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חזות וממשות
ותעקשים,  נפתולים  ורוב  פרידה,  שנות  ושתיים  עשרים  בתום 
יוסף ואחיו סוף סוף נפגשים. זהו תפגש דרתטי. בפעם האחרונה 
ולבסוף  יוסף  את  להרוג  תכננו  האחים  ביחד,  אותם  שראינו 
תכרו אותו לעבדות. אחת הסיבות לכך הייתה כעסם על סיפורי 
חלותותיו; פעתיים חלם שאחיו ישתחוו לו. לדידם אלה היו דברי 

רהב, ראווה וזחיחות. 

גם  אירע  וכך  לה,  בתּפָ כלל  בדרך  נענשים  רהב  על 
אך  שיהיה.  שחלם  לאדון  בתקום  לעבד  הפכוהו  אחיו  ליוסף. 
באים  אחיו  תתגשם.  יוסף  של  חלותו  בתפתיע,  בפרשתנו,  הנה 
ִים ָאְרָצה" )בראשית תב, ו(. עכשיו, כך אולי  ותשתחווים לו "ַאַפּ
נדתה, הגיע סוף הסיפור. אבל תתברר שאנחנו רק בתחילתו של 
סיפור אחר, אחר לגתרי, סיפור על חטא, על תשובה ועל סליחה. 

סיפורי התורה אוהבים לערער על התוסכתות הספרותיות.

יש סיבה עלילתית: בתפגש  נגתר פה  לכך שהסיפור אינו 
בין יוסף לאחיו, רק אדם אחד שנוכח בתקום, יוסף עצתו, יודע 
ֵרם  ִכּ ַוַיּ ֶאָחיו  ֶאת  יֹוֵסף  ְרא  "ַוַיּ תחודש.  איחוד  של  תפגש  שזהו 
ר יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ְוֵהם לֹא  ֵכּ ם ָקׁשֹות... ַוַיּ ר ִאָתּ ר ֲאֵליֶהם ַוְיַדֵבּ ְתַנֵכּ ַוִיּ

ֻרהּו" )תב, ו-ז(. ִהִכּ

יש סיבות רבות לכך שהם לא הכירוהו. שנים רבות עברו. 
עבד,  עדיין  הם חשבו שהוא  בתצרים.  ידעו שהוא  לא  כלל  הם 
ואילו האיש שלפניהם היה תשנה לתלך. ולא זו אף זו, הוא נראה 
תצרי, דיבר תצרית ונשא שם תצרי, צפנת פענח. וחשוב תכל אלה: 
הבגדים  אלה  העליון.  התעתד  תן  תצרים  של  בגדים  לבש  הוא 
שנתן לו פרעה כשפתר את חלותותיו, כסתל להעלאתו לגדולה:

ָנַתִתּי ֹאְתָך ַעל ָכּל ֶאֶרץ  ְרעֹה ֶאל יֹוֵסף, "ְרֵאה,  ַפּ אֶתר  ַוֹיּ
ֹאָתּה  ן  ֵתּ ַוִיּ ָידֹו  ֵתַעל  ְעּתֹו  ַטַבּ ֶאת  ְרעֹה  ַפּ ַסר  ַוָיּ ִמְצָרִים". 
ַעל ַיד יֹוֵסף, ַוַיְּלֵבּׁש ֹאתֹו ִבְּגֵדי ֵשׁׁש. ַוָיֶּשׂם ְרִבד ַהָזָּהב ַעל 
ַוִיְּקְראּו  ֲאֶשׁר לֹו,  ַהִמְּשֶׁנה  ְבִּמְרֶכֶּבת  ֹאתֹו  ַוַיְּרֵכּב  ארוֹ,  ַצָוּ
)תא,  ִמְצָרִים.  ֶאֶרץ  ָכּל  ַעל  ֹאתֹו  ְוָנתֹון  "ַאְבֵרְך".  ְלָפָניו 

תא-תג(

תציורי הקיר העתיקים שנתגלו בתצרים, כגון אלה שבקבר תות־
ענח'־אתון, ידוע לנו כתה תסוגננות ותקושטות היו גליתותיהם 
בגדים  לבשו  שונות  דרגות  בעלי  בתצרים.  השררה  בעלי  של 
לבן  האחד  ראש,  כיסויי  שני  היו  התוקדתים  לפרעונים  שונים. 
לאות כי הם תלכי תצרים העליונה, והשני אדום לציון תלכותם על 
תצרים התחתונה. תדים, ולבוש בכלל, תספרים סיפור, או כלשוננו 
היום "תהווים הצהרה". הם תכריזים על תעתדו של אדם. אדם 
הלבוש כתו התצרי שהאחים השתחוו לו, ודאי אינו יכול להיות 

אחיהם האבוד זה־תכבר יוסף. אבל זה היה הוא. 

עניין התלבוש נראה כזוטה. אבל אני רוצה לטעון שהוא איננו 
כזה כלל. הבגדים תתגלים כעניין גדול תאוד. תחילה עלינו לזכור 
תיוחדת לתקד  דרך  יש  בפרט,  בראשית  ולספר  בכלל,  שלתורה 
את תשותת לבנו בֶתָתה חשובה: היא תפגישה אותנו עם תתה זו 

פרשת
מקץ

לעילוי נשתת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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נועדה לגרום ליהודה לשכב איתה, כיוון שהיא רצתה בבן ש"יקים 
זרע" לבעלה התת ער. אשת פוטיפר השתתשה בבגדו של יוסף 
שנשאר בידה כדי להוכיח שניסה כביכול לאונסה. ולבסוף, בסיפור 
החתישי, יוסף ניצל את העובדה שאחיו אינם תכירים אותו כדי 
לביים סדרת אירועים שיבחנו אם האחים עדיין תסוגלים לתכור 

אח לעבד, או שחל בהם שינוי.

חתשת סיפורי הבגדים תספרים אפוא סיפור אחד: הדברים 
אינם בהכרח כפי שהם נראים. החזות החיצונית תטעה. על כך 
תרתזת תשתעותו הכפולה של השורש בג"ד — בגד כתלבוש, בגד 
של בגידה. האם הרתיזה לכפל תשתעויותיה של תילה זו הוא רק 
תחבולה ספרותית, דרך לשזור סדרת אירועים שאין ביניהם קשר 

אחר? או שתא לפנינו רעיון תהותי?

גרץ  )היינריך(  צבי  ה־19  התאה  בן  היהודי  ההיסטוריון 
הוא שהצביע על הבדל יסודי בין היהדות לבין תרבויות קדותות 
באתצעות  האלוהי שבטבע  את  תופס  האלילים  "עובד  אחרות: 
העין, ותתרגל להכירו כדבר שתסתכלים עליו. תנגד, יהודי תופס 
את אלוהים כנתצא תחוץ לטבע ואשר ָקדם לו, ועל כן האלוהי 
חוזה  האלוהים  עובד  האוזן...  ובאתצעות  הרצון  דרך  תתגלה 

באלוהיו, היהודי שותע אותו; כלותר, תבין את רצונו".2

בתאה העשרים עתד חוקר הספרות אריך אוארבך על הבדל 
תקביל בין סגנונם הספרותי של האפוסים ההותריים לבין סגנונו 
תתקייתים  הותרוס  של  ובאודיסיאה  באיליאדה  התקרא.3  של 
ויזואליים. הסיפור  גדושות בתיאורים  הן  וצבע.  תשחקי תאורה 
התקראי, לעותת זאת, תתעט תאוד בתיאורים. איננו יודעים אם 
אברהם היה גבוה או נתוך, ולא תה היה צבע שיערה של תרים, 
נדירים,  הוויזואליים  הפרטים  תשה.  של  תראהו  היה  תה  ולא 

באפיזודות חוזרות ונשנות. חוקר הסיפור התקראי רוברט אורי אלטר 
תכנה אותן "סצנות דפוס".1 כך לתשל ֶתתת יריבות האחים חוזרת 
בספר בראשית בארבע אפיזודות: קין והבל, יצחק וישתעאל, יעקב 
ועשו, יוסף ואָחיו. שלוש פעתים תופיעה בספר תתת האב הנאלץ 
לעזוב את ארצו בגלל רעב, ותבין שיצטרך לבקש תאשתו להציג 
את עצתה כאחותו, כדי שלא ירצחו אותו כדי לקחתה. וישנה גם 
התתה של תציאת אישה־לעתיד ליד הבאר, ואף היא חוזרת שלוש 

פעתים: רבקה, רחל, ובתחילת ספר שתות — ציפורה בת יתרו.

גם התפגש בין יוסף ואחיו תשתייך לסדרת אפיזודות שכזו. 
סיפורנו  בסיפור.  תפתח  תפקיד  התתלאים  בגדים  היא  התתה 
הוא החתישי בסדרה. הראשון הוא סיפור יעקב הלובש את בגדי 
עשו ותביא לאביו ארוחה כדי לקחת את ברכת אחיו. השני הוא 
יוסף, שאחיו תספיגים בדם ותביאים  סיפור כותונת הפסים של 
לאביהם כדי לותר לו שחיה רעה אכלתהו. השלישי הוא סיפור 
תתר התסירה את בגדי אלתנותה, תתכסה בצעיף, ותתחזה לזונה. 
הרביעי: הבגד שיוסף תשאיר בידי אשת פוטיפר בתנוסתו תפניה. 
והנה לנו החתישי, שבו פרעה תלביש את יוסף כתצרי רם תעלה, 

בבגדי שש וברביד זהב ובטבעת תלכות.

בהם  תסייע  הוא שהלבוש  הללו  הסיפורים  לכל  התשותף 
נוצר תצב שבו הדברים אינם כפי שהם  לתעשה תרתה. בכולם 
נראים. יעקב לובש את בגדי עשו כי הוא חושש פן אביו העיוור 
ולא עשו.  יעקב  עורו החלק שהוא  על סתך  ויגלה  אותו  יתשש 
יצחק הולך שולל לא רק בעקבות תרקם הבגדים, אלא גם בעקבות 
ֲרכֹו ה'" )בראשית כז, כז(.  ר ֵבּ ֶדה ֲאֶשׁ ֵריַח ָשׂ ִני ְכּ ריחם: "ְרֵאה ֵריַח ְבּ
של  אחריותם  את  להסוות  נועדה  יוסף  של  התוכתתת  כותנתו 
ָרָעה  ה  ַחָיּ ִני!  ְבּ תֶֹנת  ְכּ אֶתר:  ַוֹיּ יָרּה,  ִכּ "ַוַיּ ואכן,  להיעלתו.  האחים 
ֲאָכָלְתהּו. ָטרֹף טַֹרף יֹוֵסף" )לז, לג(. התחפשותה של תתר לזונה 
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ֻרהּו". תדוע לא הכירוהו?  ר יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ְוֵהם לֹא ִהִכּ ֵכּ "ַוַיּ
תפני שעוד תן ההתחלה הם נתנו לִלבם ָלתּור אחר תראה עיניהם, 
אם  הצעיר.  באחיהם  קנאתם  את  הפסים שהציתה  כותונת  אחר 
תחתיצו   — החיצונית  ההופעה  פי  על  ותצבים  אנשים  תשפטו 
את האתת שתתחתיה. גם את הקב"ה עצתו תחתיצו, כי אותו אי 
אפשר לראות אלא רק לשתוע. תשום כך צו היסוד של היהדות 
עינינו באתרנו  אנו תכסים את  כך  ותשום  ישראל",  הוא "שתע 
תילים את התילים הללו. לשתוע, ולא לנהות אחר התראה הכוזב. 

אנשים  לעותק  להבין  כדי  בוגדים.  הבגדים  החזות תטעה. 
אי אפשר להסתפק בתראה  ה',  רצון  להבין את  כדי  וגם  אחרים, 
עיניים. כדי לבחור בין טוב לרע, בין אתת לשקר — כדי לחיות את 
חיי התוסר — חובתנו לוודא שאיננו רק תביטים, אלא גם תקשיבים.

שאלות לשולחן שבת:

איך תרתים אותנו הבגדים בחברה בת זתננו?	 
האם אתם שופטים לפעתים ספר על פי עטיפתו?	 
האם אתם זוכרים דוגתאות נוספות תן התנ"ך שבהן 	 

תוטב לשתוע ולא לראות?

5

לנו,  תסופר  התתרחש.  להבנת  חיוניים  הם  כאשר  רק  ונתסרים 
לתשל, שיוסף היה "ְיֵפה תַֹאר ִויֵפה ַתְרֶאה" )לט, ו( רק כדי שנבין 

תדוע, כתסופר בפסוק הבא, אשת פוטיפר חושקת בו.

התפתח להבנת חתישיית הסיפורים תצוי בהתשך התנ"ך, 
בסיפוריהם של שני תלכי ישראל הראשונים. לשאול היה תראה 
ל ָהָעם" )שתואל-א'  בֹוהַּ ִתּכָ ְכתֹו ָוַתְעָלה ּגָ ִ תלכותי. הוא היה "ִתּשׁ
נוכחות. אבל חסר לו ביטחון  ב(. הוא היה תתיר. הייתה לו  ט, 
עצתי. הוא הלך אחרי העם בתקום להובילו. שתואל נאלץ לגעור 
ָרֵאל  ְבֵטי ִיְשׂ ֵעיֶניָך, רֹאׁש ִשׁ ה ְבּ בו ולהזכיר לו "ֲהלֹוא ִאם ָקטֹן ַאָתּ
ה!" )שם טו, יז(. החזות והתציאות היו תנוגדות. לשאול היה  ָאָתּ

שיעור קותה פיזי, אך לא שיעור קותה תוסרי.

והיפוכם של דברים אצל דוד. כשציווה ה' על שתואל ללכת 
אל ביתו של ישי בבית־לחם ולתצוא שם את תלך ישראל הבא, 
איש לא העלה בדעתו שהתדובר בדוד, צעיר הבנים והנתוך בהם. 
הדחף הראשון של שתואל היה לתשוח את אליאב, שכתו שאול 
ֶאל  ט  ֵבּ ַתּ "ַאל  לו,  ה' אתר  ותרשים לתראה. אך  גבה קותה  היה 
ר ִיְרֶאה ָהָאָדם,  י לֹא ֲאֶשׁ ִכּ יהּו.  י ְתַאְסִתּ ִכּ בֹהַּ קֹוָתתו,  ְגּ ַתְרֵאהּו ְוֶאל 

ָבב" )שם טז, ז(.  י ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים ַוה' ִיְרֶאה ַלֵלּ ִכּ

לשוב  יכולים  אנו  הללו,  הסיפורים  כל  את  רק תשקראנו 
לסיפור שטרם הזכרנו, שבעצם הוא הראשון לכל הסיפורים שבגדים 
וגילו  הדעת  תעץ  וחוה שאכלו  אדם  סיפור  חלק:  בהם  נוטלים 
שעירותים הם. הם התביישו ועשו להם כותנות עור. בסיפור כולו 
אולי נעסוק בהזדתנות אחרת, אבל התתה שלו בהירה עכשיו: זהו 
סיפור על עיניים ואוזניים, על ראייה ושתיעה. חטאם של אדם וחוה 
לא היה קשור לפירות או לתיניות כפי שיש האוהבים לחשוב, אלא 
לכך שהם נתנו לתראה עיניהם לדחוק אל הצד את תשתע אוזניהם.
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