
 

 
 
 
 

 
 בס"ד

2012מספר  , ז תשע"  , גש וי פרשת     
 

 נאום, רטוריקה ורעיון   -"ויגש אליו יהודה"  
 דב שוורץ 

)בר' פ  נופרשת יהודה  של  בנאומו  ותחת 
להציב  -יח:מד ביקשו  הפרשות  מסדרי  לד(. 

מעין   בכך  ויש  הפרשה,  בראש  הנאום  את 
הנאום,   אמנות  של  בחשיבותה  הכרה 

הי מיוחדת,  לסוגה  תתגלגל  א  שלימים 
 הדרשה. 

המילולי          הביטוי  ויכולת  הרטוריקה 
והמקרא   העתיק,  בעולם  כמיומנות  נתפסה 

נאום  כאן  מציג   על    באורחלפנינו  מלא. 
לא   רטורית  משימה  מוטלת  הייתה  יהודה 
פשוטה. שומע הנאום לא הכיר את הגוונים  
זה   היה  והמתרגם  העברית,  השפה  של 
  שתקשר עמו. הרי יהודה לא ידע שהאיש רם 
המעלה העומד לפניו הוא יוסף אחיו השולט  
להרשים   עליו  היה  כן  על  רהוטה.  בעברית 
נוסף   דבריו.  של  ובפיתוח  בתכנים  יוסף  את 
לכך הוא ודאי ידע שזמן הנאום מוגבל. הוא  
את   לייגע  לעצמו  להרשות  יכול  היה  לא 
מטעם   גורלות  חורץ  הוא  שמבחינתו  יוסף, 
הייתה   עליו  המוטלת  המשימה  המלכות. 

מלוא  כ את  ליצוק  אפשרית:  בלתי  מעט 
שהיה   קצר,  נאום  לתוך  והרגשות  הרעיונות 
שלו המבריקה  בשפה  לא  להרשים    , מיועד 

 *אלא במסרים שבו. 
הנאום   אחר  לעקוב  מבקש  אני 
שהמקרא טרח להביא אותו במלואו, ולבחון  
לרכך   כדי  ברטוריקה  יהודה  השתמש  כיצד 
מאפשרות   להימנע  רצה  יהודה  השומע.  את 

תנגדות או הכעסת השר על רקע דתי,  של ה
לוהים.  -ועל כן אינו מזכיר בנאומו את שם א

בשפת  ו שגור  היה  הקב"ה  של  שמו  הרי 
לכך   דוגמה  באפשר  האבות.  דברי לראות 

את   לפתור  נתבקש  שכאשר  עצמו,  יוסף 
האופים   ושר  המשקים  שר  של  חלומותיהם 

ֵלא"   :אמר ִפְתֹרִני-ֲהלֹוא  מֹלִהים  )בר'  ח(.  :ם" 
שיח עם נכרים השתמשו  -אפילו בדו  ,רכלומ

א האבות   מתמקד  ול-בשם  כאן  הנאום  הים. 
האנושי   שם  ובתחום  הזכרת  בלא  הריאלי, 

 שמים.   

 
ישראל,   *  פרופ' דב שוורץ, המחלקה למחשבת 

ע"ש   הקתדרה  ראש  אילן,  בר  אוניברסיטת 
סול הרב  משנת  להוראת  ובייצ'יק  פרידמן 

הציונות   לחקר  ורהפטיג  ע"ש  המכון  וראש 
 הדתית. 

המחוות   את  לבחון  אשתדל  כן  כמו 
שגרמו ליוסף    ,הלשוניות והענייניות שבנאום

להתוודע לאחיו מיד בעקבותיו. לאחר דברי  
"(, שנועדו  הְכַפְרעֹ   ִכי ָכמֹוָךהנימוס והחנופה )"

פותח   ולהתרצות,  להאזין  ליוסף  לגרום 
 הנאום בדברים אלה:

ֲאֹדִני ָשַאל ֶאת ֲעָבָדיו ֵלאֹמר ֲהֵיש ָלֶכם  
 .ָאב אֹו ָאח

ְוֶיֶלד   ָזֵקן  ָאב  ָלנּו  ֶיש  ֲאֹדִני  ֶאל  ַוֹנאֶמר 
ְזֻקִנים ָקָטן ְוָאִחיו ֵמת ַוִיָּוֵתר הּוא ְלַבּדֹו 

 . ְלִאּמֹו ְוָאִביו ֲאֵהבוֹ 
שבמילים  בכך  רטורית  טכניקה  נקט  יהודה 
להיות ער לסבל   ליוסף לא רק  ספורות גרם 
שהדובר   לסבל  גם  אלא  הישיש  האב  של 
כך,  על  מצביע  יהודה  וחֹוֶוה.  חָווה  עצמו 
ההדגשה   אהוב.  זקונים  ילד  הוא  שבנימין 

במשפט מובלעת  באה    ,שאיננה  אלא 
"וְ  היא,  בסופו  אֲ בִ ָאבהפגנתיות  בו".  הֵ יו 

האב לבנימין חושפת מיניה וביה את  אהבת  
אהבת   חשבון  על  באה  זו  שאהבה  העובדה, 
מעמדו   את  חושף  יהודה  האחרים.  האחים 
אח   על  רחמים  לעורר  מבקש  הוא  הטרגי: 

. מכאן אנו  עצמו  שאהוב על אביו יותר ממנו 
נשבר דבר  של  בסופו  מדוע  .  יוסף   מבינים 

שאֶ  מבין  האכזרי  הוא  היחס  את  זנחו  חיו 
כל שהריפיושהפגינו  דומה,    ,  מצב  כאן  יש 

לגורלו  והאחים   בנימין  את  להשליך  יכלו 
את   ולתלות  לבור,  יוסף  את  כשם שהשליכו 

הפעם   אך  בנסיבות.  הייתה  הנעשה 
 התנהגותם מוסרית במובהק.

של   הכפול,  הסבל  בהדגשת  מקום  מכל 
האב ושל הדובר עצמו, הצליח יהודה להשיג  

ם  גם ללא הרוש   ,אמפתיה של המאזין למצבו 
מכן   לאחר  העברית.  השפה  של  הרטורי 

 המשיך ואמר:
ֵאָלי   הֹוִרֻדהּו  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ַוֹתאֶמר 

 . ְוָאִשיָמה ֵעיִני ָעָליו
ַלֲעֹזב  ַהַנַער  יּוַכל  ֹלא  ֲאֹדִני  ֶאל  ַוֹנאֶמר 

 .ְוָעַזב ֶאת ָאִביו ָוֵמת  ,ֶאת ָאִביו
ֲאִחיֶכם   ֵיֵרד  ֲעָבֶדיָך ִאם ֹלא  ַוֹתאֶמר ֶאל 

 . ן ִאְתֶכם ֹלא ֹתִספּון ִלְראֹות ָפָניַהָקטֹ 
ַונַ  ָאִבי  ַעְבְּדָך  ֶאל  ָעִלינּו  ִכי  לֹו  ַוְיִהי  ֶגד 

 . ֵאת ִּדְבֵרי ֲאֹדִני
 . ַוֹיאֶמר ָאִבינּו ֻשבּו ִשְברּו ָלנּו ְמַעט ֹאֶכל

ָלֶרֶדת נּוַכל  ֹלא  ָאִחינּו    .ַוֹנאֶמר  ֵיש  ִאם 
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ֹלא נּוַכל ִלְראֹות    ִכי  ,ַהָקֹטן ִאָתנּו ְוָיַרְדנּו
 . ְפֵני ָהִאיש ְוָאִחינּו ַהָקֹטן ֵאיֶננּו ִאָתנּו

ו"ירידה".   "הורדה"  במונחי  השתמש  יהודה 
ייתכן ששגרת לשונו הייתה להאדיר את ארץ  
התבטאו   זו  )וברוח  מרחבי  בדימוי  ישראל 
החכמים "ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות",  

ש להניח  סביר  אולם  ע"ב(.  נד  ביקש זבחים 
במצב   נמצא  הזקונים  שבן  יוסף,  לפני  לציין 
מהאב   "קריעתו"  וכי  אביו,  אצל  האופטימלי 
הפשט   פרשני  ונפילה.  ירידה  מבחינתו  היא 

המ  של  בנושאה  "וָ ינחלקו  יש  ֵמתלה   ."
ויש   יעקב  על  אותה  בנימין    –שהסבו  על 

מד  ו)רא לבר'  שהדובר   ,ב(:רמב"ן  ואפשר 
הקשה    ביקש לרמוז בלשון "ירידה" על המכה

והירידה   העלייה  לשונות  כאחד.  ולבן  לאב 
הפִ  בכל  ואפשר  נוכחים  המובאת,  סקה 

מודרנית   ספרותית  בלשון  בהם  לראות 
"מוטיבים מנחים". הסגנון מעצים אפוא את  
לעיל וכאמור  יהודה,  של  הטרגי    , המצב 

דבר   של  את  השיג  בסופו  הרטורי  המהלך 
 שלו.

בין   דיאלוג  לתאר  יהודה  המשיך  מכאן 
של האב   ההשלכות  ואת  האחים,  לבין 

 החלטת יוסף על מצבו של האב הישיש:
ֵאֵלינּו ַעְבְּדָך ָאִבי  ְיַדְעֶתם    :ַוֹיאֶמר  ַאֶתם 
 . ִכי ְשַנִים ָיְלָדה ִלי ִאְשִתי

ַוֵיֵצא ָהֶאָחד ֵמִאִתי ָוֹאַמר ַאְך ָטֹרף ֹטָרף  
 . ְוֹלא ְרִאיִתיו ַעד ֵהָנה

ֶזה ֶאת  ַגם  ְוָקָרהּו    ּוְלַקְחֶתם  ָפַני  ֵמִעם 
ְבָרָעה   ,ָאסֹון ֵשיָבִתי  ֶאת  ְוהֹוַרְדֶתם 

 .ְשֹאָלה
ְוַעָתה ְכֹבִאי ֶאל ַעְבְּדָך ָאִבי ְוַהַנַער ֵאיֶננּו  

 . ִאָתנּו ְוַנְפשֹו ְקשּוָרה ְבַנְפשוֹ 
ָוֵמת  ַהַנַער  ֵאין  ִכי  ִכְראֹותֹו    , ְוָהָיה 

ֵשי ֶאת  ֲעָבֶדיָך  ַעְבְּדָך ָאִבינּו  ְוהֹוִרידּו  ַבת 
 . ְבָיגֹון ְשֹאָלה

זו היא הרחבה   מובנים  פסקה  של מה  בשני 
 :  לכן שצוין כבר קודם

"וְ   קודם)א(   בקיצור  ֵמתנאמר  ".  ָאִחיו 
את    ,כלומר יהודה  עורר  הנאום  בתחילת 

מות  של  סתמי  בציון  יוסף  של    סקרנותו 
אותו  האח ומציג  לאירוע  שב  הוא  וכעת   ,

 בפירוט. 
קוד של  )ב(  הטרגי  מצבו  נרמז    יהודהם 

 " ֲאֵהבוֹ במלים  במרת    ,כלומר".  ְוָאִביו  יהודה 
האהוב. הבן  הוא  שאין  הודה  כעת    נפשו 

 מתפרט המצב הטרגי. 
הדרמטי  המהלך  את  להבהיר  רוצה  אני 
בפני   שוב  עומד  יוסף,  השומע,  הנאום:  של 
העובדה, שהדובר הוא אחיו של בנימין מצד  

מצטט הכואב  הבן  בלבד.  אביו,    אביו  את 
של ו החורגת  האם  ילדה  שניים  רק  לפיו 

אינ  ,הדובר הביולוגית  כאן  ואמו  מכונה  ה 
". המקרא הרי הדגיש באופן חריג את  ִאְשִתי"

מרגע   לרחל  יעקב  שבין  הרומנטי  הקשר 
את   בנאומו  משדר  יהודה  וכאן  פגישתם, 

שמבחינת האב יש העדפה לאישה    ,התחושה
ויחידה   מודה    .הולבניאחת  כאן  יהודה 

אך  בנימין,  בנפש  קשורה  יעקב  של  שנפשו 
כחתימת   מציע  הוא  כן  על  שלו.  בנפשו  לא 

 הנאום:
ֶעֶבד  וְ  ַהַנַער  ַתַחת  ַעְבְּדָך  ָנא  ֵיֶשב  ַעָתה 

 . ַלאֹדִני ְוַהַנַער ַיַעל ִעם ֶאָחיו
ֵאיֶננּו   ְוַהַנַער  ָאִבי  ֶאל  ֶאֱעֶלה  ֵאיְך  ִכי 

ֲאֶשר   ָבָרע  ֶאְרֶאה  ֶפן  ֶאת  ִאִתי  ִיְמָצא 
 .ָאִבי

ל  ,כלומר הבהיר  הוא  יוסףיהודה  שאם   ,
בידי יאונה כל רע לאב  ו, ייאסר  . לעומת  לא 

יהודה    –בנימין  יילקח  זאת אם   ימות.  אביו 
הרם   השר  של  רחמיו  את  לעורר  ע"י רצה 

 . שלו עצמו מצבו הטרגילאמפתיה עירור 
עדות   כאן  יש  יוסף  מבחינת  כאמור, 

ת קיומם של מושלמת לכך שהאחים קיבלו א
העדפות, אף על פי שקיום זה  המדרג ושל  ה

ההשגחה   כבד.  רגשי  מחיר  מהם  גובה 
בהבדלי  -הא בדרך המתחשבת  פועלת  לוהית 

אומר,   הווי  האדם.  בני  שבין  האישיות 
אמנם   נבעה  להיחשף  יוסף  של  שההחלטה 

רגשות,  בו  מהתגובה לנאום שהצליח לעורר  
את   קיבלו  שהאחים  מהעובדה  גם  אולם 

ה האדרכי  השקפת  -הנהגה  לפי  לוהית 
שרק   הייתה,  האחים  של  הטרגדיה  המקרא. 
והוויתור   שעשו,  המעשה  לנוכח  העמדתם 
של   בסופו  הביאה  השוויון,  ערך  על  מדעת 

 דבר לגאולתם.  
יהודה  של  נאומו  כי  למדים,  נמצאנו 
הן   רטורית  מבחינה  הן  מבריק  מהלך  הוא 

השאלות   ורעיונית.  חינוכית  ל  ע מבחינה 
המשפח ומוסר  דורשות  על  ה  השוויון  ערכי 

דיון בפני עצמו, ואני לא באתי אלא להצביע  
על פשוטו של מקרא והאמצעים האמנותיים  

 שנרתמו להדגשתו. 
 
 
 
 

הדף השבועי מופץ בסיוע קרן הנשיא  
ומופיע גם באתר המידע לתורה ולמדע, 

 אילן בכתובת:-אוניברסיטת בר של
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כתובת דוא"ל של 
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