון

 .תוספת הסבר כלשהו בטקסט
    

 . מדוע הסיפור הנוסף מתמקד ביהודה דוקא–היא '    שאלה נוספת העולה לגבי פרק לח
                                                   

מסופר . ובמיוחד בפסוקיו האחרונים' פרק לזכדי לענות על השאלה נתבונן נא בסופו של 
, אשר לוקח את היוזמה לידיו בהציעו למכור את יוסף, האח הרביעי, שם על יהודה

 :אמנם יהודה אומר שם). המדיינים(לאורחת הישמעאלים , שהושלך אל הבור בתור עבד
ה לעבדות אך עלינו לזכור שמכיר, "מה בצע כי נהרוג את אחינו לכו ונמכרנו לישמעאלים"

 .כמוה כמוות
איננו , שרצה כביכול להציל את יוסף מידי אחיו, הבן הבכור, ראובן, באותו זמן דווקא

 ).וזה טיפוסי לסיפור התנכי שהבכור איננו ראוי ובמקומו ייבחר האח הצעיר. (נמצא איתם
 שהואועל כן מותר לנו להניח , מי שמוביל את הפעולה ולוקח את היוזמה לידיו הוא יהודה

והוא זה המציג את כתונת , גם זה שיוזם את הטבלת כתונת הפסים בדמו של שעיר עיזים
 .הדמים בפני האב המזועזע

 ...31'ככתוב בפסוקים לז
 ,זאת מצאנו: ויקחו את כתונת  יוסף וישחטו שעיר עיזים ויביאו אל אביהם ויאמרו    "
 ,חיה רעה אכלתהו, תונת בניכ:ויאמר, ויכירה, הכר נא הכתונת בנך היא אם לא     

 "...כי ארד אל בני אבל שאולה: "יעקב ממאן להתנחם ואומר"...      טרף טרף יוסף
 "... יהודה מאת אחיווירדויהי בעת ההיא : "במילים' מיד אחרי מילים אלו פותח פרק לח

 :כשהסיפור חוזר אל מאורעות יוסף',  מופיע שוב בפתיחת פרק לטירדהפועל , והנה
שהמדובר הוא , בגלל הפועל המשותף, מתקבלת התחושה"...  מצרימההורדויוסף  "   

 .ולא בשני סיפורים שונים, בסיפור אחד רצוף
 

  המופיע לפני כן  בסיפור כתונת הדמיםנכר משורש הכר    כמו כן עלינו לשים לב לפועל 
 "...ויכירה, הכתונת בנך היא אם לא, הכר נא: "כשיהודה אומר לאביו

אחרי שמתגלה , אנו מוצאים את אותו פסוק בדיוק', נה בסיפור יהודה ותמר שבפרק לחוה
והרי היא הרתה לו בהתחפשה (ליהודה שתמר כלתו הרתה והיא מואשמת שהרתה לזנונים 

ואז תמר  מוציאה לעיני כולם את חפצי הזיהוי "! הוציאוה ותישרף: "והוא מצווה, )לזונה
 :שלום  והיא אומרתשקיבלה מיהודה כערבון בעד הת

  למי החותמת  והפתילים והמטההכר נא : ותאמר, לאיש אשר אלה לו אנכי הרה    "
 "...צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלה בני:  ויאמר ויכר יהודה?      האלה

  מקשרת את חטאו של יהודה כלפי אחיו ואביו עם הודאתו בפומביהכרהחזרה על הפועל 
 ..שר הזניחה בתור אלמנה זמן רבעל חטאו כלפי תמר כא

 שעיר העיזיםמתקשר עם ,  שיהודה רצה לשלם לתמר בעד שירותיהגדי העיזיםגם מוטיב 
 . שבדמו טבל יהודה את כתונת הדמים
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ישנה כאן הפעלת מידה כנגד מידה באמצעות החזרה על אותם הפעלים , במילים אחרות
עומדת כאן יכולתו של , פי אחיו ואביוכנגד חטאו הנורא של יהודה כל. ואותן הסיטואציות

ויש בזאת פעולת חרטה ותשובה חלקית מצד , יהודה להודות בעוול שהוא גרם לכלתו
 .יהודה ביחס  לסיפורו של יוסף

    המשך הקשר הזה סביב חטאו של יהודה יתרחש בעת רדתם של האחים למצרים בזמן 
דתם של האחים בפני יוסף מבלי בעמי, במצרים, שם. ובעמדם לפני יוסף המשביר, הרעב

ויגיעו , יכירו בחטאם, כמו גם אחיו,  תתפתח העלילה  למצב שבו יהודה –לדעת מי הוא 
 .לידי חזרה בתשובה שלימה ולידי כפרה

 
 :6-8'  בפרק מבהכר הקשר בין הסיפורים והמצבים נעשה שוב בעזרת הפועל 

 ויבואו אחי יוסף . הארץהוא המשביר לכל עם , ויוסף הוא השליט על הארץ    "
  אליהם וידבר ויתנכר, ויכירםוירא יוסף את אחיו .      וישתחוו לו אפיים ארצה

 ויזכור יוסף' וכו...לא הכירוהו יוסף את אחיו והם ויכר..'וכו..    איתם קשות
 "...    את החלומות  אשר חלם להם

 ,האח הצעיר, שיא כאשר יהודה לוקח על עצמו את האחריות על בנימיןהסיפור מגיע לידי 
והוא זה אשר נושא את נאום הסניגוריה המרגש בפני יוסף כדי להציע את עצמו בתור עבד 

כמו כן בולט בנאומו של יהודה הרחמים . העומד להשתעבד בפקודת יוסף, במקום בנימין
הוא מבין שהאב לא . עקב כלפי בנימיןשהוא מביע כלפי אביו והבנתו את הרגשות של י

 ):30-31:מד(באמרו , אחיו של יוסף שאבד, יוכל לעמוד גם באובדן הבן הצעיר והאהוב
 ,ונפשו קשורה בנפשו, ועתה כבאי אל עבדך אבי והנער איננו איתנו    "

 והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו,  ומת–     והיה כראותו כי אין הנער 
 ".אולה     ביגון ש

 הכרה זו מצד יהודה עומדת בהיפוך גמור לעמידתו המוקדמת בפני אביו כשהושיט לו את 
 .כתונת הדמים של יוסף

ואז , וביחוד את זו של יהודה,     יוסף נוכח עתה בתשובתם וחרטתם השלימה של אחיו
 .מתוודה אל אחיו וסולח להם

 
********************                            ** 
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