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 מי הוא האח המוביל?   –  ההתנכלות ליוסף 
 שמעון שרביט 

 ?שמעוןמדוע אסר יוסף את  . א
על   מספרת  שלהתורה  ועל יוסף  בהאחים    קנאתם 

אותו.   בדרכםהראשונה  בהזדמנות  שנאתם   שנקרתה 
   :האחיםהתנכלו לו )רחוק מעיני האב יעקב(  

ק    ֹותא    ּוְראּי  ו   ו    ְבֶטֶרםּוֵמָרח  ֲאֵליֶהם  ב  ְקר   ּו לּכְ ְתנ  ּי  י 
ת ית  ֹוא  ֲהמ  י  ּואְמרּי  ו    .ֹול  ה    ֶאל  ׁש א  יו  לּב    הּנֵ ָאח    ע 

ֲחֹלמ ְרֵגה  ּוְלכ  ה ּתָ ְוע    .אּבָ   ֶזהּלָ ה    תֹוה  ה  ֵכהׁשְ ְונ    ּוְונ    ּו ל 
דּבְ  ְרנ  תֹורּב  ה    ַאח  ֲאָכָלְתה  הּיָ ח    ּוְוָאמ  ְרֶאה    ּוָרָעה  ְונ 

ה־ ָתיו ּוְהיּי  מ    (.כ-חי: זל 'בר) ֲחֹלמ 
למדים אנו  ויהודה  בהמשך  להצילו,    שראובן  כל  ניסו 

האחים בלט מי מ  לא גילתה לנוהתורה  אחד בדרכו, אך  
 . בשנאתו וביקש לפגוע בו

  "תעללה"ויוסף    ,בריגולהאחים  הואשמו  במצרים  
עצמם  ,ואז  .בהם לבין  על   חשוהם    ,בינם  אשם  רגשי 

אחיהם על  חסו  מתחינותיו  ,שלא  זה   והתעלמו  )דבר 
 . (ןחדש לנו כאנת

י  ּואְמרּי  ו   אֲ   ֶאל  ׁשא  ֲאָבל  יו  יםׁשֵ ָאח  ְחנ  מ  ל  ּוֲאנ   ע 
ינ ינ  רׁשֶ אֲ   ּוָאח  פְ   ּוָרא  נ  ת  ֲננּבְ   ׁשֹוָצר  ְתח   ּוֵאֵלינ  ֹוה 
ל   ּוָמְענׁשָ ְוֹלא   ... אתּז  ה    ָרה ּצָ ה    ּוֵאֵלינ  ָאהּבָ   ןּכֵ   ע 

ָיְדע  ֹלא  יץּמֵ ה    יּכ    ֵסףֹוי   ֵמע  ׁש    יּכ    ּוְוֵהם  ָתםּבֵ   ל   .ינ 
ּס  ו   ְיד    בָּיׁשָ ו    ּךְ בְ ּיֵ ו  ֵמֲעֵליֶהם    בּי  ו  ֲאֵלֶהם    רּבֵ ֲאֵלֶהם 
ּק  ו   רּיֶ ו    ןֹוְמעׁש    ֶאת  םּתָ ֵמא    חּי  ת  ֱאס   ְלֵעיֵניֶהם  ֹוא 
 (. כד-כא:מב' בר)

יוסף  מדוע    על השאלה   , מצינו שמעוןאת  דווקא  אסר 
תשובות:   מלוי  .1שתי  להפרידו  בפירושו  )רש"י,   כדי 
בהשלכתו    משום מעורבותו הישירה  .2.  (השני, ורשב"ם

כאל   שהבור,  הבו  במדרשים  נאמרפי    : פרשניםדברי 
ּקָ ו  '" לז:כד)  'ּוֻחהּי  כתיב  - –(בר'  היה  ,ויקחהו  זה    ,מי 

לו  ,שמעון פרע  ּק  ו  'להלן    , ואימתי  ֶאת   םּתָ ֵמא    חּי 
 (.בראשית רבה פד) "'ןֹוְמעׁש  

בעקבות   הלכו  קדומים  פרשנים  המדרשים:  שני 
מב:כד)  'ןֹוְמעׁש  ֶאת  '" השליכו    –  (בר'  הוא הוא    לבור, 

לּב    ה ּנֵ ה  'ללוי  ר  שאמ ֲחֹלמ  ע  ' ברי,  "רש)  "'אּבָ   ֶזהּלָ ה    תֹוה 
שמעון'"  .(לז:יט את  השליכו    –'  ויקח  שהוא  אמרו 
 1)רד"ק(.  "לבור

 
אוניברסיטת    * פרופסור אמריטוס של  הוא  שרביט  שמעון 

 . האקדמית אשקלון   בר אילן ורקטור המכללה
  המאמר מוקדש לזכרו המבורך של בני, בנימין יוסף ז"ל, **

 דמי ימיו והותיר אותנו לאנחות. שנקטף ב,
ליונתן  ה  1 המיוחס  ששמעותרגום  לנו,  שיעץ מגלה  הוא  ן 

ִשְמעֹון  "  להורגו:  ַית  ִמְלַווְתהֹום  ְלִמְקְטֵליה ּוְדַבר    ְדָיַעט 
 ". ְוָכַפת ָיֵתיה ָקֵמיהֹון 

 : נוקב בשמו , שנתחבר בימה"ב, ספר הישרגם 
יאמר שמעון אל אחיו: הנה בעל החלומות בא  ו'

הזה.  היום  ונשליכהו    אלינו  ונהרגהו  לכו  ועתה 
הבורו אשר  באחד  בבקשו    .'הזהבמדבר  ת  והיה 

   .אותו אבינו ממנו ואמרנו: חיה רעה אכלתהו
אגדהו מגיע  2מדרש  האלימינציבד  נוסף  לשמעון  ה  רך 

 :  ולוי
דּוָך ַאֶחיָך" ָּתה יו  אה  . בוא ור(בר' מט:ח)  "ְיהּוָדה א 

  ?ומי הם ...'שמעון ולוי אחים' ?מה כתיב למעלה
ׁשְ "אם תאמר ראובן, הרי כבר נאמר   ּי  עו  אּוֵבן  ְר   מ 

ָּיָדם מ  ֵלהּו  ּצ  ּי  יהודה, :לז  שם)  "ו  תאמר  ואם  כא(, 
נאמר כבר  ה  "  :הרי  מ  ֶאָחיו  ֶאל  ְיהּוָדה  ּי אֶמר  ו 

ע כו(, ואם תאמר בני השפחות, :לז וגו' )שם    "ֶּבצ 
נאמר   כבר  ְוֶאת "הלא  ְלָהה  ב  ְּבֵני  ֶאת  ר  ע  נ  ְוהּוא 

ְלָפה ז    עון מכאן אתה למד ששמ  .ב(:לז)שם    "ְּבֵני 
 . וי היוול

מסתבר אלה  ש  ,והנה  מהיו  דברים  מסורות חלק 
כעדות   השני,  הבית  לשלהי  עד  ועלו  שהשתלשלו 

השבטים בצוואתו    3. צוואות  תולה  אינו  אשמה  יוסף 
   :באח מסוים

להי  -הם בקשו להרגני וא  .אהבני  ה' אחי שנאוני ו
   .הם בבור השליכוני ועליון העלני .שמרני אבותי

זבו און  לאך  עצממנקה  ב(    ות  )פרק  ומצביע  בצוואתו 
וגד  מעון,ש  שידם הייתה במעל:  שלושה אחים  על   , דן 

בעיקר על שמעון הלכו  ".  וניכר שהוא מצביע  הלוך  כי 
 ובהמשך:  ".שמעון ודן וגד לקראת יוסף להמיתו
כי אם שמעון    ,בניובכסף שכרו לא היה לי חלק  

ובניהם וגד  את  ,ודן  נעלים  -ויקחו  ויקנו  מחירו 
ו כולבני  לנשיהםלהם  נאכלהו  לא  ויאמרו  י  הם 

הכתנת  -ואולם שמעון לקח את   .מחיר אחינו הוא
כי בקש לקרעה בחרבו בקצפו    ולא חפץ להשיבה 

 .אשר לא המיתו-על
 :מודהגד 

וכאשר  לשלום,  יוסף  את  דיברתי  אבי  בפני  כי 
תבונתי,  את  השנאה  ותחשך  פניו  מאת  יצאתי 

  .(גד ב צוואת)  וותרגז את נפשי להמית
 בפועל "לטרוף":   משתמש ודן אף

 
תרנ"דדמ  2 וינה  בובר,  שלמה  מהדורת  אגדה,  ויחי, רש   ,
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החיצונים   3 כהנא,  מהדור   ,הספרים  א'  תש"ך,ת  עמ'    ת"א 

 רט"ו.-קנ"א 



  

2 

החרב   ויעירני אחד מרוחות בליעל לאמר קח את
את  והרג במותו  בה  אביך  ויאהבך  והוא   .יוסף 

יוסף כאשר    רוח הקנאה אשר הסיתני לטרף את
        .(זצוואת דן ) הגדי-יטרף הנמר את

שמעון באולם  ו וידוי    צוואת  מוצאים  מפורש  אנו 
 סף: מפורט על התנכלותו ליוו

חז דבר,    ק מאודוגם  יראתי מעשות  ולא  הייתי, 
כי קשה היה לבי וכבד   ..ולא פחדתי מכל מפעל.

הגבורה  גם  כי  רחמים.  לבלי  וקרבי  חת  לבלי 
א מאת  בנפשם -נתנה  איש  לבני  עליון  ל 

כי    הרביתי לקנא ביוסף   ובבשרם. כי בעת נעורי 
מכל.   אבי  להרגואהבו  לבי  את  שר  ואקשה  כי   ,

ורוח א  החטא  עיוורו  לבלתי  ת  הקנאה  תבונתי 
יעקב   את  גם  חשוך  ולבלתי  כאח,  אתו  התהלך 

... יהודה    אבי.  על  ואקצוף  כאלה  בשמעי  ואנכי 
עליו   קוצף  ואהי  חי,  עזבו  כי  חמשה  מאוד 

כי  ויאסרני ה' וימנע ממני את חוזק ידי  חדשים.  
שבעה ימים. ואדע בני, כי באה לי יבשה יד ימיני  

ה' כי    ואבך ואתפלל אל  זאת בגלל יוסף, ואנחם
ידי  טמ  תשוב  מכל  וארחק  ומכל לאיתנה,  אה 

הוללות. ומכל  רע    קנאה  מעשה  כי  ידעתי  כי 
  זמותי לפני ה' ולפני יעקב אבי על דבר יוסף אחי

בו. כי    ..בקנאי  ראה  כי  נפשי,  על  שאלני  ואבי 
בכֵבדי. עוניתי  כי  לו  ואומר  קודר.  כי    ..הלכתי 

יע מכולם,  להתאבל  הרביתי  אני אנכי  כי  ן 
ויאשמתי   יוסף.  באנו    היבמכירת  כאשר 

בצדק  כי  ואדע  כמרגל,  אותי  ויאסור  מצרימה, 
 . עוניתי ולא נעצבתי

 על מכרם בכסף צדיק ב.
מוכיח את השופטים המעוותים את הדין    עמוסהנביא  

ר    הּכ  "  בעבור שוחד: ל  ה' ָאמ  ׁשְ   ה ׁשָ ֹלׁשְ   ע  ל   ָרֵאלׂשְ י    ֵעיפ    ְוע 
ל  ּנּויבֶ ׁש  ֹלא אֲ   ָעהּבָ ַאְר  ְכָרם    ע  ּכֶ מ    ר ּוֲעבּב    ןֹוְוֶאְבי  יקּד  צ    ֶסףּב 

ם ֲעָלי  "  (,ו:ב)"  נ  ְקנובהמשך:  ּכֶ   תֹול  ּל    ֶסףּב    ן ֹוְוֶאְבי  יםּד 
ם    רּוֲעבּב   ֲעָלי  שבשל    ,ונראה  (. ו:ח)  "ירְׁשּב  נ    רּב    לפ  מ  ּונ 

ההצירוף   הצדיק"  אחת  "יוסף  פעם   4בתלמוד מתועד 
רבות  ו עמוס    5,במדרשיםפעמים  דברי  נתפרשו 

 יוסף.למכירת  כמכווניםבלשון "מכר"  משהמשת
 הנה שני מדרשים מאוחרים: 

ומכרו אותו לישמעאלים בעשרים כסף, כל אחד 
ואחד נטל שני כספים לקנות מנעלים ברגליהם, 

ואביון   אמרשנ צדיק  בכסף  מכרם  בעבור    על 
אמרו נשים חרם בינינו שאין אחד ממנו .  נעלים

אבינו ליעקב  הדבר  דרבי)   מגיד   אליעזר  פרקי 
 6. (לח

אחר:   בעבור  "ומדרש  כסף  בעשרים  מכרוהו  לפיכך 
המכירה  (וישב  ,תנחומא)  "נעלים בכסף  השימוש   .

לפנה"ס,  השנייה  במאה  כבר  מצוי  נעליים  לרכישת 
זבולון  הפסוק    ,לעיל(  ו )רא בצוואת  על  להסתמך  מבלי 

 בספר עמוס. 
 מספר:  "עשרה הרוגי מלכות", מאוחרהמדרש ה

ישראל          תורה  שלמדו  אלמלא  ,וכן  לא    ,לקיסר 
יושב  ]קיסר[  פעם אחת היה    .היו באים לידי כך

 
 בבלי יומא לה ע"ב.  4
 .צהפרשה  לם רבה ל ע"ב ובראשית רבה  סדר עוכגון    5
 .פרק לז  ,חורב  ,היגרמהדורת   6

יׁש ּוְמָכרו  "ועוסק בתורה ומצא כתוב   ֵנב א  וגו'   "ְוג 
ז( והלך וטח הבית כלו בנעלים ודבקם  ט:אכ' )שמ

וש גמליאל בכתלים,  בן  שמעון  רבן  אחר  לח 
מי שגנב איש מבני ישראל    :וחביריו ואמר להם
אמר  .יתהחייב מ :? אמרו לווהלך ומכרו מה דינו

על    :להם קבלו  מיתה,  חייבים  אתם  כן  אם 
לו  אמרו  שמים.  דין  להם  ?למה  :עצמכם   :אמר 

יוסף את  שמכרו  יוסף  אחי  דכתיב   ,בשביל 
ֵסף" ְמְּכרּו ֶאת יו  ּי  ְכָרם  ", וכתיב  (בר' לז:כח)  "ו  ל מ  ע 

ּכֶ  ם  רּוֲעבּב    ןֹוְוֶאְבי  יקּד  צ    ֶסףּב  ֲעָלי  (, ולכן ו:ב  ')עמ  "נ 
כדי שיכירו   ,םית במנעלירשע את הבטח אותו  

יוסף את  מכרו  דבר  בעבור "שנאמר    ,באיזה 
 7. , בדמי נעלים"נעלים

הזה  עקבות  שב  נראה הקינה  המדרש  "אלה  נתחברה 
 הנה מס' בתים:   9.על עשרת הרוגי מלכות 8אזכרה"

י ֶאְׁשְפָכה י ָעל  ְפׁש  ְונ  י.  ֵאֶּלה ֶאְזְּכָרה  י ְבָלעּונּו ֵזד  ם  ּכ 
הֲ  י  ְּבל  יֵמי    .פּוָכהְּכֻעָגה  ב  י  ָעְלָתה    ֵקיָסרּכ  לא 

ֲעָׂשָרה ֲהרּוֵגי ְמלּוָכה  .ֲארּוָכה  :ל 
תּבְ  ֲעֵרמ  ְמׁשּוֵלי  י  פ  מ  ֵסֶפר  ְקֵּדק  .  ָלְמדו   ְוד  ין  ְוֵהב 

ת ְרׁשּומ  ב    .ְּבָדת  ְוָחׁש  ים  ְׁשָפט  ּמ  ה  ְוֵאֶּלה  ּב  ח  ּוָפת 
ת ּמ  יׁש ּוְמָכר .ְמז  ֵנב א  ְמָצא ְבָידוְוגו   .ת יּוָמתמו   ו  ְונ 

ים ל  ְגדו  ּב  ֵלב  ּה  ים  .ָגב  ְנָעל  ְלֵטרו   פ  ּלאת  ְלמ  ָּוה   .ְוצ 
ים ל  ים ְגדו  ֲעָׂשָרה ֲחָכמ  יֵני ָדת ּוְטָעֶמיָה    .ְוָקָרא ל  ְמב 

ים ְלפּול   .ְּבפ 
ֲאׁשּורו   ל  ֶזה  ְׁשָפט  מ  ינּו  ְּבָכָזב    .ּד  ְּותּוהּו  ְּתע  ְוַאל 

יאּוה .  ְלָאְמרו   צ  הו  ם  א  י  ּוְלאּכ  ּתו   ֲאמ  ל  רו  ּו  י .  ו  ּכ 
יׁש א  ָּמֵצא  ְׂשָרֵאל   י  י  ְּבֵני  מ  ֵמֶאָחיו  ֶנֶפׁש  ֵנב  גו 

ֶּמר ּבו  ּוְמָכרו   ְתע   .ְוה 
הּוא  ָּנב ה  ג  ֵתיֶכם  .  ֵהם ְּכָענּו לו ּוֵמת ה  ֵּיה ֲאבו  ָנם א 

ְמָכרּוהּו יֶהם  ֲאח  ים .  ֲאֶׁשר  ְׁשְמֵעאל  י  ת  ְרח  ְלא 
ד נ  . ָחרּוהּוסְ  ם ּוְבע  י   .ְנָתנּוהּוֲעל 

ין ָׁשמ   ְּבלּו ד  ֶּתם ק  ם ֲעֵליֶכםְוא  ֵתיֶכם  .  י  יֵמי ֲאבו  י מ  ּכ 
ָּכֶכם ְמָצא  נ  ָדָנם  .  לא  י  ית  ָהי  ים  ּי  ח  ב  ָהיּו  ם  ְוא 

ְפֵניֶכם ן ֲאבוֵתיֶכם. ל  ְׂשאּו ֲעו  ֶּתם ּת   .ְוא 
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