בס"ד
ֲע ָגלָה עֶ גְ לָה – על כוחו של סמלים
הרב מואיז נבון
“[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
"השירה הסימבוליסטית שואפת לעטוף את הרעיון במעטה של צורה"  -ז'אן מוריאס
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.

יִק ָרא הו ִֹציאּו כָל ִאיׁש מֵ עָ לָי וְ ֹלא עָ מַ ד ִאיׁש ִאּת ֹו
בראשית מה (א) וְ ֹלא ָיכֹל יוֹסֵ ף לְ ִה ְתאַ פֵ ק לְ כֹל הַ נִצָ בִ ים עָ לָיו וַ ְ
בְ ִה ְתוַ ַדע יוֹסֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו( :ב) וַ יִ ֵּתן אֶ ת קֹל ֹו בִ בְ כִ י וַ יִ ְׁש ְמעּו ִמ ְצ ַריִ ם וַ יִ ְׁשמַ ע בֵ ית פַ ְרעֹה( :ג) וַ יֹאמֶ ר יוֹסֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו
אֲ נִי יוֹסֵ ף הַ עוֹד ָאבִ י חָ י וְ ֹלא יָכְ לּו אֶ חָ יו ַלעֲנוֹת אֹת ֹו כִ י נִבְ הֲ לּו ִמפָ נָיו( :ד) וַ יֹאמֶ ר יוֹסֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו גְ ׁשּו נָא אֵ לַי וַ יִ גָׁשּו
וַ יֹאמֶ ר אֲ נִי יוֹסֵ ף אֲ ִחיכֶם אֲ ֶׁשר ְמכ ְַר ֶּתם א ִֹתי ִמ ְצ ָריְ מָ ה( :ה) (ה) וְ עַ ָּתה ַאל ֵּתעָ ְצבּו וְ ַאל יִ חַ ר בְ עֵ ינֵיכֶם כִ י ְמכ ְַר ֶּתם
ָארץ וְ עוֹד חָ מֵ ׁש ָׁשנִים אֲ ֶׁשר אֵ ין
ֹלהים לִ פְ נֵיכֶם( :ו) כִ י זֶ ה ְׁשנָתַ יִ ם הָ ָרעָ ב בְ ֶק ֶרב הָ ֶ
א ִֹתי הֵ נָה כִ י לְ ִמ ְחיָה שלָחַ נִ י אֱ ִ
ָארץ ּולְ הַ חֲ יוֹת ָלכֶם לִפְ לֵיטָ ה גְ ֹדלָה( :ח) וְ עַ ָּתה
ֹלהים לִ פְ נֵיכֶם לָׂשּום ָלכֶם ְׁשאֵ ִרית בָ ֶ
חָ ִריׁש וְ ָק ִציר( :ז) וַיִ שלָחֵ נִ י אֱ ִ
ֹלהים וַ יְ ִׂשימֵ נִי לְ ָאב לְ פַ ְרעֹה ּולְ ָאדוֹן לְ כָל בֵ ית ֹו ּומ ֵֹשל בכָ ל אֶּ ֶּרץ ִמצ ָריִ ם( :ט)
ֹלא אַ ֶּתם שלַח ֶּתם א ִֹתי הֵ נָה כִ י הָ אֱ ִ
ֹלהים לְ ָאדוֹן לְ כָל ִמ ְצ ָריִ ם ְר ָדה אֵ לַי ַאל ַּת ֲעמֹד( :י)
מַ הֲ רּו וַ עֲלּו אֶ ל ָאבִ י וַ אֲ מַ ְר ֶּתם אֵ לָיו כֹה ָאמַ ר בִ נְָך יו ֵֹסף ָׂשמַ נִי אֱ ִ
וְ י ַָׁשבְ ָּת בְ אֶ ֶרץ ג ֶֹׁשן וְ הָ יִ יתָ ָקרוֹב ֵאלַי אַ ָּתה ּובָ נֶיָך ּובְ נֵי בָ נֶיָך וְ צֹאנְָך ּובְ ָק ְרָך וְ כָל אֲ ֶׁשר לְָך( :יא) וְ כִ לְ כַלְ ִּתי א ְֹתָך ָׁשם
ָאחי בִ ְני ִָמין כִ י פִ י
יתָך וְ כָל אֲ ֶׁשר לְָך( :יב) וְ ִהנֵה עֵ ינֵיכֶם רֹאוֹת וְ עֵ ינֵי ִ
כִ י עוֹד חָ מֵ ׁש ָׁשנִים ָרעָ ב פֶ ן ִּתּוָ ֵרׁש אַ ָּתה ּובֵ ְ
ּומהַ ְר ֶּתם וְ הו ַֹר ְד ֶּתם אֶ ת ָאבִ י
הַ ְמ ַדבֵ ר אֲ לֵיכֶם( :יג) וְ ִהג ְַד ֶּתם לְָאבִ י אֶ ת כָל כְ בו ִֹדי בְ ִמ ְצ ַריִ ם וְ אֵ ת כָל אֲ ֶׁשר ְר ִאיתֶ ם ִ
ּוָאריו( :טו) וַ יְ נ ֵַשק לְ כָל אֶ חָ יו וַ יֵבְ ךְ ֲעלֵיהֶ ם וְ ַאחֲ ֵרי
ָאחיו וַ יֵבְ ךְ ּובִ ְני ִָמן בָ כָה עַ ל צַ ָ
ארי בִ ְני ִָמן ִ
הֵ נָה( :יד) וַ ִיפֹל עַ ל צַ ּוְ ֵ
כֵן ִדבְ רּו אֶ חָ יו ִאּת ֹו( :טז) וְ הַ קֹל נִ ְׁשמַ ע בֵ ית פַ ְרעֹה לֵאמֹר בָ אּו אֲ חֵ י יוֹסֵ ף וַ יִ יטַ ב בְ עֵ ינֵי פַ ְרעֹה ּובְ עֵ ינֵי עֲבָ ָדיו( :יז)
ּוקחּו אֶ ת אֲ בִ יכֶם
ַארצָ ה כְ נָעַ ן( :יח) ְ
וַ יֹאמֶ ר פַ ְרעֹה אֶ ל יוֹסֵ ף אֱ מֹר אֶ ל ַאחֶ יָך זֹאת עֲׂשּו טַ עֲנּו אֶ ת בְ עִ ְירכֶ ם ּולְ כּו בֹאּו ְ
ָארץ( :יט) וְ אַ ָּתה צֻּוֵ יתָ ה זֹאת עֲׂשּו
וְ אֶ ת בָ ֵּתיכֶם ּובֹאּו אֵ לָי וְ אֶ ְּתנָה ָלכֶם אֶ ת טּוב אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וְ ִאכְ לּו אֶ ת חֵ לֶב הָ ֶ
ְקחּו ָלכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֲעגָלוֹת לְטַ פְ כֶם וְ לִ נ ְֵׁשיכֶם ּונ ְָׂשאתֶ ם אֶ ת אֲ בִ יכֶם ּובָ אתֶ ם( :כ) וְ עֵ י ְנכֶם ַאל ָּתחֹס עַ ל כְ לֵיכֶם
כִ י טּוב כָל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ָלכֶם הּוא( :כא) וַ ַיעֲׂשּו כֵן בְ נֵי יִ ְׂש ָראֵ ל וַ יִ ֵּתן לָהֶ ם יוֹסֵ ף ֲעגָלוֹת עַ ל פִ י פַ ְרעֹה וַ יִ ֵּתן לָהֶ ם
צֵ ָדה ל ַָד ֶרְך( :כב) לְ ֻכלָם נָתַ ן ל ִָאיׁש חֲ לִ פוֹת ְׂשמָ ֹלת ּולְ בִ ְני ִָמן נָתַ ן ְׁשֹלׁש מֵ אוֹת כֶסֶ ף וְ חָ מֵ ׁש חֲ לִ פֹת ְׂש ָמֹלת( :כג)
מ ִרים נ ְֹׂש ִאים ִמּטּוב ִמ ְצ ָריִ ם וְ עֶ ֶׂשר אֲ ֹתנֹת נ ְֹׂשאֹת בָ ר וָ לֶחֶ ם ּומָ זוֹן לְ ָאבִ יו ל ַָד ֶרְך( :כד)
ּולְ ָאבִ יו ָׁשלַח כְ זֹאת ע ֲָׂש ָרה חֲ ֹ
וַ יְ ַׁשלַח אֶ ת אֶ חָ יו וַ ֵילֵכּו וַ יֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם ַאל ִּת ְרגְ זּו בַ ָד ֶרְך [שיכעוס איש על אחיו בעבור מכירתו  -אבן עזרא]:
(כה) וַ ַיעֲלּו ִמ ִמ ְצ ָריִ ם וַ ָיבֹאּו אֶ ֶרץ כְ נַעַ ן אֶ ל ַי ֲעקֹב אֲ בִ יהֶ ם( :כו) וַ יַגִ דּו ל ֹו לֵאמֹר עוֹד יוֹסֵ ף חַ י וְ כִ י הּוא מ ֵֹׁשל בְ כָל
אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם וַ יָפָ ג לִ ב ֹו כִ י ֹלא הֶ אֱ ִמין לָהֶ ם( :כז) וַי ַדברּו אֵ לָיו אֵ ת כָ ל ִדב ֵרי יו ֵֹסף אֲ ֶּשר ִדבֶּ ר אֲ לֵהֶּ ם וַיַ רא אֶּ ת
הָ ֲעגָלוֹת אֲ ֶּשר ָשלַח יו ֵֹסף ל ֵָשאת אֹתוֹ וַת ִחי רּוחַ ַי ֲעקֹב אֲ בִ יהֶּ ם( :כח) וַ יֹאמֶ ר יִ ְׂש ָראֵ ל ַרב עוֹד יוֹסֵ ף בְ נִי חָ י אֵ לְ כָה
וְ אֶ ְראֶ נּו בְ טֶ ֶרם ָאמּות:
בכור שור (מה:כו)  -ויפג לבו... :לשון הנחה ,כלומר :וינח לבו ,שלא נתעורר במה שאומרים לו ,כי לא
האמין להם ,אבל משראה העגלות ,הבין כי הם אומרים אמת.
העמק דבר מה(כז)  -וירא את העגלות – טורח רב כזה אין לחוש לשקר  ...ובזה האמין.
”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.
רש"י בראשית פרק מה פסוק כז
את כל דברי יוסף  -סימן מסר להם במה היה עוסק כשפירש ממנו ,בפרשת עגלה ערופה ,זהו שאמר "וירא את העגלות
אשר שלח יוסף" ולא אמר "בָ ֲעגָלוֹת אשר שלח פרעה" [כדלהלן (מו:ה)]:
ברכות לא:א
תנו רבנן :אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ,ולא מתוך עצלות ,ולא מתוך שחוק ,ולא מתוך שיחה ,ולא מתוך קלות
ראש ,ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך שמחה של מצוה .וכן לא יפטר אדם מחברו לא מתוך שיחה ,ולא מתוך
שחוק ,ולא מתוך קלות ראש ,ולא מתוך דברים בטלים  -אלא מתוך דבר הלכה ,שכן מצינו בנביאים הראשונים
שסיימו דבריהם בדברי שבח ותנחומים .וכן תנא מרי בר בריה דרב הונא בריה דרבי ירמיה בר אבא :אל יפטר אדם
מחבירו אלא מתוך דבר הלכה ,שמתוך כך זוכרהו.
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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.

רש"י בראשית לג:כ  -ודברי תורה "כפטיש יפוצץ סלע" ,מתחלקים לכמה טעמים ,ואני ליישב
פשוטו ושמועו של מקרא באתי:
רש"י בראשית פרק מה פסוק כז  -את כל דברי יוסף ...-
~~ עגלה ערופה ~~
דברים כא (א) כִ י יִ מָ צֵ א חָ לָל בָ אֲ ָדמָ ה אֲ ׁשֶ ר יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך נֹתֵ ן לְ ָך לְ ִר ְׁש ָּתּה נֹפֵ ל בַ ָש ֶדה ֹלא נו ַֹדע ִמי
ִהכָהּו( :ב) וְ י ְָצאּו זְ ֵקנֶיָך וְ ׁשֹפְ טֶ יָך ּומָ ְדדּו אֶ ל הֶ עָ ִרים אֲ ׁשֶ ר ְסבִ יבֹת הֶ חָ לָל( :ג) וְ הָ יָה הָ עִ יר הַ ְקרֹבָ ה אֶ ל
הֶ חָ לָל וְ ל ְָקחּו זִ ְקנֵי הָ עִ יר הַ ִהוא עֶ גְ לַת בָ ָקר אֲ ׁשֶ ר ֹלא עֻבַ ד בָ ּה אֲ ֶׁשר ֹלא מָ ְׁש ָכה בְ עֹל( :ד) וְ הו ִֹרדּו זִ ְקנֵי
הָ עִ יר הַ ִהוא אֶ ת הָ עֶ גְ לָה אֶ ל נַחַ ל אֵ יתָ ן אֲ ׁשֶ ר ֹלא יֵעָ בֵ ד ב ֹו וְ ֹלא יִ זָ ֵרעַ וְ עָ ְרפּו ָׁשם אֶ ת הָ עֶ גְ לָה בַ נָחַ ל( :ה)
וְ נִגְ ׁשּו הַ כֹהֲ נִים בְ נֵי לֵוִ י כִ י בָ ם בָ חַ ר יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך לְ ׁשָ ְרת ֹו ּולְ בָ ֵרְך בְ ֵׁשם יְ קֹוָ ק וְ עַ ל פִ יהֶ ם יִ ְהיֶה כָל ִריב וְ כָל
ָנגַע( :ו) וְ כֹל זִ ְקנֵי הָ עִ יר הַ ִהוא הַ ְקרֹבִ ים אֶ ל הֶ חָ לָל יִ רחֲ צּו אֶּ ת י ֵדיהֶּ ם עַ ל הָ עֶ גְ לָה הָ עֲרּופָ ה בַ נָחַ ל( :ז) וְ עָ נּו
ָאמרּו י ֵָדינּו ֹלא <שפכה> ׁשָ פְ כּו אֶ ת הַ ָדם הַ זֶ ה וְ עֵ ינֵינּו ֹלא ָראּו( :ח) כַפֵ ר לְ עַ ְמָך יִ ְׂש ָר ֵאל אֲ ֶׁשר פָ ִדיתָ
וְ ְ
יְ קֹוָ ק וְ ַאל ִּת ֵּתן ָדם נ ִָקי בְ ֶק ֶרב עַ ְמָך יִ ְׂש ָראֵ ל ונִ ַכפֵ ר לָהֶּ ם הַ דָ ם( :ט) וְ אַ ָּתה ְּתבַ עֵ ר הַ ָדם הַ נ ִָקי ִמ ִק ְרבֶ ָך כִ י
תַ עֲׂשֶ ה הַ יָׁשָ ר בְ עֵ ינֵי יְ קֹוָ ק :ס
סוטה מו:ב
זקני העיר רוחצין ידיהן כו' ;...ואמרו "ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו"  -וכי על לבנו עלתה
שב"ד שופכין דמים?! אלא ,לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות ,ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לויה.
זוהר ויגש ר"י( :עם מתוק מדבש)
בא וראה :יוסף כשנפרד מאביו נשתלח בלא לויה ובלא אכילה והיה מה שהיה [שנתגלגל הדבר
שנמכר למצרים] כך שאמר יעקב "טרוף טורף יוסף" [לפי שחשב שנהרג] ,אמר "כי ארד אל בני
אבל שאולה" [רצונו היה לומר] "לפי שאני גרמתי לו [שנהרג לפי ששלחתי אותו בלא אכילה ובלא
ולויה] ,ועוד שהייתי יודע שאחיו שונאים אותו אליהם [ונחשב כאילו אני מסרתיו למיתה] ,ואת
זה רמז לו [יוסף בשליחות העגלות הרומזות על ענין עגלה הערופה ,שר"ל שהוא היה הגורם
למיתתו אם היה נהרג לפי ששלח אותו למקום סכנה].
רש"י בראשית פרשת ויגש פרק מו פסוק ל
אמותה הפעם  -פשוטו כתרגומו ,ומדרשו סבור הייתי למות שתי מיתות בעולם הזה ובעולם הבא ,שנסתלקה
שכינה ממני ,והייתי אומר שיתבעני הקדוש ברוך הוא מיתתך ,עכשיו שעודך חי לא אמות אלא פעם אחת:
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרק מו סימן כח
בפרק עגלה ערופה היה מתעסק ,שהרי עגלה ערופה היתה באה על לא נודע מי הכהו ,וכן יוסף לא נודע מי
הכהו ,וכיון שראה יעקב את העגלות זכר את הפרק ,מיד ותחי רוח יעקב אביהם.
תורה תמימה בראשית פרק מה פסוק כז
יש אומרים מהו "ותחי רוח יעקב"? רוח הקודש שנסתלק ממנו שרתה עליו באותה שעה [שם שם]:
(יג) עיין בשמונה פרקים להרמב"ם (פ' ז') שהסביר ענין הסתלקות הנבואה מיעקב בימי אבלו על יוסף ע"פ
מ"ש בשבת ל' ב' אין הנבואה חלה אלא מתוך שמחה ,ועתה שבה אליו ,ועיי"ש עוד:... .
רמב"ן בראשית פרק מה פסוק כז
(כז) וידברו אליו את כל דברי יוסף  -יראה לי על דרך הפשט שלא הוגד ליעקב כל ימיו כי אחיו מכרו את
יוסף ,אבל חשב כי היה תועה בשדה והמוצאים אותו לקחוהו ומכרו אותו אל מצרים ,כי אחיו לא רצו
להגיד לו חטאתם ,אף כי יראו לנפשם פן יקצוף ויקללם ,כאשר עשה בראובן ושמעון ולוי (להלן מט ג  -ז).
ויוסף במוסרו הטוב לא רצה להגיד לו:...,
רשב"ם בראשית פרק מה
(כז) את כל דברי יוסף  -שאר דברים שדיבר אליהם הכתובים למעלה שבכה על צואריהם והכירו בודאי
שהוא אחיהם .וגם ראה את העגלות אשר שלח יוסף על פי פרעה ,ותחי רוח יעקב ,כי שמר את הדבר שסוף
יוסף להיות מושל [והעגלות הללו] אינן יוצאות ממצרים כי אם על פי מושל ,כמו שפירשתי למעלה (יט):
)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.
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