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 ד"בס
 סמליםכוחו של על  –ֲעָגָלה ֶעְגָלה 
 נבון ואיזמ ברה

 
“[Symbolism] seeks to clothe the Idea in a tangible from … Accordingly, in this art, scenes from 

nature, human activities, and all other real world phenomena will not be described for their own sake; 

here, they are perceptible surfaces created to represent their esoteric affinities with the primordial 

Ideas.”  – Jean Moréas, the Symbolist Manifesto 

 אן מוריאס'ז - "השירה הסימבוליסטית שואפת לעטוף את הרעיון במעטה של צורה"
 

Richard Dorment, Van Gogh to Kandinsky: Symbolist Landscape in Europe 1880-1910 
Ravishing though an Impressionist picture might be, it can only present the viewer with facts, not ideas. 
Impressionism celebrates the visible world, the here-and-now, the passing moment. Take a view by Monet 
of a railway bridge over the Seine. You can, if you wish, learn a lot from it about the effects of the railroads 
and the subsequent industrialisation on the suburbs north of Paris in the 1870s – but nothing at all about 
less tangible areas of human experience such as love, grief, imagination or forgiveness. 
 

 ִאּתוֹ  ִאיׁש ָעַמד ְוֹלא ֵמָעָלי ִאיׁש ָכל הֹוִציאּו ַוִיְקָרא ָעָליו ַהִנָצִבים ְלֹכל ְלִהְתַאֵפק יֹוֵסף ָיֹכל ְוֹלא( א)   מה בראשית
 ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ַוֹיאֶמר( ג: )ַפְרֹעה ֵבית ַוִיְׁשַמע ִמְצַרִים ַוִיְׁשְמעּו ִבְבִכי ֹקלוֹ  ֶאת ַוִיֵּתן( ב: )ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ְבִהְתַוַדע

 ַוִיָגׁשּו ֵאַלי ָנא ְגׁשּו ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ַוֹיאֶמר( ד: )ִמָפָניו ִנְבֲהלּו ִכי ֹאתוֹ  ַלֲענֹות ֶאָחיו ָיְכלּו ְוֹלא ָחי ָאִבי ַהעֹוד יֹוֵסף ֲאִני
 ְמַכְרֶּתם ִכי ְבֵעיֵניֶכם ִיַחר ְוַאל ֵּתָעְצבּו ַאל ְוַעָּתה( ה)( ה: )ִמְצָרְיָמה ֹאִתי ְמַכְרֶּתם ֲאֶׁשר ֲאִחיֶכם יֹוֵסף ֲאִני ַוֹיאֶמר

 ֵאין ֲאֶׁשר ָׁשִנים ָחֵמׁש ְועֹוד ָהָאֶרץ ְבֶקֶרב ָהָרָעב ְׁשָנַתִים ֶזה ִכי( ו: )ִלְפֵניֶכם ֱאֹלִהים ָלַחִניש   ְלִמְחָיה ִכי ֵהָנה ֹאִתי
ָלֵחִני( ז: )ְוָקִציר ָחִריׁש  ְוַעָּתה( ח: )ְגֹדָלה ִלְפֵליָטה ָלֶכם ּוְלַהֲחיֹות ָבָאֶרץ ְׁשֵאִרית ָלֶכם ָלׂשּום ִלְפֵניֶכם ֱאֹלִהים ַוִיש 

ם ַאֶּתם ֹלא תֶּ ַלח  ָכל ּוֹמֵשל ֵביתוֹ  ְלָכל ּוְלָאדֹון ְלַפְרֹעה ְלָאב ַוְיִׂשיֵמִני ָהֱאֹלִהים ִכי ֵהָנה ֹאִתי ש  ץ ב  רֶּ ָרִים אֶּ ( ט: )ִמצ 
( י: )ַּתֲעֹמד ַאל ֵאַלי ְרָדה ִיםִמְצָר  ְלָכל ְלָאדֹון ֱאֹלִהים ָׂשַמִני יֹוֵסף ִבְנָך ָאַמר ֹכה ֵאָליו ַוֲאַמְרֶּתם ָאִבי ֶאל ַוֲעלּו ַמֲהרּו

 ָׁשם ֹאְתָך ְוִכְלַכְלִּתי( יא: )ָלְך ֲאֶׁשר ְוָכל ּוְבָקְרָך ְוֹצאְנָך ָבֶניָך ּוְבֵני ּוָבֶניָך ַאָּתה ֵאַלי ָקרֹוב ְוָהִייתָ  ֹגֶׁשן ְבֶאֶרץ ְוָיַׁשְבָּת 
 ִפי ִכי ִבְנָיִמין ָאִחי ְוֵעיֵני ֹראֹות ֵעיֵניֶכם ְוִהֵנה( יב: )ָלְך ֲאֶׁשר ְוָכל ּוֵביְתָך ַאָּתה ִּתָּוֵרׁש ֶפן ָרָעב ָׁשִנים ָחֵמׁש עֹוד ִכי

 ָאִבי ֶאת ְוהֹוַרְדֶּתם ּוִמַהְרֶּתם ְרִאיֶתם ֲאֶׁשר ָכל ְוֵאת ְבִמְצַרִים ְכבֹוִדי ָכל ֶאת ְלָאִבי ְוִהַגְדֶּתם( יג: )ֲאֵליֶכם ַהְמַדֵבר
 ְוַאֲחֵרי ֲעֵליֶהם ַוֵיְבךְ  ֶאָחיו ְלָכל ַוְיַנֵשק( טו: )ַצָּואָריו ַעל ָבָכה ּוִבְנָיִמן ַוֵיְבךְ  ָאִחיו ִבְנָיִמן ַצְּואֵרי ַעל ַוִיֹפל( יד: )ֵהָנה

 (יז: )ֲעָבָדיו ְבֵעיֵניּו ַפְרֹעה ְבֵעיֵני ַוִייַטב יֹוֵסף ֲאֵחי ָבאּו ֵלאֹמר ַפְרֹעה ֵבית ִנְׁשַמע ְוַהֹקל( טז: )ִאּתוֹ  ֶאָחיו ִדְברּו ֵכן
 ֲאִביֶכם ֶאת ּוְקחּו( יח: )ְכָנַען ַאְרָצה ֹבאּו ּוְלכּו ְבִעיְרֶכם ֶאת ַטֲענּו ֲעׂשּו ֹזאת ַאֶחיָך ֶאל ֱאֹמר יֹוֵסף ֶאל ַפְרֹעה ַוֹיאֶמר

 ֲעׂשּו ֹזאת ֻצֵּויָתה ְוַאָּתה( יט: )ָהָאֶרץ ֶלבחֵ  ֶאת ְוִאְכלּו ִמְצַרִים ֶאֶרץ טּוב ֶאת ָלֶכם ְוֶאְּתָנה ֵאָלי ּוֹבאּו ָבֵּתיֶכם ְוֶאת
 ְכֵליֶכם ַעל ָּתֹחס ַאל ְוֵעיְנֶכם( כ: )ּוָבאֶתם ֲאִביֶכם ֶאת ּוְנָׂשאֶתם ְוִלְנֵׁשיֶכם ְלַטְפֶכם ֲעָגלֹות ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ָלֶכם ְקחּו

 ָלֶהם ַוִיֵּתן ַפְרֹעה ִפי ַעל ֲעָגלֹות יֹוֵסף ָלֶהם ַוִיֵּתן ִיְׂשָרֵאל ֵניבְ  ֵכן ַוַיֲעׂשּו( כא: )הּוא ָלֶכם ִמְצַרִים ֶאֶרץ ָכל טּוב ִכי
( כג: )ְׂשָמֹלת ֲחִלֹפת ְוָחֵמׁש ֶכֶסף ֵמאֹות ְׁשֹלׁש ָנַתן ּוְלִבְנָיִמן ְׂשָמֹלת ֲחִלפֹות ָלִאיׁש ָנַתן ְלֻכָלם( כב: )ַלָדֶרְך ֵצָדה

( כד: )ַלָדֶרְך ְלָאִביו ּוָמזֹון ָוֶלֶחם ָבר ֹנְׂשֹאת ֲאֹתֹנת ְוֶעֶׂשר ִמְצָרִים ִמּטּוב ֹנְׂשִאים ִריםֲחמֹ  ֲעָׂשָרה ְכֹזאת ָׁשַלח ּוְלָאִביו
 :[עזרא אבן - מכירתו בעבור אחיו על איש שיכעוס] ַבָדֶרְך ִּתְרְגזּו ַאל ֲאֵלֶהם ַוֹיאֶמר ַוֵיֵלכּו ֶאָחיו ֶאת ַוְיַׁשַלח

 ְבָכל ֹמֵׁשל הּוא ְוִכי ַחי יֹוֵסף עֹוד ֵלאֹמר לוֹ  ַוַיִגדּו( כו: )ֲאִביֶהם ַיֲעֹקב ֶאל ְכַנַען ֶאֶרץ ַוָיֹבאּו ִיםִמִמְצָר  ַוַיֲעלּו( כה)
רּו( כז: )ָלֶהם ֶהֱאִמין ֹלא ִכי ִלבוֹ  ַוָיָפג ִמְצָרִים ֶאֶרץ ַדב  ֵרי ָכל ֵאת ֵאָליו ַוי  ר יוֵֹסף ִדב  ר ֲאשֶּ ם ִדבֶּ אַויַ  ֲאֵלהֶּ ת ר   אֶּ

ר ָהֲעָגלוֹת ִחי ֹאתוֹ  ָלֵשאת יוֵֹסף ָשַלח ֲאשֶּ ם ַיֲעֹקב רּוחַ  ַות   ֵאְלָכה ָחי ְבִני יֹוֵסף עֹוד ַרב ִיְׂשָרֵאל ַוֹיאֶמר( כח: )ֲאִביהֶּ
 : ָאמּות ְבֶטֶרם ְוֶאְרֶאנּו

 
כי לא , ה שאומרים לושלא נתעורר במ, וינח לבו: כלומר, לשון הנחה: ...ויפג לבו - (כו:מה) שורבכור 

 .הבין כי הם אומרים אמת, אבל משראה העגלות, האמין להם
 

 .ובזה האמין... טורח רב כזה אין לחוש לשקר  –וירא את העגלות  - (כז)מהדבר העמק 
 

R. Bonchek, “What’s Bothering Rashi” 

… Jacob didn't believe his sons …. But once he saw the wagons that Joseph sent "to carry him" to 

Egypt, he knew it was no lie. Since all he had to do was get in the wagons and go down to Egypt and 

he would see for himself. So the sons wouldn't have lied in such a way that they could be easily 

detected. This fits in with p'shat because the very next verse says  "And Israel said: It is enough! Joseph 

my son is yet alive. I will go and see him before I die. And Israel journeyed etc."  
 

 כז פסוק מה פרק בראשית י"רש
 העגלות את וירא" שאמר זהו, ערופה עגלה בפרשת, ממנו כשפירש עוסק היה במה להם מסר סימן - יוסף דברי כל את

 :[(ה:מו) דלהלןכ] "פרעה שלח אשר ָבֲעָגלֹות" אמר ולא "יוסף שלח אשר
 

  א:לא ברכות
 קלות מתוך ולא, שיחה מתוך ולא, שחוק מתוך ולא, עצלות מתוך ולא, עצבות מתוך לא להתפלל עומדין אין: רבנן תנו

 מתוך ולא, שיחה מתוך לא מחברו אדם יפטר לא וכן. מצוה של שמחה מתוך אלא בטלים דברים מתוך ולא, ראש
 הראשונים בנביאים מצינו שכן, הלכה דבר מתוך אלא - בטלים דברים מתוך ולא, ראש קלות מתוך ולא, שחוק

 אדם יפטר אל: אבא בר ירמיה דרבי בריה הונא דרב בריה בר מרי תנא וכן. ותנחומים שבח בדברי םדבריה שסיימו
 . זוכרהו כך שמתוך, הלכה דבר מתוך אלא מחבירו
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MAN: the nineteenth century Symbolist movement, wherein the idea is conveyed through the use of 
“fantastic” and “anti-naturalistic exaggeration”.  For in so doing, we realize that the symbol is but a means 
and not an end, and thus seek to discover the idea secreted within. 

 
 ליישב ואני, טעמים לכמה מתחלקים, "סלע יפוצץ כפטיש" תורה ודברי - כ:לג בראשית י"רש

 :תיבא מקרא של ושמועו פשוטו
 

 ...- יוסף דברי כל את - כז פסוק מה פרק בראשית י"רש
 

 ~~רופה עעגלה ~~ 
 ִמי נֹוַדע ֹלא ַבָשֶדה ֹנֵפל ְלִרְׁשָּתּה ְלָך ֹנֵתן ֱאֹלֶהיָך ְיֹקָוק ֲאֶׁשר ָבֲאָדָמה ָחָלל ִיָמֵצא ִכי( א)   כא דברים

 ֶאל ַהְקֹרָבה ָהִעיר ְוָהָיה( ג: )ֶהָחָלל ְסִביֹבת ֲאֶׁשר ֶהָעִרים ֶאל דּוּוָמְד  ְוֹׁשְפֶטיָך ְזֵקֶניָך ְוָיְצאּו( ב: )ִהָכהּו
 ִזְקֵני ְוהֹוִרדּו( ד: )ְבֹעל ָמְׁשָכה ֹלא ֲאֶׁשר ָבּה ֻעַבד ֹלא ֲאֶׁשר ָבָקר ֶעְגַלת ַהִהוא ָהִעיר ִזְקֵני ְוָלְקחּו ֶהָחָלל
( ה: )ַבָנַחל ָהֶעְגָלה ֶאת ָׁשם ְוָעְרפּו ִיָזֵרעַ  ְוֹלא בוֹ  ֵיָעֵבד ֹלא רֲאׁשֶ  ֵאיָתן ַנַחל ֶאל ָהֶעְגָלה ֶאת ַהִהוא ָהִעיר
 ְוָכל ִריב ָכל ִיְהֶיה ִפיֶהם ְוַעל ְיֹקָוק ְבֵׁשם ּוְלָבֵרְך ְלָׁשְרתוֹ  ֱאֹלֶהיָך ְיֹקָוק ָבַחר ָבם ִכי ֵלִוי ְבֵני ַהֹכֲהִנים ְוִנְגׁשּו

ֲחצּו ֶהָחָלל ֶאל ַהְקֹרִבים ַהִהוא רָהִעי ִזְקֵני ְוֹכל( ו: )ָנַגע ת ִיר  ם אֶּ ֵדיהֶּ  ְוָענּו( ז: )ַבָנַחל ָהֲערּוָפה ָהֶעְגָלה ַעל י 
 ָפִדיתָ  ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ְלַעְמָך ַכֵפר( ח: )ָראּו ֹלא ְוֵעיֵנינּו ַהֶזה ַהָדם ֶאת ָׁשְפכּו< שפכה> ֹלא ָיֵדינּו ְוָאְמרּו

ִנַכֵפר ִיְׂשָרֵאל ַעְמָך ְבֶקֶרב ָנִקי םָד  ִּתֵּתן ְוַאל ְיֹקָוק ם ו   ִכי ִמִקְרֶבָך ַהָנִקי ַהָדם ְּתַבֵער ְוַאָּתה( ט: )ַהָדם ָלהֶּ
   ס: ְיֹקָוק ְבֵעיֵני ַהָיָׁשר ַתֲעֶׂשה

 
  ב:מו סוטה

 עלתה לבנו על וכי - "ראו לא ועינינו הזה הדם את שפכו לא ידינו" ואמרו; ...'כו ידיהן רוחצין העיר זקני
 . לויה בלא והנחנוהו ראינוהו ולא, מזונות בלא ופטרנוהו לידינו בא לא, אלא !?דמים שופכין ד"שב

 
 (עם מתוק מדבש) :י"גש רזוהר וי

גלגל הדבר תשנ]יוסף כשנפרד מאביו נשתלח בלא לויה ובלא אכילה והיה מה שהיה : בא וראה
כי ארד אל בני "אמר , [לפי שחשב שנהרג" ]טרוף טורף יוסף"כך שאמר יעקב [ שנמכר למצרים

לא אכילה ובלא שנהרג לפי ששלחתי אותו ב]לפי שאני גרמתי לו " [רצונו היה לומר" ]אבל שאולה
ואת , [ונחשב כאילו אני מסרתיו למיתה]אליהם  ועוד שהייתי יודע שאחיו שונאים אותו, [ולויה

ל שהוא היה הגורם "שר, בשליחות העגלות הרומזות על ענין עגלה הערופהיוסף ]זה רמז לו 
 [.לפי ששלח אותו למקום סכנה למיתתו אם היה נהרג

 
  ל פסוק מו פרק ויגש פרשת בראשית י"רש

 שנסתלקה, הבא ובעולם הזה בעולם מיתות שתי למות הייתי סבור ומדרשו, כתרגומו פשוטו - הפעם אמותה
 :אחת פעם אלא אמות לא חי שעודך עכשיו, מיתתך הוא וךבר הקדוש שיתבעני אומר והייתי, ממני שכינה

 
  כח סימן מו פרק בראשית( טוב לקח) זוטרתא פסיקתא

 מי נודע לא יוסף וכן, הכהו מי נודע לא על באה היתה ערופה עגלה שהרי, מתעסק היה ערופה עגלה בפרק
  .אביהם יעקב רוח ותחי מיד, הפרק את זכר העגלות את יעקב שראה וכיון, הכהו

 
 כז קפסו מה פרק בראשית תמימה תורה

 [:שם שם] שעה באותה עליו שרתה ממנו שנסתלק הקודש רוח ?"יעקב רוח ותחי" מהו אומרים יש
 פ"ע יוסף על אבלו בימי מיעקב הנבואה הסתלקות ענין שהסביר( 'ז' פ) ם"להרמב פרקים בשמונה עיין( גי)

 : .... עוד ש"ועיי, אליו שבה ועתה, שמחה מתוך אלא חלה הנבואה אין' ב' ל בשבת ש"מ
 

 כז פסוק מה פרק בראשית ן"רמב
 את מכרו אחיו כי ימיו כל ליעקב הוגד שלא הפשט דרך על לי יראה - יוסף דברי כל את אליו וידברו( כז)

 רצו לא אחיו כי, מצרים אל אותו ומכרו לקחוהו אותו והמוצאים בשדה תועה היה כי חשב אבל, יוסף
(. ז - ג מט להלן) ולוי ושמעון בראובן עשה כאשר, ויקללם וףיקצ פן לנפשם יראו כי אף, חטאתם לו להגיד
 :...,לו להגיד רצה לא הטוב במוסרו ויוסף

 
  מה פרק בראשית ם"רשב

 בודאי והכירו צואריהם על שבכה למעלה הכתובים אליהם שדיבר דברים שאר - יוסף דברי כל את (כז)
 שסוף הדבר את שמר כי, יעקב רוח ותחי, פרעה פי על יוסף שלח אשר העגלות את ראה וגם. אחיהם שהוא
 :(יט) למעלה שפירשתי כמו, מושל פי על אם כי ממצרים יוצאות אינן[ הללו והעגלות] מושל להיות יוסף

 

Stéphane Mallarmé (1842–1898) 
to name an object is to suppress three quarters of the pleasure of the poem which is meant to be 
deciphered little by little: suggestion, that is the dream. This is the perfect use of mystery which constitutes 
the symbol: to evoke an object little by little in order to show a state of the soul or, conversely, to choose 
an object and glean from it an emotional state by a series of decipherments.  


