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VaYeishev 5729 “The Sale of Yosef” http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=87  

Con’t. of question “Beit”: 

 :בן אמוזג

ההולך בעקבות הרשב"ם( חתר להחזיק דעת האומרים, כי לא אחיו מכרוהו,  שד"ל=) ד"ה וימכרו את יוסף: המשתדל

 (בראשית מ"ה) מכרוהו. והכתוב צווח י תנחומין של הבל הוא מנחמנו. והאמת כדעת חז"ל שאחיוולדעת –המדינים  רק

 אשר מכרתם אותי מצרים". ואם כפירושו: אתם גרמתם לי שאמכר ע"י שהשלכתם אותי בבור, לא היה אומר"

מי שהלך שד"ל  ואתם חשבתם עלי רעה, אלוקים חשבה לטובה". והרי כפי פירושו )=של שד"ל ושל "('בראשית נ)

האחים מעין מחשבתו יתברך עד שיפול  בעקבותיו( מחשבת האחים לא היתה שירד למצרים, ואם כן אין מחשבת

כשהעלו אותו המדינים מן הבור אם אחיו מכרוהו, ועל כן ייחס להם בטעות  דמיון. ואם כדבריו שלא ידע יוסףביניהם ה

שהמוכרים אותו למצרים לא היו  המכירה, לא היה אומר "מכרתם אותי מצרימה", כי בעיניו ראה לכל הפחות את

 .האחים, רק המדינים

הלא אמרתי אליכם לאמור: אל תחטאו בילד  "(בראשית מ"ב כ"ג) ומה שיבטל פירוש זה מעיקרו הוא מה שאמר ראובן

אם על ההשלכה אל רצונו אם לא מכרוהו, עד שאומר להם "ולא שמעתם"?! ו ומה עשו האחים נגד –ולא שמעתם" 

 !הלא הוא היה היועץ בדבר -כיון  הבור

 ?מה הם הקשיים המרובים בפרקנו שגרמו לחלוקי הדעות בין פרשנינו .1 

 

  :מקשה על דברי רש"י ,הרא"ם .2

ד"ה וימשכו: קשה, מה הוכרח לפרש שמכרוהו אחיו לישמעאלים וישמעאלים למדינים, ולא להיפך? והלא אז 

 .יתישבו הכתובים יותר

 ?למה יתישבו אז הכתובים יותר  .א 

 ?"למה לא פירש רש"י כפי הצעת הרא"ם, אע"פ שהיו הכתובים "מתישבים יותר  .ב 
 

 ?כלים רחוקים קצת מן הבורמה ראה הרשב"ם להוסיף שהיו או .3 

 

  ?"מהי ההוכחה הגדולה בפרקנו למה שאומר הרשב"ם "שהאחים לא ידעו .4

 )פרט לפסוק כ"ח עצמו(

 ?"כי גנב גנבתי מארץ העברים "(מ' ט"ו) האם יש להביא ראיה לתפישת הרשב"ם ממה שאומר יוסף בפרשתנו .5 

 ?האם הולך הרמב"ן בשיטתו של רש"י או בשיטתו של הרשב"ם, או בחר לו דרך שלישית .6 

 ?במה מסכים הרמב"ן עם הראב"ע, ובמה הוא חולק עליו .7 

 .בר את המילים המסומנות בקו בדברי הרמב"ןהס .8 

 ?מה מוכיח הרמב"ן בעזרת הפסוקים מספר דברים ומספר מלכים .9 

 

כיצד אפשר להסיר את כל תלונות בן אמוזג מעל הרשב"ם וההולכים בשיטתו. )ענה לכל טענותיו אחת  .10

 .לאחת! שים לב ביחוד לאחרונה שבטענותיו(

 

Con’t. of Alon HaDeracha:  

 : ר' שמשון רפאל הירש
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העושים מסחר בכל, גם בנפש אדם, הרי יכלו האחים לצפות,  "ישמעאלים היו שבט קרוב, ומאחר שלא היו "סוחרים

כך  .אחרי שימכרו את בשמיהם במצרים –לערב  –שנמכר לידיהם, ואיתם ישוב למולדתם  שיוסף ישאר אתם אחרי

נוסף נמצא לכך, אם, כדעת אחדים,  וריתפרש, שלאחר מכן לא העלו האים על דעתם כלל שיוסף הוא במצרים, איש

לישמעאלים, שמהם יוכלו לצפות שיקחוהו למולדתם, ואלה גם היו עושים  וכפי שהדבר אפשרי באמת, האחים מכרוהו

ומכרוהו במצרים. לכך  עברו בינתיים "סוחרים מדינים", שקנוהו מיד הישמעאלים, לשם ספסרות, וחזרו כן, אלולא

הזהים כנראה עם "המדינים" מכרוהו למצרים. ואם נאמר אחר  ,"בפסוק ל"ו, שה"מדנים המסופר במבט ראשון יתאים

הדברים כאמירה בלתי  שפוטיפר קנה את יוסף מיד הישמעאלים אשר הורידוהו שמה, הרי יש להבין את כן )ל"ט א'(

ר ראשונה, כדי לנמק המדינים. והוא מזכיר את הישמעאלים מפני שלידיהם נמס באמצעות ישיאה: הישמעאלים מכרוהו

 .את טעותם של האחים שלא ציפו למצוא אותו במצרים

ואולי, מכיוון שאחד משני הפסוקים )ל"ז ל"ו או ל"ט א'( מתפרש שלא כמשמעו והביטוי "מידי הישמעאלים" סובל רק 

לכיוון מצרים  – אל מצרים –וכנגדו הביטוי "מכרו אותו אל מצרים" מורה בעצם על תיווך  ,תיווך בקושי משמעות של

משכו את יוסף מן הבור, והם  –ולא האחים  – ומכיוון שהפסוק כ"ח כמשמעו מורה בהחלט שהסוחרים המדינים –

לפירוש זה: האחים ביקשו למכור את יוסף לישמעאלים, אך המדינים הקדימו  שמכרוהו לישמעאלים, הרי הדעת נוטה

האחים, שכן היא נעשתה  למרות זה נתלית המכירה בצוואר משכו את יוסף מן הבור ומכרוהו לישמעאלים... ,אותם

 .ברוחם ובהסכמתם הסולחת; היה בידם למחות ולא מיחו

המכירה, והלא רק אם נקבל את דברי  לפלא הוא שאינו מסכים עם הרשב"ם בפרט החשוב של אי ידיעת האחים על דבר

מבלי  –המבוהלת של ראובן "הילד איננו" תתפרש לנו קריאתו  רק אז –הרשב"ם "ויש לומר שהאחים לא ידעו" 

 .מקץ )תשכ"ט(.בינתיים" לחברון אל אביו )כדעת רש"י(" שנצטרך לשלחו

 בראשית פרק לז
ַען: ָנָֽ ץ כְּ רֶׁ ֶ֖ אֶׁ יו בְּ ִ֑ י ָאב  ֵּ֣ גּור  ץ מְּ רֶׁ ֶ֖ אֶׁ ב בְּ ב ַיֲעק ֹ֔ ֵּ֣שֶׁ  )א( ַוי 

ה׀  לֶׁ ֵּ֣ לְּ )ב( א  ֵ֥י ב  נ  ת־בְּ ַער אֶׁ ּוא ַנֹ֗ הֵּ֣ אן וְּ ָחי֙ו ַבצ ֹ֔ ת־אֶׁ ה אֶׁ ֵ֤ עֶׁ ה ר  ה ָשָנ֙ה ָהָיָ֨ ֵ֤ ר  שְּ ע־עֶׁ ַבָֽ ן־שְּ ף בֶׁ ב יֹוס ֵ֞ ֹות ַיֲעק ֹ֗ דֵּ֣ לְּ יו ת  ִ֑ י ָאב  ֵּ֣ ש  ה נְּ ָפֶ֖ לְּ ֵ֥י ז  נ  ת־בְּ אֶׁ ה וְּ ָהָ֛
ם: ָֽ יהֶׁ ל־ֲאב  ה אֶׁ ם ָרָעֶ֖ ָבָתֵ֥ ת־ד  ף אֶׁ ָ֛ א יֹוס  ֵ֥  ַוָיב 

ת־י ב אֶׁ ל ָאַהֵ֤ ָרא ֹ֗ שְּ י  ים:)ג( וְּ ָֽ נֶׁת ַפס  ת ֵ֥ ֹו כְּ ָשה לֶ֖ ָעֵ֥ ֹו וְּ ּוא לִ֑ ים הֶ֖ ֵ֥ ֻקנ  ן־זְּ י־בֶׁ ָֽ יו כ  ָכל־ָבָנֹ֔ ֙ף מ   ֹוס 
ָשלָֽ  ֹו לְּ רֵ֥ ּו ַדבְּ לֶ֖ א יָכְּ ל ֵ֥ ֹו וְּ תִ֑ ּו א  אֶ֖ נְּ שְּ ַֽי  יו ַוָֽ ָחֹ֔ ָכל־אֶׁ ֙ם מ  יהֶׁ ב ֲאב  ֹו ָאַהֵ֤ תֵ֞ י־א  ָֽ יו כ  ָחֹ֗ ּו אֶׁ אֵּ֣ רְּ  ם:)ד( ַוי 

ֹום ַויַ  ֙ף ֲחלֹ֔ ם יֹוס  ֹו:)ה( ַוַיֲחלֵ֤ תָֽ א א  נ ֵ֥ ֹוד שְּ פּו עֶ֖ ֵ֥ יו ַויֹוס  ָחִ֑ אֶׁ ֶ֖ד לְּ  ג 
י: ת  מְּ ר ָחָלָֽ ֵ֥ ֶ֖ה ֲאשֶׁ ֹום ַהזֶׁ א ַהֲחלֵ֥ עּו־ָנָ֕ מְּ ם ש  ִ֑ יהֶׁ ר ֲאל  אמֶׁ  )ו( ַוי ֶ֖

ֵ֤ה  נ  ה  ָבה וְּ ָצִ֑ ַגם־נ  י וְּ ֶ֖ ָמה ֲאֻלָמת  ָ֛ה ָקֵ֥ נ  ה  ה וְּ ֹוְך ַהָשדֶֹׁ֔ תֵּ֣ י֙ם בְּ ים ֲאֻלמ  ֵ֤ מ  ַאלְּ נּו מְּ חְּ נ ה ֲאַנַ֜ ה  י:תְּ )ז( וְְּ֠ ָֽ ֶ֖יןָ ַלֲאֻלָמת  ַתֲחוֶׁ שְּ ָֽ ם ַות  יכֶֹׁ֔ ת  יָנ֙ה ֲאלֻמ ֵּ֣  ֻסבֶׁ֙
ֹו תֹ֔ א א  נ ֵּ֣ פּו עֹו֙ד שְּ ֵ֤ נּו ַויֹוס  ל ָבִ֑ ש ֶ֖ מְּ ֹול ת  ם־ָמשֵ֥ ינּו א  לְ֙ך ָעל ֹ֔ מְּ ְך ת  יו ֲהָמלֵ֤ ָחֹ֔ רּו לֹ֙ו אֶׁ אמְּ יו:)ח( ַוי ֵ֤ ָבָרָֽ ַעל־דְּ יו וְּ ָתֶ֖   ַעל־ֲחלמ 

 ֵּ֣ ֵּ֧ה ַהשֶׁ נ  ה  ֹוד וְּ י ֲחלֹו֙ם עֹ֔ ָֽ ת  מְּ ה ָחַלֵ֤ נ ָ֨ ר ה  אמֶׁ יו ַוי ֹ֗ ָחִ֑ אֶׁ ֹו לְּ תֶ֖ ר א  ֵ֥ ַספ  ר ַויְּ ֹום ַאח ֹ֔ ם עֹו֙ד ֲחלֵּ֣ ים )ט( ַוַיֲחלֵ֥ ֶ֖ ַתֲחו  שְּ ָֽ ים מ  ֹוָכב ֹ֔ ד ָעָש֙ר כָֽ ַאַחֵ֤ ַח וְּ ֹ֗ ַהָיר  ש וְּ מֶׁ
י: ָֽ  ל 

ַער־בֵּ֣  גְּ ָחי֒ו ַוי  ל־אֶׁ אֶׁ י֘ו וְּ ל־ָאב  ר אֶׁ ֵּ֣ ַספ  ַתחֲ )י( ַויְּ שְּ ה  יך לְּ ַאחֶֹׁ֔ ךֵּ֣ וְּ מְּ א  ֙י וְּ ֹוא ֲאנ  ֹוא ָנבֹ֗ ָת ֲהבֵּ֣ ר ָחָלִ֑מְּ ֵּ֣ ֶ֖ה ֲאשֶׁ ֹום ַהזֶׁ ה ַהֲחלֵ֥ ֹו ָמָ֛ ר לֹ֔ אמֶׁ יו ַוי ֵּ֣ ךֶ֖ ֹו ָאב ֹ֔ ת לְּ ֹוֵ֥
ָצה: רְּ  ָאָֽ

ר: ת־ַהָדָבָֽ ר אֶׁ יו ָשַמֵ֥ ֶ֖ ָאב  יו וְּ ָחִ֑ ֹו אֶׁ אּו־בֶ֖ ַקנְּ  )יא( ַויְּ
אן אֲ  ת־צ ֵ֥ ֹות אֶׁ עָ֛ רְּ יו ל  ָחִ֑ ּו אֶׁ כֶ֖ לְּ ם:)יב( ַוי  ָֽ כֶׁ שְּ ם ב  ֶ֖ יהֶׁ  ב 

ֹו  ר לֶ֖ אמֶׁ ם ַוי ֵ֥ ִ֑ יהֶׁ ָלֲחךֵּ֣ ֲאל  שְּ אֶׁ ה וְּ ָכֶ֖ ם לְּ כֶֹׁ֔ שְּ ים ב  ֵּ֣ ע  י֙ך ר  ֹוא ַאחֶׁ֙ ף ֲהלֵ֤ ל־יֹוס ֹ֗ ל אֶׁ ָרא ַ֜ שְּ ר י  אמֶׁ י:)יג( ַוי ָ֨ נ  ָֽ נ   ה 
י  נ  ֶ֖ ב  אן ַוֲהש  ֹום ַהצ ֹ֔ לֵּ֣ ת־שְּ אֶׁ י֙ך וְּ ֹום ַאחֶׁ֙ לֵ֤ ת־שְּ ה אֶׁ א ַ֜ א רְּ ְך־ָנָ֨ ֹו לֶׁ ר לֹ֗ אמֶׁ ָמה:)יד( ַוי ֵּ֣ ָֽ כֶׁ א שְּ ֹון ַוָיב ֶ֖ רֹ֔ בְּ ק חֶׁ מֶׁ ֵּ֣ ע  הּ֙ו מ  ָלח ֙ שְּ ר ַוי   ָדָבִ֑

ש: ָֽ ַבק  ר ַמה־תְּ אמ ֶ֖ יש ל  ָ֛ ֵּ֧הּו ָהא  ָאל  שְּ ה ַוי  ִ֑ ה ַבָשדֶׁ ֶ֖ עֶׁ ֵ֥ה ת  נ  ה  יש וְּ הּו א ֹ֔ ֵּ֣ ָצא  מְּ  )טו( ַוי 
ם  ֵ֥ ה ה  יפ ֶ֖ י א  יָדה־ָנֵּ֣א ל ֹ֔ ָֽ ש ַהג  ִ֑ ַבק  י מְּ ֵּ֣ כ  י ָאנ  ת־ַאַחֶ֖ ר אֶׁ אמֶׁ ים:)טז( ַוי ָ֕ ָֽ ע   ר 

ָחֹ֔  ר אֶׁ ֙ף ַאַחֵּ֣ ְך יֹוס  לֶׁ ֵ֤ ָנה ַוי  יְּ ָתִ֑ ה ד  ָכֶ֖ ים נ לְּ ֹ֔ ר  מְּ ֙י א ָֽ ת  עְּ י ָשַמ֙ ֵ֤ ה כ  זֶֹׁ֔ ּו מ  עֵּ֣ י֙ש ָנסְּ ר ָהא  אמֶׁ ן:)יז( ַוי ֵ֤ ָתָֽ ד  ם בְּ ֶ֖ ָצא  מְּ  יו ַוי 
ֹו ַלֲהמ   תֶ֖ ּו א  לֵ֥ ַנכְּ תְּ ָֽ ם ַוי  יהֶֹׁ֔ ב ֲאל  ַרֵּ֣ קְּ ֙ם י  רֶׁ טֶׁ֙ ק ּובְּ ָרח ִ֑ ֹו מ  תֶ֖ ּו א  אֵ֥ רְּ ֹו:)יח( ַוי   יתָֽ

א: ֶ֖ה ָבָֽ ֹות ַהָלזֶׁ ַעל ַהֲחלמֵ֥ ה ַבָ֛ נ ֹ֗ יו ה  ִ֑ ל־ָאח  יש אֶׁ ֵּ֣ ּו א  רֶ֖  )יט( ַוי אמְּ
אֶָׁ֕  רְּ נ  הּו וְּ ה ֲאָכָלִ֑תְּ נּו ַחָיֵ֥ה ָרָעֶ֖ רְּ ָאַמָ֕ ֹות וְּ רֹ֔ ד ַהב  ַאַחֵּ֣ הּ֙ו בְּ כ ֙ ל  ַנשְּ הּו וְּ ג ֹ֗ ַהרְּ ַנָֽ ּו וְּ כֵּ֣ ה׀ לְּ ַעָתֵּ֣ יו:)כ( וְּ ָתָֽ ּו ֲחלמ  יֶ֖ הְּ  ה ַמה־י 

שְּ  ש:)כא( ַוי  פֶׁ נּו ָנָֽ ֶ֖ א ַנכֶׁ ר ל ֵ֥ אמֶׁ ם ַוי ָ֕ ָיָדִ֑ ֶ֖הּו מ  ל  ן ַוַיצ  אּוב ֹ֔ ע רְּ  ַמֵּ֣
ָיֶ֖ )√  ר וְּ ָבֹ֔ דְּ ר ַבמ  ֵּ֣ ֙ה ֲאשֶׁ ֹור ַהזֶׁ ל־ַהבֵ֤ ֹו אֶׁ תֹ֗ יכּו א  ֵּ֣ ל  כּו־ָד֒ם ַהשְּ פְּ שְּ ֘ן ַאל־ת  אּוב  ם׀ רְּ ֵּ֣ הֶׁ ר ֲאל  אמֶׁ יָ כב( ַוי ָ֨ תֹ֙ו מ  יל א  ֵ֤ ַען ַהצ  ַמֹ֗ ֹו לְּ חּו־בִ֑ לְּ שְּ ם ד ַאל־ת  ָדֹ֔

יו: ָֽ ל־ָאב  ֹו אֶׁ יבֶ֖  ַלֲהש 

http://www.nechama.org.il/pages/88.html
http://www.nechama.org.il/pages/88.html
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ים אֲ  ֶ֖ נֶׁת ַהַפס  ת ֵ֥ ת־כְּ ֹו אֶׁ תֹ֔ ת־ֻכָתנְּ ֙ף אֶׁ ת־יֹוס  יטּו אֶׁ ֵ֤ ש  יו ַוַיפְּ ָחִ֑ ל־אֶׁ ף אֶׁ ֶ֖ א יֹוס  ר־ָבֵ֥ ֲאשֶׁ י ַכָֽ ה ָ֕ ַֽיְּ יו:)כג( ַוָֽ ר ָעָלָֽ ֵ֥  שֶׁ
ֹו ָמָֽ  ין בֶ֖ ֵ֥ ק א  ֹ֔ ֹור ר  ַהבֵּ֣ ָרה וְּ ֹו ַהב ִ֑ תֶ֖ כּו א  ֵ֥ ל  הּו ַוַישְּ ָקֻחֹ֔ ם:)כד( ַוי ָ֨  י 
נ ֙ה  ה  ּו וְּ אֹ֔ רְּ ֙ם ַוי  ינ יהֶׁ ָֽ ּו ע  אֵ֤ שְּ ֒ם ַוי  חֶׁ ֱאָכל־לֶׁ ָֽ בּ֘ו לֶׁ שְּ ים)כה( ַוי  אל ֹ֔ ע  מְּ שְּ ת י  ַחֵּ֣ רְּ ים  א  ֶ֖ כ  ט הֹולְּ י ָולֹ֔ ֵּ֣ ר  כ א֙ת ּוצְּ ים נְּ א ֹ֗ שְּ ם נ ָֽ ֵּ֣ יהֶׁ ַמל  ד ּוגְּ ָעִ֑ לְּ ג  ה מ  ָבָאֶ֖

ָמה: יְּ ָרָֽ צְּ יד מ  ֵ֥ הֹור   לְּ
יו ָחִ֑ ל־אֶׁ ה אֶׁ הּוָדֶ֖ ר יְּ אמֶׁ ֹו: )כו( ַוי ֵ֥ ת־ָדמָֽ ינּו אֶׁ ֶ֖ ס  כ  ינּו וְּ ת־ָאח ֹ֔ ֙ג אֶׁ י ַנֲהר  ֵ֤ ַצע כ   ַמה־בֶֹׁ֗

נּו  ֵּ֣ רֶׁ כְּ מְּ נ  ּו וְּ כֵ֞ ים)כז( לְּ אל ֹ֗ ע  מְּ שְּ יו: ַלי  ָחָֽ ּו אֶׁ עֶ֖ מְּ שְּ ַֽי  ּוא ַוָֽ נּו הִ֑ ֶ֖ ָשר  ינּו בְּ ֵ֥ י־ָאח  ָֽ ֹו כ  י־בֹ֔ ה  נּ֙ו ַאל־תְּ יָד ֙  וְּ
ים √ ֹ֗ ֲחר  ים ס ָֽ יָנ ַ֜ דְּ ים מ  רּוּ֩ ֲאָנש ָ֨ ַעבְּ ף ַויָ  )כח( ַוַיָֽ סֶׁ ים ָכִ֑ ֵּ֣ ר  שְּ עֶׁ ים בְּ ֶ֖ אל  ע  מְּ שְּ ף ַלי  ָ֛ ת־יֹוס  ּו אֶׁ רֵּ֧ כְּ מְּ ֹור ַוי  ן־ַהבֹ֔ ֙ף מ  ת־יֹוס  ּו אֶׁ ֲעלֵ֤ כּ֙ו ַוַיָֽ שְּ מְּ ַֽי  ת־ַוָֽ יאּו אֶׁ ֵ֥ ב 

ָמה: יְּ ָרָֽ צְּ ף מ  ֶ֖  יֹוס 
ָגָדָֽ  ת־בְּ ע אֶׁ ַרֶ֖ קְּ ֹור ַוי  ף ַבבִ֑ ֶ֖ ין־יֹוס  ֵ֥ה א  נ  ה  ֹור וְּ ל־ַהבֹ֔ ֙ן אֶׁ אּוב  ָשב רְּ  יו:)כט( ַוָיֵ֤

א: י־ָבָֽ ָנה ֲאנ  י ָאֵ֥ ֶ֖ נּו ַוֲאנ  ינֶֹׁ֔ ד א  ֵּ֣לֶׁ ר ַהיֶׁ יו ַוי אַמִ֑ ָחֶ֖ ל־אֶׁ  )ל( ַוָיֵָ֥שב אֶׁ
ם: נֶׁת ַבָדָֽ ת־ַהֻכת ֶ֖ ּו אֶׁ לֵ֥ בְּ טְּ ים ַוי  ז ֹ֔ יר ע  ֵּ֣ ע  ֲחטּ֙ו שְּ שְּ ַֽי  ף ַוָֽ ִ֑ נֶׁת יֹוס  ת ֵּ֣ ת־כְּ ּו אֶׁ חֶ֖ קְּ  )לא( ַוי 

ים וַ  נֶׁת ַהַפס ֹ֗ ת ֵּ֣ ת־כְּ ּו אֶׁ חֵ֞ ַשלְּ ַֽיְּ א:)לב( ַוָֽ ם־ל ָֽ וא א  ֶ֖ ךָ֛ ה  נְּ נֶׁת ב  ת ֵּ֧ א ַהכְּ ר־ָנֹ֗ אנּו ַהכֶׁ את ָמָצִ֑ ּו ז ֵּ֣ רֶ֖ ם ַוי אמְּ יהֶֹׁ֔ ל־ֲאב  יאּ֙ו אֶׁ  ָיב ֙
ף: ָֽ ף יֹוס  ַרֶ֖ ף ט  הּו ָטר ֵ֥ ה ֲאָכָלִ֑תְּ י ַחָיֵ֥ה ָרָעֶ֖ נ ֹ֔ נֶׁת בְּ ת ֵּ֣ ֙ר כְּ אמֶׁ ּה ַוי ֙ יָרֵ֤  )לג( ַוַיכ 

ם  יו ַוָיֵ֥שֶׁ לָתֹ֔ מְּ ֙ב ש  ע ַיֲעק  ַרֵ֤ קְּ ים:)לד( ַוי  ָֽ ים ַרב  ֵ֥ ֹו ָימ  נֶ֖ ל ַעל־בְּ ֵ֥ ַאב  תְּ ָנִ֑יו ַוי  ָמתְּ ק בְּ  ַשֶ֖
ל  ֶ֖ י ָאב  ָ֛ נ  ל־בְּ ד אֶׁ ֵּ֧ ר  י־א  ָֽ ר כ  אמֶׁ ם ַוי ָ֕ ַנח ֹ֔ תְּ ה  ֙ן לְּ ָמא  ֹו ַויְּ ַנֲחמֹ֗ יו לְּ ָתַ֜ נ  ָכל־בְּ יו וְּ יו:)לה( ַוָיֻקמּוּ֩ ָכל־ָבָנָ֨ ָֽ ֹו ָאב  תֶ֖ ךְּ א  ֵ֥בְּ ָלה ַוי  א ִ֑  שְּ

ּו רֵ֥ ים ָמכְּ ָדנ ֹ֔ מְּ ַהָ֨ ים: פ )לו( וְּ ָֽ ר ַהַטָבח  ה ַשֶ֖ ע ֹ֔ יס ַפרְּ ֵּ֣ ר  יַפ֙ר סְּ ֹוט  פָֽ ם לְּ י  ָרִ֑ צְּ ל־מ  ֹו אֶׁ תֶ֖  א 
Alef.  

 a) Later, when the brothers are incarcerated, Reuven says: (42:22) “I told you not to do .א1
anything to Yosef. Yet here it seems that he is participating in their plot, but modifying it 
so that Yosef’s death occurs only indirectly.  Reuven tried various ways to save Yosef. 

       b) The impersonalization of Reuven saying that they shouldn’t be “spillers of blood” should 
have reflected the situation of Yosef himself, by the usage of the third person pronoun 
“Damo” Reuven did not wish to appear to be overly concerned with Yosef’s life, in order 
that at a later point he would be able to extract him from the pit and restore him to 
Yaakov. The passing caravan thwarted his master plan. (See my essay “Reuven’s Intentions 
are Good; His Actions Not So Much” 
https://yaakovbieler.wordpress.com/2016/12/13/reuvens-intentions-are-good-his-
actions-not-so-much/ ) 

 RaMBaN has said on numerous occasions in his commentary on Chumash, that in the .ב   
interests of avoiding redundancy, the words of the Tora are sometimes more detailed in 
certain places than in other places  (Yerushalmi Rosh HaShana 3:5), and that as long as 
indications are given somewhere, as in 42:22, of additional actions or dialogue, this would 
be sufficient to assume such actions occurred even when they are not explicitly mentioned 
within the original context. Consequently, instead of assuming that Reuven is fabricating 
when he says twenty years later that he had told the brothers not to harm Yosef, although 
there is nothing in the real-time account of the event that this had actually taken place, 
RaMBaN is prepared to take Reuven at his word.  

 RaMBaN is looking to demonstrate that when the text states that Reuven all along intended .ג   
to save Yosef and return him to Yaakov (37:22), that this was in fact the case. 

 The difficulty that RaMBaN wishes to clarify is what is being added to our understanding by .א2
the phrase “Asher BaMidbar”?  

 Because Reuven was looking to divert the brothers from their original plan to kill Yosef, he  .ב  
was “pulling out all the stops” to demonstrate that his suggestion was as foolproof, but 
didn’t involve directly murdering anyone. Therefore it was important for him to tell his 
brothers that there was no likelihood that Yosef would be extracted from the pit by 
passersby, by means of the additional phrase. 

Beit.  
1.    The difficulties in the verse that the commentators listed in the Gilayon grapple with are:  

https://yaakovbieler.wordpress.com/2016/12/13/reuvens-intentions-are-good-his-actions-not-so-much/
https://yaakovbieler.wordpress.com/2016/12/13/reuvens-intentions-are-good-his-actions-not-so-much/
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a. Are the Midianim and the Yishmaelim identical or two different entities? If the latter, what 
is the sequence regarding their buying and selling Yosef, i.e., who sold to whom? 

b. Who drew Yosef out of the pit? 
c. Were the brothers aware of Yosef’s being taken by the Midianim?  
d. When Yosef later says that his brothers sold him, was this directly or indirectly?  
e. Were the Midianim acting as surrogates for the brothers, or on their own?  
f. Did the brothers know that Egypt was the final destination the caravan?  

 The text would appear to be better served if the sequence was the Midianim to the .א2
Yishmaelim, since that is what the verse states.  

 In verses 25 and 27, a caravan of Yishmaelim is originally mentioned. Therefore, in order to .ב   
combine the information in v. 28, with the previous mentioning of Yishmaelim in earlier 
verses, RaShI assumes that Yosef changed hands several times.  

3.    RaShBaM imagines a scenario where Midianim came while the brothers were awaiting the 
arrival of the Yishmaelim, and took Yosef without their knowledge. This would be possible 
only if they were aways off, and not paying attention to what was transpiring at the pit.  

4.    Unless you posit that Reuven left the group for some time and then returned to find that 
Yosef was gone (as RaShI assumes), then if he was present the entire time, how could the 
text state that he returned to the pit and found that Yosef was gone—wouldn’t he have 
known what occurred if he was privy to the conversations regarding what ought to be done 
with the “dreamer of dreams”?  

5.    If 40:15 is taken literally, then if the Midianim extracted Yosef without his brothers’ 
knowledge, then he was indeed kidnapped by them. But even had Yosef been sold at the 
brothers’ behest, Yosef could still claim that he was “stolen” (figuratively) against his will, 
because he would have preferred to remain in Canaan and return to his father Yaakov.  

6.    RaMBaN takes a different tack from both RaShI and RaShBaM. Neither does he state that 
there was  a transfer of Yosef several times among caravans, nor does he say that Yosef was 
taken from the pit without the brothers’ knowledge, but rather the people whom they 
originally took for Yishmaelim were actually Midianim who had rented their animals from 
Yishmaelim, and were on their way to sell wares to the Yishmaelim in Mitzrayim. So Yosef 
was simply added to their merchandise with the brothers participating in setting up the 
arrangement.  

7.    Whereas RaMBaN agrees with Ibn Ezra that the people initially referred to as Yishmaelim 
could actually have been Midianim, he disagrees with Ibn Ezra’s proof text from Shoftim 
8:24. RaMBaN thinks that in that instance, when the Midianite kings are referred to as 
“Yishmaelim”, it is not to be taken literally, but rather that this is either a means to say that 
they were “Bnai Kedem” (peoples from the “East”) or that even if the kings were of 
Yishmaelite origins, they ruled over Midianite people.  

הו בידופעם יספר אותו כמושל המצוה בו ופעם כשליח שיעש    .8 —Due to the ambiguity regarding 
whether the passing Midianim took Yosef on their own, or Yosef was directly sold to them 
by the brothers, RaMBaN states that the text is unclear since sometimes the one doing an 
action is the initiator of the action, and at other times, is only acting on the instructions of 
another. (But since “Ein Shliach LeDvar Aveira” [lit. there is no surrogate for iniquities; fig. 
one must take responsibility for following another’s orders since he is endowed with free 
choice], therefore even a surrogate can be considered as a prime actor.) 

9.   Using verses from Devarim and Melachim, RaMBaN demonstrates that the biblical text 
attributes to one individual certain actions when in fact they are carried out by another. 
Therefore it remains unclear the extent of the role of the brothers in the caravans 
taking/being given Yosef to sell elsewhere.  
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10.  Ben Amozeg’s points, and ways in which they can be addressed:  
a. The Midianim rather than the brothers sold Yosef? In light of Yosef’s own statement 45:4, 

(And Yosef said unto his brethren: Come near to me, I pray you. And they came near. And he 

said: I am Yosef your brother, whom ye sold into Egypt) this is false. By placing Yosef in the 
pit, they started the process by which Yosef was eventually sold, but did not directly 
participate in his changing hands.  

b. If all that the brothers did was place Yosef in a pit, not intending to do any more harm to 
him, then what is the meaning of 50:20 (And as for you, ye meant evil against me; but God 

Meant it for good, to Bring to pass, as it is this day, to Save much people alive)? If the 
brothers never intended that Yosef be sold in Egypt, how is there a parallel between the 
brothers’ intentions and God’s? The evil could simply have been to seel Yosef, and once this 
idea had germinated, God Worked it out that the sale would eventually lead to Yosef finding 
himself in Egypt.  

c. If all that Yosef thought that the brothers intended to do to him was to put him into a pit, 
then when he says 45:4 “…whom ye sold to Egypt”, why would he have said such a thing 
when he knew it was the Midianim who had decided to sell him to Egypt? Yosef is referring 
to the chain of events that the brothers put into motion which eventually resulted in Yosef’s 
ending up in Egypt.  

d. When Reuven says (42:23) “Don’t do anything bad to the boy, and you (the brothers) didn’t 
listen to me,” we can’t say that what he meant was that they went on to throw Yosef into 
the pit—because this is what Reuven told them to do! Consequently it must mean that they 
sold Yosef to the passing caravan. Reuven may have had in mind the idea that had they truly 
listened to him and only placed Yosef in the pit, it would have given Reuven the opportunity 
to return him to Yaakov. Reuven thought they went further—but in fact it is possible that the 
passing Midianim were responsible for Yosef’s disappearance without the brothers’ 
collusion.  

 
 

 
 
 

 
 

 


