לפרשת ויגש
הרועים ועובדי האדמה
איילת סקסטין

עּורינּו
ֲשיכֶם"? וַּאֲ ַּמ ְר ֶתם "אַּ נְ ֵׂשי ִּמ ְקנֶה ָהיּו עֲבָ ֶדיָך ִּמנְ ֵׂ
וְהָ יָה כִּ י-י ְִּק ָרא לָ כֶם פַּ ְרעֹ ה וְאָ מַּ ר" :מַּ ה-מַּ ע ֵׂ
וְעַּ ד-עַּ ָתה ,גַּם-אֲ נ ְַּחנּו ,גַּם-אֲ ב ֵֹׂתינּו" .בַּ עֲבּור ֵׂת ְשבּו ְבאֶ ֶרץ גֹ ֶשן ,כִּ י-תֹועֲבַּ ת ִּמצְ ַּריִּם כָל-רֹעֵׂ ה צ ֹאן.
(בראשית מו ,לג-לד)

העימות התמידי הקיים בין איכרים לבין רועי צאן בא לידי ביטוי במקומות רבים בתנ"ך ,החל
מקין והבל .העימות הוא בראש ובראשונה מעשי :החקלאי ,העמל על גידוליו ,חושש מפני
הצאן העלול ללחך ולהשמיד את פרי עמלו; הרועה ,לעומתו ,חש כי השטחים המעובדים של
האיכרים דוחקים אותו ואת צאנו לאזורים הצחיחים ,הקשים למחיה.
מצרים ,ארץ חקלאית היא ,כידוע ,הניזונה ממי הנילוס .ובכל זאת ,עלה בידי יוסף להשיג
מפרעה אישור לאביו ולאחיו רועי הצאן לגור בארץ זו ,בתנאי שיגבילו עצמם לאזור מרעה
מרוחק מן השדות המעובדים ,שהיה ידוע בשם ארץ גושן .שנים לאחר מכן מכנים דתן
ואבירם את המקום בשם "ארץ זבת חלב ודבש" (במדבר טז ,יג) ,ממש כפי שכינו המרגלים
את ארץ ישראל (שם יג ,כז) ,לאחר שראו את הריה המכוסים בסבך לא מעובד – חלומו של
כל רועה.
אך העימות בין הרועה לאיכר מוצג במקורותינו פעמים רבות גם כעימות אידיאולוגי ורוחני.
כבר בימי קין והבל שעה ה' אל מנחתו של הבל הרועה דווקא (ועל הסיבות האפשריות לכך
לא נרחיב כאן) ,וגם בתקופות מאוחרות יותר אנו רואים לעתים העדפה של חיי הרועים על
פני עבודת האדמה של האיכר .הנביא ירמיהו ,שבעצמו היה רועה ,אומר" :כֹה-אָ ַּמר ה'
ּובכָל-עָ ָריו נְ וֵׂה ר ִֹּעיםַּ ,מ ְר ִּבצִּ ים
צְ בָ אֹות :עֹוד י ְִּהיֶה בַּ מָ קֹום הַּ זֶ ה הֶ חָ ֵׂרב מֵׂ אֵׂ ין-אָ ָדם וְעַּ דְ -בהֵׂ ָמה ְ
ְהּודה עֹ ד
ּובעָ ֵׂרי י ָ
ְרּושלַּ ִּם ְ
ּוב ְס ִּביבֵׂ י י ָ
ּובאֶ ֶרץ ִּבנְ י ִָּמן ִּ
ּובעָ ֵׂרי הַּ ֶנגֶב ְ
צ ֹאןְ .בעָ ֵׂרי הָ הָ רְ ,בעָ ֵׂרי הַּ ְשפֵׂ לָ ה ְ
ַּת ֲעב ְֹרנָה הַּ צ ֹאן עַּ ל-י ְֵׂדי מֹונֶה ,אָ מַּ ר ה'"( .לג ,יב-יג)
בדברי ה' מפי ירמיהו משתקפת שאיפה להחזיר את העם אל חיי הרועים ,משום שהבעיות
של גידול היבולים הן-הן שפיתו את האיכר הישראלי ללמוד אצל החקלאי הכנעני את עבודת
האלילים (ובפרט את עבודת הבעל ,אל הגשם הכנעני) וכתוצאה מכך להינתק מן האמונה
בקב"ה.
צליליה של מחלוקת אידיאולוגית זו עולים כבר מפרידתו של לוט מעל אברהם .בבראשית יג,
ט ,לאחר מריבה בין רועי אברהם לרועי לוט בשל מקנם הרב ,מציע אברהם ללוט" :הֲ ל ֹא כָל-
ימנָה ,ו ְִּאם-הַּ י ִָּמין וְאַּ ְש ְמ ִּאילָ ה" .לוט יכול לבחור לו
הָ אָ ֶרץ ְלפָ נֶיָךִּ ,הפָ ֶרד נָא מֵׂ עָ לָ יִּ :אם-הַּ ְשמ ֹאל וְאֵׂ ִּ
שטחי מרעה בצפון ארץ כנען או בדרומה .אולם הוא בוחר אחרת" :וַּיִּ ָשא-לֹוט אֶ ת-עֵׂ ינָיוַּ ,וי ְַּרא
אֶ ת-כָל-כִּ כַּר הַּ י ְַּר ֵׂדן כִּ י כֻלָ ּה מַּ ְש ֶקה ִּל ְפנֵׂי ַּשחֵׂ ת ה' אֶ תְ -סדֹם וְאֶ תֲ -עמ ָֹרה ,כְ גַּן-ה' כְ אֶ ֶרץ ִּמצְ ַּריִּם,
בֹאֲ כָה צֹעַּ ר" (שם ,שם ,י) .לאחר ששב עם אברהם ממצרים ,לשם ירדו בימי הרעב ,בוחר לוט
לדבוק באורח החיים המצרי ,ולא בזה של אברהם ,למרות הסיאוב הנלווה אליו בסדום (וכפי
שראינו ,לא רק שם).
כִּ י-תֹועֲבַּ ת ִּמצְ ַּריִּם כָל-רֹעֵׂ ה צ ֹאן – זהו אפוא רק תירוץ ,שניתן לראותו אפילו כאמירה
סרקסטית שנועדה לומר בדיוק את ההיפך .דומה כי הפרדתם של בני ישראל היורדים
מצרימה מן העם היושב בארץ אינה מעשה פרגמטי בלבד ,אלא כפי הנראה התערבות של

רוח הקודש השורה על יוסף ,המכוונת אותו לשמר את בני ישראל במצבם הרוחני הטהור עד
לגאולתם.
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