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 מי מכר את יוסף?

 ל"ו, ל"ט:א'-בראשית ל"ז:כ"ה

יהֶ  ַמלֵּ ָעד ּוגְׁ לְׁ גִּ ים ָבָאה מִּ אלִּ עֵּ מְׁ שְׁ ַחת יִּ נֵּה ֹארְׁ הִּ אּו וְׁ רְׁ ינֵּיֶהם ַויִּ אּו עֵּ שְׁ בּו ֶלֱאָכל ֶלֶחם ַויִּ שְׁ י ָוטֹ  )כה( ַויֵּ רִּ ְְׁ ֹכאת ּו ים נְׁ אִּ ם ֹנשְׁ
ָמה.  ָריְׁ ְְׁ יד מִּ הֹורִּ ים לְׁ כִּ  הֹולְׁ

עֵּ )כו( ַויֹ הצעת יהודה:  מְׁ שְׁ ֶרנּו ַליִּ כְׁ מְׁ נִּ כּו וְׁ ינּו ֶאת ָדמֹו. )כז( לְׁ סִּ כִּ ינּו וְׁ י ַנֲהֹרג ֶאת ָאחִּ ע כִּ ְַ הּוָדה ֶאל ֶאָחיו ַמה ֶב ים אֶמר יְׁ אלִּ
עּו ֶאָחיו.  מְׁ שְׁ נּו הּוא ַויִּ ָשרֵּ ינּו בְׁ י ָאחִּ י בֹו כִּ הִּ נּו ַאל תְׁ ָידֵּ  וְׁ

ים המכירה רּו ֲאָנשִּ ף  םִמְדָיִני: )כח( ַוַיַעבְׁ רּו ֶאת יֹוסֵּ כְׁ מְׁ ן ַהבֹור ַויִּ ף מִּ כּו ַוַיֲעלּו ֶאת יֹוסֵּ שְׁ מְׁ ים ַויִּ ים  ַלִיְשְמֵעאִליםֹסֲחרִּ רִּ ֶעשְׁ בְׁ
ָמה.  ָריְׁ ְְׁ ף מִּ יאּו ֶאת יֹוסֵּ  ָכֶסף ַוָיבִּ

ַרע ֶאת בְׁ  תגובת ראובן: קְׁ ף ַבבֹור ַויִּ ין יֹוסֵּ נֵּה אֵּ הִּ ן ֶאל ַהבֹור וְׁ אּובֵּ יֶננּו )כ ( ַוָיָשב רְׁ ָגָדיו. )ל( ַוָיָשב ֶאל ֶאָחיו ַוֹיאַמר ַהֶיֶלד אֵּ
י ָבא.  י ָאָנה ֲאנִּ  ַוֲאנִּ

חּו אֶ  ַשלְׁ ֹתֶנת ַבָדם. )לב( ַויְׁ לּו ֶאת ַהכֻּ בְׁ ים ַויִּ ְׁ זִּ יר עִּ עִּ ֲח ּו שְׁ שְׁ ף ַויִּ ֹתֶנת יֹוסֵּ חּו ֶאת כְׁ קְׁ יאּו ֶאל )לא( ַויִּ ים ַוָיבִּ ֹתֶנת ַהַַּסִּ ת כְׁ
י ַחיָ ֲאבִּ  נִּ ֹתֶנת בְׁ יָרּה ַוֹיאֶמר כְׁ ם טֹא. )לג( ַוַיכִּ וא אִּ ָך הִּ נְׁ ֹתֶנת בִּ אנּו ַהֶכר ָנא ַהכְׁ ְָ רּו ֹזאת ָמ הּו ָ ֹרף ֹ ַרף יֶהם ַוֹיאמְׁ ה ָרָעה ֲאָכָלתְׁ

נֹו ָימִּ  ל ַעל בְׁ ַאבֵּ תְׁ ָניו ַויִּ ָמתְׁ טָֹתיו ַוָיֶשם ַשק בְׁ מְׁ ַרע ַיֲעֹקב שִּ קְׁ ף. )לד( ַויִּ ַנֲחמֹו יֹוסֵּ ֹנָתיו לְׁ ָכל בְׁ מּו ָכל ָבָניו וְׁ ים. )לה( ַוָיקֻּ ים ַרבִּ
יו.  ךְׁ ֹאתֹו ָאבִּ בְׁ ֹאָלה ַויֵּ ל שְׁ י ָאבֵּ נִּ ד ֶאל בְׁ רֵּ י אֵּ ם ַוֹיאֶמר כִּ ַנחֵּ תְׁ הִּ ן לְׁ ָמאֵּ  ַויְׁ

ֹעה ַשר הַ  ְוַהְמָדִנים: )לו( המשך המכירה יס ַַּרְׁ רִּ יַפר סְׁ פֹו ִּ ם לְׁ ָריִּ ְְׁ רּו ֹאתֹו ֶאל מִּ ים.ָמכְׁ  ַטָבחִּ

ַיד  י מִּ רִּ ְְׁ יש מִּ ים אִּ ֹעה ַשר ַהַטָבחִּ יס ַַּרְׁ רִּ יַפר סְׁ נֵּהּו ַֹּו ִּ קְׁ ָמה ַויִּ ָריְׁ ְְׁ ף הּוַרד מִּ יֹוסֵּ הּו ָשָמה. ַהִיְשְמֵעאִלים)ל ( וְׁ דֻּ  ֲאֶשר הֹורִּ

 בראשית מ"ה:ד'

ָגשּו  שנה: 22אחר ל ַלי ַויִּ שּו ָנא אֵּ ף ֶאל ֶאָחיו גְׁ ָמה.ַוֹיאֶמר יֹוסֵּ ָריְׁ ְְׁ י מִּ ֶתם ֹאתִּ ַכרְׁ יֶכם ֲאֶשר מְׁ ף ֲאחִּ י יֹוסֵּ  ַוֹיאֶמר ֲאנִּ

 י

 האם האחים מכרו את יוסף?

תבְע הלכאורה, התשובה היא פשו ה. בפסוק כ"ו יהודה יעץ לאחיו למכור את יוסף והם הסכימו ובפסוק הבא 
"אני יוסף  אמר במפורש:שנה,  22לאחר  ְיג עְמו בפני אחיוהכשכנראה חשב שאחיו מכרוהו כי יוסף עְמו והמכירה. 

 "אחיכם אשר מכרתם אתי מְרימה )בראשית מ"ה: ד'(.

, אם מדייקים בפסוק המתאר את )השלב הראשון של( המכירה, כתוב "ויעברו אנשים מדינים סחרים וימשכו מְד שני
מכרוהו? בנוסף לכך, אם האחים משמע שהמדינים  –ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים )ל"ז: כ"ח(" 

 מכרוהו, איך ראובן לא ידע על כך, ולמה לא ספרו לו על כך כשסיפר להם שיוסף איננו בבור?

 

 לכל אחת מן הגישות המובאות למטה, נסה לענות:

 ?מי הם המדינים, ישמעאלים, ומדנים ומה היה תפקידם במכירת יוסף 
  רּו וימשכו, ויעלו, וימכרו: מי הנושא של פעלים ן אלו בפסוק "ַוַיַעבְׁ ף מִּ כּו ַוַיֲעלּו ֶאת יֹוסֵּ שְׁ מְׁ ים ַויִּ ים ֹסֲחרִּ ָינִּ דְׁ ים מִּ ֲאָנשִּ

ים אלִּ עֵּ מְׁ שְׁ ף ַליִּ רּו ֶאת יֹוסֵּ כְׁ מְׁ  "ַהבֹור ַויִּ
 ?למה ראובן הופתע כשלא ראה את יוסף בבור 
 ?למה האחים לא סיפרו לראובן שהם מכרו את יוסף ועל כן הוא איננו בבור 
 אותי"? מכרתם"אשר  :וודע לאחיהתשנה כש 22לאחר ונת יוסף כשאמר מה כו 
 ?איך האחים יכלו לעשות מעשה כל כך חמור 

 גישה ראשונה.1

 כ"ט-רש"י בראשית ל"ז:כ"ח

את יוסף  בני יעקב –זו היא שיירא אחרת והודיעך הכתוב שנמכר פעמים הרבה. וימשכו  –)כח( ויעברו אנשים מדינים 
ובמכירתו לא היה  –לישמעאלים והישמעאלים למד)י(נים והמד)י(נים למְרים. )כ ( וישב ראובן מן הבור וימכרוהו 
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 שם שהגיע יומו לילך ולשמש את אביו ד"א עסוק הי' בשקו ובתעניתו על שבלבל יְועי אביו.

 

 רד"ק בראשית ל"ז:כ"ח

. ואם ק ורה זו הגר הנה בני הם הישמעאלים שזכר כי הם המדינים. והמדינים הם בני ק ורה –אנשים מדינים 
ישמעאל ובני ק ורה אחים, ואם אינה הגר כלם היו בני אברהם, והתחתנו המשפחות אלה עם אלה כי קרובים היו. 

וכן במלחמות גדעון עם מדין אמר, כי נזמי זהב להם כי ישמעאלים הם )שופ ים ח' כ"ד( וקראם הנה מדנים ומדינים 
וימשכו בחבלים;  –ני ק ורה. ואמר "והמדנים מכרו אתו אל מְרים". וימשכו ויעלו וישמעאלים, כי מדן ומדין היו ב

אחי יוסף משכוהו והעלוהו מן הבור ומכרוהו לישמעאלים, וראובן לא היה עמהם, אולי הלך אל אביו, או היה רועה 
 ְאנו לבד במקום אחר.

ים? האם הוא מסכים עם רש"י לגבי תפקיד האם רד"ק מסכים עם רש"י לגבי זהוים של המדנים, מדינים, וישמעאל
 האחים במכירה? איזו סיבה נוספת מְיע רד"ק לגבי עיסוקו של ראובן בעת המכירה?

 גישה שנייה

 ל'-ר' יוסף בכור שור בראשית ל"ז:כ"ה

דרך הרועים שמקְתם אוכלים ומקְתן עומדים על הבהמות, ואחר שאכלו מקְתם, הולכים  –)כה( וישבו לאכול לחם 
אותם שאכלו אל הבהמות, והאחרים אוכלים, ואין דרכם לאכול כולם ביחד; והיה אוכל יהודה ומקְת אחיו, וראובן 

יש אומרים )ב"ר פד,י (, כי ראובן היה מתענה על ומקְת אחיו היו שומרים הְאן, ולפיכך לא ידע ראובן במכירתו. ו
ששכב את בלהה; ויש אומרים )ב"ר פד, ו(, שהיה כל אחד משמש את אביהם יומו, והגיע יומו של ראובן; אבל תימה 

מדנים ומדיינים וישמעאלים אחים היו  –על שהיו רחוקין מאביהם וראובן שב אל הבור! והנה אורחת ישמעאלים 
מבני ק ורה )ראה בר' כה,ב(; ובאותה חבורה היה שם מבני  –בן הגר, ומדן ומדין  –הם: ישמעאל מבני פלגשי אבר

ישמעאל ומבני מדן ומבני מדיין, ולכך פעמים קורא אותן ישמעאלים, ופעמים "מדנים" )להלן ל"ו(, ופעמים 
 "מדיינים" )להלן כ"ח(.

נהנה כלום במיתתו? מו ב שנמכרנו ולא יהיה העון כל  אמר יהודה: למה נעשה עון זה, להמיתו, ולא –)כו( מה בְע 
כך, ונהנה, וגם לא נראה אותו עוד ולא יקני  אותנו. ונראים הדברים, שכשמכרוהו, השביעוהו שלא יבא עוד אל בית 

 אביו, ולא יגלה עְמו לאביו ולא יודיע לאביו שהוא חי ושהוא נמכר, ולא יאמר לשם שהוא מבני יעקב, בשום סימן ולא
בשום רמיזה. וכן עשה, שמו ב היה לו לעשות כן, ולא שימות בידם; דאי לא היה כן, כשהיה גדול בבית אדוניו, וגם 

למה לא שלח לאביו לאמר: הנני כאן במְרים?  –שבע שני השבע ושתים מן הרעב  –תשע שנים שהיה מלך במְרים 
 הלא היה יודע כי אביו מְ ער עליו! אלא ודאי נשבע להם.

 ה שלישיתגיש

 רשב"ם בראשית ל"ז:כ"ח

בתוך שהיו יושבים לאכול לחם ורחוקים היו קְת מן הבור לבלתי אכול על הדם וממתינים  –ויעברו אנשים מדיינים 
היו לישמעאלים שראו, וקודם שבאו הישמעאלים עברו אנשים מדיינים אחרים דרך שם וראוהו בבור ומשכוהו 

ואעפ"י אשר כתב אשר מכרתם אותי מְרימה )בראשית  לומר שהאחים לא ידעו,ויש ומכרוהו המדיינים לישמעאלים, 
מה:ד(, י"ל שהגרמת מעשיהם סייעה במכירתו. זה נראה לי לפי עומק דרך פשו ו של מקרא. כי ויעברו אנשים 

חיו מדיינים משמע על ידי מקרה והם מכרוהו לישמעאלים. ואף אם באתה לומר וימכרו ]את[ יוסף לישמעאלים כי א
 מכרוהו, אף כן ְריך לומר שהם ְיוו למדיינים סוחרים למושכו מן הבור ואחר כן מכרוהו לישמעאלים.

ומדן וישמעאלים אחד הם לפי הפשט. לכך הוא מדן ומדיין וישמעאלים אחים היו,  –והמדנים מכרו אותו אל מְרים 
 פי הפשט.אומ' כי מדנים מכרוהו וישמעאלים הורידוהו שמה, כי שניהם אחד הם ל
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 חזקוני בראשית ל"ז:כ"ח

... ואחיו לא ידעו מאומה מכל זאת וכשהלך ראובן אל הבור ולא מְאו חשבו כולם חיה רעה אכלתהו ולא שקרו 
לאביהם שאם מכרוהו לשום אדם לא היה גוי וממלכה בד' פנות העולם שלא יבקשוהו עד שידעו בירור דבר אם הוא 

ים ממנו אם הוא חי או מת מדוע לא הכירהו במראה או בדיבור ובבנימין שאמר לו חי או מת. ועוד אם היו מסופק
אלקים יחנך בני ובמשאות חמש ידות שלו ובמה שהושיבם לפניו הבכור כבכורתו והְעיר כְעירתו, אלא כן הוא כמו 

 שפי'. 

 

 שד"ל בראשית ל"ז:כ"ח

לים: רוב העולם מאמינים כי אחי יוסף מכרו אותו, )כח( וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעא
לי זְ"ל -ורשב"ם כתב כי לא כן היה הדבר ואחריו החזיק החזקוני, וידידי ובן דודי מהר"ר שמואל חיים בן דוד לא

העמיק החקירה בענין הסיפור הזה וכיון לדעת רשב"ם, וכתב אלי דעתו באיגרת )כ"ח כסלו תקפ" (, ואלה דבריו 
ויובן ג"כ איך היה שלא השיבו דבר לראובן כשאמר אליהם: הילד איננו, והיה להם לומר לו:  ין הזה: ...בפירוש הענ

 ...באשר לא מכרוהו ולא ידעו מה היה לו יותר ממה שידע ראובן. אנחנו מכרנוהו, כי אמנם לא השיבוהו דבר 

כסותר כל הבנין הזה, והוא מאמר ואחרי הדברים והאמת האלה לא יקשה לפרש פסוק אחד הנשנה פעמיים שנראה 
יוסף לאחיו בהוודעו להם )מ"ה:ד'( אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מְרימה ועתה אל תעְבו וגו' כי מכרתם אותי 

וכן אחיו  ...הנה, כי הכוונה בו הוא, אתם הסיבותם מכירתי ובואי מְרימה, כמו )מ"א ו' י"ד( ויבן שלמה את הבית ]
יוסף למְרים. והראיה על זה היא כי עכ"פ הם לא מכרוהו למְרים, והיה די שיאמר: אשר הסבו בשנאתם שיימכר 

 מכרתם אותי, וכן אמר אח"כ: לא אתם שלחתם אותי הנה, וידוע שהם לא שלחוהו, אלא סבבו שיישלח למְרים.

מכרוהו, אז נוכל ג"כ ואם נרְה לפרש הפסוק כי גנב גנבתי )מ': "ו( כדברי כל המפרשים שהכוונה על אחיו שגנבוהו ו
לומר כי יוסף בראותו המדינים המושכים ומוכרים אותו כאדונים לא ידע באמת מי הם הגנבים, האחיו, אם המדינים, 

ואולי חשב בדעתו כי אחיו מתהילה מכרוהו למדינים, ולכן אמר להם בהודעו: כי מכרתם אותי. וא"ת אם אחיו לא 
אותי? תשובתך בְדך, כי לא יכלו אחיו לענות אותו גם לשאלת העוד  מכרוהו למה שתקו כשאמר להם: כי מכרתם

לי -אבי חי, כי נבהלו מפניו ואיך יעיזו מְח להתווכח עמו בענין ח אם? עד כאן לשון ידיד נפשי שמואל חיים בן דוד לא
 זְ"ל.
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