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ת ָרׁשַ ּפָ
ב ׁשֶ ַוּיֵ
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65. יעקב, יוסף, והאחים
פרק לז פסוקים א-ד

א. הקדמה  
לאחר חזרתו מחרן התיישב יעקב אבינו ליד אביו יצחק בחברון. יעקב זכה למשפחה גדולה, ברוך ה', ואף לעושר ומקנה רב. גם 

עשיו התפייס עימו ופנה זה מכבר לגור בארץ אדום. הכול נראה טוב. ואז התרחש המסופר בפרקנו.

מבין כל בני יעקב בלט יוסף באופן מיוחד. יוסף היה 'תלמיד חכם' צעיר ומוכשר. היו לו כישרון למידה ותכונות של מנהיגות 
ואחריות1. יעקב זיהה את כישרונותיו של יוסף והוא אהב אותו מאוד. בעיניו, יוסף היה ראוי להעביר הלאה את מסורת אבותיו, 
ועל כן הוא למד עם יוסף והעביר לו את כל מה שהוא למד מרבותיו ומאבותיו2. הוא אף הכין לו בגד מיוחד - "כתונת פסים", 

כדי לציין את מיוחדותו. 

יוסף, מצידו, השתמש בכישרונותיו כדי לנסות לעזור לאחיו. כשחשב, למשל, שבני בלהה וזלפה )"בני השפחות"( מרגישים 
נחותים לעומת בני רחל ולאה )"בני האימהות"( - הוא השתדל להיות איתם, לעזור להם ולחזק את רוחם. כשהוא ראה מישהו 

מאחיו מתנהג שלא כראוי - הוא סיפר על כך לאביו כדי שיוכיח אותו ויחזירו למוטב. 

יוסף, שרצה מאוד בטובתם של אחיו, חשב לתומו שהם בוודאי שמחים על כל מה שהוא עושה בעבורם. הוא לא שם לב שהוא 
גורם את ההפך. האחים פירשו את מעשיו כניסיון למצוא את חסרונותיהם ולהתנשא עליהם, ולא כמעשים שנועדו לעזור להם. 

גם כך הם קנאו בו על האהבה המיוחדת שאביו אהב אותו, ומעשיו ודבריו עוררו את הקנאה ביתר שאת. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ב אלה המאורעות4  ְל֣דֹות ַיֲעֹק֗ ה׀ ּתֹ ּלֶ ָנַֽען׃ ב ֵא֣ ֶרץ ּכְ ֶא֖ יו בארץ שיצחק אביו גר בה )בחברון(3 ּבְ י ָאִב֑ ֶרץ ְמגּוֵר֣ ֶא֖ ב ּבְ ב ַיֲעֹק֔ ׁ֣שֶ א ַוּיֵ
ַער אבל היה עוזר  ַנ֗ אן ְו֣הּוא  ּצֹ֔ ּבַ ה ֹרֶע֤ה ֶאת־ֶאָחי֙ו עם כל אחיו  ָנ֙ה הוא ָהָי֨ ה ׁשָ ֵר֤ ע־ֶעׂשְ ַבֽ ן־ׁשְ ף ּבֶ שאירעו ליעקב: כשהיה יֹוֵס֞

ם ָרָע֖ה כשיוסף היה רואה משהו לא טוב  ָת֥ ּבָ ף ֶאת־ּדִ ֵב֥א יֹוֵס֛ יו5 ַוּיָ י ָאִב֑ ֣ ֖ה ְנׁשֵ ֵנ֥י ִזְלּפָ ֵנ֥י ִבְלָה֛ה ְוֶאת וִעם ּבְ ונמצא בעיקר ֶאת ִעם ּבְ

ב  ל ָאַה֤ ָרֵא֗ ם )כדי שיוכיח אותם ויחזיר אותם למוטב6(׃ ג )ובלי קשר לכך:( ְוִיׂשְ אצל אחיו הוא היה מביא את הדבר ֶאל־ֲאִביֶהֽ

י־ֶבן־ְזֻקִנ֥ים בן חכם7 ֖הּוא ֑לֹו )והוא ראה בו את מי שמתאים להעביר הלאה את כל מה שהוא למד משם  ֽ יו ּכִ ָנ֔ ל־ּבָ ֶאת־יֹוֵס֙ף ִמּכָ
ְנ֖אּו ֹא֑תֹו הדבר גרם  ׂשְ ּיִ יו ַוֽ ל־ֶאָח֔ ב ֲאִביֶה֙ם ִמּכָ י־ֹא֞תֹו את יוסף ָאַה֤ ֽ יו ּכִ ְר֣אּו ֶאָח֗ ים בגד מיוחד׃ ד ַוּיִ ֽ ּסִ ֶנת ּפַ ֹת֥ ה ֖לֹו ּכְ ׂשָ ועבר8( ְוָע֥

ם הם לא הצליחו להתגבר על שנאתם ולהשלים עימו׃ לֹֽ ֥רֹו ְלׁשָ ּבְ א ָיְכ֖לּו ּדַ להם תחושת קנאה, וקנאה מביאה לשנאה ְולֹ֥

ג. מנגינת הכתוב 

היו ליוסף תכונות של מנהיג. כישרון ללמוד ולהבין ומידות של מנהיגות ואחריות כלפי הזולת. 
יעקב אבינו זיהה את כישרונותיו המבורכים של יוסף והוא עודד את יוסף לחזק אותם ולפתח אותם, לטובת כל המשפחה. 

האחים, לעומת זאת, קינאו ביוסף וחשבו שיוסף מנסה להשתלט עליהם ומטעה את אביו בדבריו.

1  כבר בגיל שבע לערך הוא עמד לפני רחל אימו כדי להגן עליה מפני עשיו! - עיין בפרק לג פסוק ז.
2  רש"י לפסוק ג: “כל מה שלמד משם ועבר מסר לו". רמב"ן בסוף דבריו לפסוק ג: “...וזאת כוונתם באומרם כל מה שלמד 

משם ועבר מסר לו, לומר שמסר לו חכמות וסתרי תורה ומצאו משכיל ובעל סוד בהם כאילו היה זקן ורב ימים."
3  ויצחק אביו היה עדיין בחיים, שהרי הוא נפטר 12 שנים אחרי מכירת יוסף - עיין ברש"י לפרק לה פסוק כט.

4  “תולדות" - “מגזרת מה ילד יום" - אבן עזרא. וכן רד"ק וספורנו.
5  “ורגיל אצל בני בלהה לפי שהיו אחיו מבזין אותן והוא מקרבן." - רש"י לפסוק ב.

6  מלבי"ם: “כדי שיוכיחם אביהם ויעשה שלום ביניהם ויזהירם מזה."
7  יש קושי לבאר שהכוונה במילים “בן זקונים" היא שיוסף היה הבן הקטן ביותר של יעקב, שהרי בנימין היה צעיר ממנו! רבו 
הפירושים, ובחרנו לבאר על פי רש"י שמצטט את תרגום אונקלוס: “בר חכים הוא ליה", כלומר “בן חכם הוא לו", וכדברי חז"ל 

שנוטריקון של ‘זקן’ = זה קנה חוכמה. 
8  עפ"י רש"י לפסוק ג.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת:

 החלק הראשון עוסק ביחסו של יוסף לאחיו. ••
 משימה א עוסקת בדברים שיוסף היה עושה לטובת אחיו.

 במשימה ב נדרשים התלמידים למצוא בפסוק את המקור לכל אחד מהדברים.

 החלק השני עוסק באהבתו של יעקב ליוסף.••
 משימה ג מגדירה שלושה דברים בעניין זה. )משפט ג2 מבוסס על פירושו של רש"י ל"בן זקונים".(

 במשימה ד נדרשים התלמידים למצוא בפסוק את המקור לכל אחד משלושת הדברים.

 החלק השלישי עוסק ביחסם של האחים ליוסף.••
 הציור והמשפטים הנאמרים מפי האחים ומפי יוסף מבטאים את המחשבות והרגשות של כל אחד מהצדדים,

 כאשר כל צד בטוח שהוא צודק.

ההצעה 'לשיחה בכיתה' נועדה לעודד את התלמידים לחפש ולמצוא דרכי התמודדות ראויים עם תחושות של ••
קנאה. רעיונות שהתלמידים יעלו מעצמם או שהם ישמעו בכיתה, יוכלו לעזור להם להתמודד עם תחושות של 

קנאה שהם אולי חשים היום או שיחושו בעתיד.

30
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סּוִקים א-ד ֶרק לז פְּ פֶּ

ֵנ֥י  ּבְ ֶאת  ַער  ַנ֗ ְו֣הּוא  אן  ּצֹ֔ ּבַ ֶאת־ֶאָחי֙ו  ֹרֶע֤ה  ה  ָהָי֨ ָנ֙ה  ׁשָ ה  ֵר֤ ע־ֶעׂשְ ַבֽ ן־ׁשְ ּבֶ ף  "...יֹוֵס֞
סּוק ב( ם׃" )ּפָ ם ָרָע֖ה ֶאל־ֲאִביֶהֽ ָת֥ ּבָ ף ֶאת־ּדִ ֵב֥א יֹוֵס֛ יו ַוּיָ י ָאִב֑ ֣ ֖ה ְנׁשֵ ֵנ֥י ִזְלּפָ ִבְלָה֛ה ְוֶאת ּבְ

ם׃"  לֹֽ ֥רֹו ְלׁשָ ּבְ א ָיְכ֖לּו ּדַ ְנ֖אּו ֹא֑תֹו ְולֹ֥ ׂשְ ּיִ יו ַוֽ ל־ֶאָח֔ ב ֲאִביֶה֙ם ִמּכָ י־ֹא֞תֹו ָאַה֤ ֽ יו ּכִ ְר֣אּו ֶאָח֗ "ַוּיִ
סּוק ד( )ּפָ

ים׃" ֽ ּסִ ֶנת ּפַ ֹת֥ ה ֖לֹו ּכְ ׂשָ י־ֶבן־ְזֻקִנ֥ים ֖הּוא ֑לֹו ְוָע֥ ֽ יו ּכִ ָנ֔ ל־ּבָ ב ֶאת־יֹוֵס֙ף ִמּכָ ל ָאַה֤ ָרֵא֗ "ְוִיׂשְ
סּוק ג( )ּפָ

ל יֹוֵסף ְלֶאָחיו ַיֲחסֹו ׁשֶ

ַיֲעקֹב ְויֹוֵסף

ל ָהַאִחים ְליֹוֵסף ַיֲחָסם ׁשֶ

ִטים: ּפָ ׁשְ ּמִ ים ַהֲחֵסרֹות ּבַ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ א.    ַהׁשְ

 . ל   ּלֹו ְלַטּפֵ 1. יֹוֵסף ָהָיה עֹוֵזר ָלַאִחים ׁשֶ

. ְלָהה ְוִלְבֵני  ם ִלְבֵני ּבִ ה ּגַ 2. יֹוֵסף ָהָיה עֹוֵזר ַהְרּבֵ

ה  ,  ֶאָחיו ָעׂשּו ַמֲעׂשֶ ׁשֶ ר ְלַיֲעקֹב ָאִביו ּכְ 3. יֹוֵסף ָהָיה ְמַסּפֵ

ֲעקֹב  אֹוָתם. ּיַ ֵדי ׁשֶ     ּכְ

ִטים.  ּפָ ׁשְ ל ֶאָחד ֵמַהּמִ ֶהן לֹוְמִדים ֶאת ּכָ ּמֵ סּוק ׁשֶ ּפָ ים ּבַ ּלִ ְצָבִעים ׁשוִֹנים ֶאת ַהּמִ ים ּבִ ׁשִ ַמְדּגְ נּו ּבְ ב.   ַסּמְ

ל יֹוֵסף. ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ל ָהַאִחים, ּוְבֶצַבע ַאֵחר ֶאת ַהּמִ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ ִצּיּור ּבְ נּו ּבַ ה.  ַסּמְ

אֹוֵמר אֹוָתם. ִטים ֶאל ִמי ׁשֶ ּפָ ׁשְ ִצּיּור ֵמַהּמִ ים ּבַ  ו.  ִמְתחּו ַקּוִ

ל ִקְנָאה? חּוׁשֹות ׁשֶ ר ַעל ּתְ ּבֵ ר ְלִהְתּגַ ֶכם ֶאְפׁשָ ה: ֵאיְך ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ִטים: ּפָ ׁשְ ּמִ ים ַהֲחֵסרֹות ּבַ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ג.    ַהׁשְ

. ְמֻיָחד ֶאת  1. ַיֲעקֹב ָאַהב ּבִ

ּיֹוֵסף הּוא  2. ַיֲעקֹב ָרָאה ׁשֶ

. הּוא ָלַמד ִמ  ד אֹותֹו ֶאת ָמה ׁשֶ     ְוהּוא ִלּמֵ

ְקָרא "  ". ּנִ ֶגד ְמֻיָחד ׁשֶ 3. ַיֲעקֹב ֵהִכין ְליֹוֵסף ּבֶ

סּוק ּוְבִדְבֵרי רש"י, ּפָ ים ּבַ ּלִ ְצָבִעים ׁשוִֹנים ֶאת ַהּמִ ים ּבִ ׁשִ ַמְדּגְ נּו ּבְ ד.   ַסּמְ

ִטים.   ּפָ ׁשְ ל ֶאָחד ֵמַהּמִ ֶהן לֹוְמִדים ֶאת ּכָ ּמֵ       ׁשֶ

ים". ּסִ תֶֹנת ּפַ ל "ּכְ ָקה ׁשֶ יקּו ַמְדּבֵ            ַהְדּבִ

ְרִמילוֹן:   תַּ

יֹוִכיַח

ּצֹאן  ּבַ

לֹא טֹוב

ה  ִזְלָפּ

ְרִמילוֹן:   תַּ

ים ּסִ תֶֹנת ּפַ ּכְ

יֹוֵסף

ם ְוֵעֶבר ׁשֵ

ן ָחָכם  ּבֶ

ם ָוֵעֶבר ָמַסר לֹו." ן ָחָכם( הּוא...  ָּכל ָמה ֶׁשָּלַמד ִמּׁשֵ ָרִׁש"י: "ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא לֹו - אֹוְנְקלֹוס ִּתְרֵּגם ַּבר ַחִּכים )ּבֶ

ְך? ל ּכָ ְוָקא הּוא ָאהּוב ּכָ ה ּדַ ָלּמָ

דֹוִלים  ם ַאַחי ַהּגְ ַאּתֶ
ֶכם! ּלְ ַוֲאִני אֹוֵהב ְמאֹוד ֶאת ּכֻ

ים  יׁשִ ֲאַנְחנּו ַמְרּגִ
ט ָעֵלינּו. ּלֵ ּתַ ה ְלִהׁשְ הּוא ְמַנּסֶ ׁשֶ

ה ַלֲעזֹר  ֲאִני ְמַנּסֶ
ֲאִני ָיכֹול! ָכל ָמה ׁשֶ ּבְ

ֶגד ְמֻיָחד? ה ַרק לֹו ֵיׁש ּבֶ ָלּמָ

ְפִקיד. ׁש ִלי ּתַ ּיֵ ֶגד ַמְרֶאה ׁשֶ ַהּבֶ
ִריְך ֶעְזָרה  ּצָ ל ִמי ׁשֶ ּכָ

הּו -  ֶ אֹל ַמּשׁ אֹו רֹוֶצה ִלׁשְ
ָיכֹול ִלְפנֹות ֵאַלי.
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66. חלומותיו של יוסף
פרק לז פסוקים ה-יא

א. הקדמה 
התחושה של יוסף שיש לו הכישרון והיכולת להנהיג את אחיו, להיטיב עימם ולדאוג לכל צרכיהם - קיבלה חיזוק מחלומות 
שהוא חלם. יוסף חלם שני חלומות, שבשניהם בני משפחתו משתחווים לו. הוא ראה בחלומות אלה מעין נבואה ְלמה שיקרה 

בעתיד - הוא יעלה לגדולה וינהיג את אחיו. יוסף ראה בחלומות אלה סימן מאת ה'. 

בשעה שיוסף סיפר את החלומות לאחיו ולאביו, הוא היה בטוח שהדבר ישמח אותם. המסר שלו היה: "אתם יכולים להיות 
רגועים ושלווים כי יש מי שידאג לכם. לא רק שאין לכם סיבה לחשוש ממני, אלא שיבוא יום ואתם אפילו תשתחוו לי ותודו לי!" 
אולם בפועל, לא די בכך שסיפור החלומות לא חיזק אצל האחים את ההבנה הזו של יוסף, אלא להפך! זה חיזק אצלם עוד יותר 
את ההבנה שלהם! הם לא ראו בחלומות סימן לעתיד אלא ביטוי נוסף לתחושת הגדלות של יוסף, שמנסה שוב ושוב למעט 

בערכם ולהתנשא עליהם. בעיניהם, יוסף בסך הכול חלם בלילה את הדברים שהוא חשב עליהם ביום...

יעקב, שהכיר את כישרונותיו של יוסף והבין את כוונתו, ידע, מצד אחד, שהחלומות אמיתיים ושהדברים נכונים, אבל מצד שני 
הוא היה ער לקנאה שיוסף מעורר עליו מאחיו, ולכן בעוד שבליבו הוא שמר את הדברים וציפה שהם יתקיימו, כלפי חוץ הוא 

נזף ביוסף וניסה להמעיט בערכם של החלומות מתוך ניסיון למנוע את קנאת האחים.   

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

י׃  ְמּתִ ר ָחָלֽ ֥ ֖ה ֲאׁשֶ א ַהֲח֥לֹום ַהּזֶ ְמעּו־ָנ֕ ם ׁשִ אֶמר ֲאֵליֶה֑ א ֹאֽתֹו בגלל החלום׃ ו ַוּיֹ֖ ֹנ֥ פּו ֖עֹוד ׂשְ יו ַוּיֹוִס֥ ֖ד ְלֶאָח֑ ּגֵ ם יֹוֵס֙ף ֲח֔לֹום ַוּיַ ֲחלֹ֤ ה ַוּיַ
֤ה  ְוִהּנֵ נעמדה  ָבה  ֑ ְוַגם־ִנּצָ י  ִת֖ ֲאֻלּמָ ָמה  ָק֥ ֛ה  ְוִהּנֵ ה  ֶד֔ ַהּשָׂ ֣תֹוְך  ּבְ עומרים1  של  אגודות  עושים  י֙ם  ֲאֻלּמִ ים  ִמ֤ ְמַאּלְ ְחנּו  ֲאַנ֜ ה  ְוִהּנֵ ז 
ינּו )?!( ִאם־ ְמלְֹך֙ ָעֵל֔ ְך האם מלוך3 ּתִ יו ֲהָמלֹ֤ אְמרּו לֹו֙ ֶאָח֔ י׃ ח ַוּיֹ֤ ִתֽ ֲחֶו֖יָן ַלֲאֻלּמָ ּתַ ׁשְ ֽ ם את אלומתי ַוּתִ ֵתיֶכ֔ יָנ֙ה הקיפו2 ֲאֻלּמֹ֣ ְתֻסּבֶ֨
א ֹא֔תֹו התחזקה עוד יותר שנאתם אליו ַעל־ ֹנ֣ פּו עֹו֙ד ׂשְ נּו האם כוונתך לומר שאתה עתיד למשול בנו?! ַוּיֹוִס֤ ֑ ל ּבָ ְמׁשֹ֖ ֹול ּתִ ָמׁש֥

יו ועל עצם העובדה שהוא מדבר על החלומות כמתפאר בגדלותו4׃  ָבָרֽ יו על תוכן החלומות ְוַעל־ּדְ ֲחלֹֹמָת֖

ים  ֹוָכִב֔ ּכֽ ֙ר  ָעׂשָ ד  ְוַאַח֤ ַח  ֵר֗ ְוַהּיָ ֶמׁש  ֣ ֶ ַהּשׁ ֧ה  ְוִהּנֵ ֔עֹוד  ֲחלֹו֙ם  י  ֽ ְמּתִ ָחַל֤ ה  ִהּנֵ֨ אֶמר  ַוּיֹ֗ יו  ְלֶאָח֑ ֹא֖תֹו  ר  ֥ ַוְיַסּפֵ ר  ַאֵח֔ ֲח֣לֹום  ם עֹו֙ד  ֲחלֹ֥ ַוּיַ ט 
וסיפרו שוב לאביו לפני אחיו7  אחרי שסיפר את החלום לאחיו לבדם6 חזר  ְוֶאל־ֶאָחי֒ו  ֶאל־ָאִבי֮ו  ר  ֣ ַוְיַסּפֵ י   י5׃  ִלֽ ֲחִו֖ים  ּתַ ׁשְ ִמֽ
ָך֣  ְוִאּמְ ֲאִנ֙י  )האם בא נבוא(  ָנ֗בֹוא  ֲה֣בֹוא   )?( ָחָלְ֑מּתָ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֖ה  ַהּזֶ ַהֲח֥לֹום  )מה משמעות(  ה  ָמ֛ ֔לֹו  אֶמר  ַוּיֹ֣ נזף בו  יו  ָאִב֔ ֹו  ְגַער־ּב֣ ַוּיִ
ְרָצה )?!( )הדבר לא עולה על הדעת, ובמיוחד לאור העובדה שאימך, רחל, כבר מתה...(׃ יא ַוְיַקְנאּו־֖בֹו  ת ְלָך֖ ָאֽ ֲחֹו֥ ּתַ יָך ְלִהׁשְ ְוַאֶח֔

ר שמר את עניין החלום בליבו וציפה להתגשמותו8׃ ָבֽ ר ֶאת־ַהּדָ ַמ֥ יו ׁשָ יו ְוָאִב֖ ֶאָח֑

ג. מנגינת הכתוב 

לפעמים קשה להבין את הזולת וללמד עליו זכות, אבל אם מצליחים לעשות זאת, יכולים למנוע בכך קנאות ומריבות.

1  בשעת הקציר, אוחזים ביד אחת קבוצה של שיבולים וביד השנייה קוצרים אותם בעזרת מגל. את קבוצת השיבולים שנקק
צרה אוגדים יחד בקשירה. קבוצת שיבולים זו נקראת ‘עומר’ או ‘אלומה’.

2  רמב"ן.
3  האות ה"א בראש המילה מנוקדת בחטף-פתח, והיא ה"א השאלה )ֲה = האם(.

4  על פי רמב"ן. ורש"י מפרש: בגלל החלומות ובגלל דברי הדיבה שהיה מביא ליעקב אביהם.
5  יוסף אומנם לא הסביר את מי מייצגים השמש, הירח והכוכבים - אבל לכולם היה ברור למי הכוונה. 

6  כפי שכתוב בפסוק הקודם.
7  רש"י.

8  ולעניין ההשתחוויה של אימו - ממילא אין חלום בלי דברים )פרטים( בטלים. יעקב שמר בליבו את המסר המרכזי של 
החלום, שבני המשפחה עתידים להשתחוות ליוסף, ורק כלפי חוץ המעיט בערכו של החלום מתוך ניסיון למנוע את קנאת 

האחים.  
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת:

 העמוד הימני עוסק בחלום הראשון.••
 במשימה א נדרשים התלמידים להוסיף את אלומתו של יוסף לציור.

 במשימה ב נדרשים התלמידים לנסח בלשונם את משמעות החלום בעיניו של יוסף.
 משימה ג נועדה לעזור בהבנת תגובת האחים.

 העמוד השמאלי עוסק בחלום השני.••
במשימה ד נדרשים התלמידים לשער היכן עמד יוסף בחלום ולהוסיף אותו לציור. )יוסף לא מזכיר היכן הוא 

 היה בחלום. נותר לנו רק לשער אם הוא היה בחלום, ואם כן - איפה.(
 במשימה ה נדרשים התלמידים לנסח בלשונם את משמעות החלום בעיניו של יוסף.

 משימה ג נועדה לעזור בהבנת תגובתו של יעקב.

נועדה לאתגר את התלמידים בעריכת השוואה בין החלומות, ובכלל ללמד אותם את •• 'לשיחה בכיתה'  ההצעה 
המיומנות הזאת. ניתן לעשות זאת בשיחה בעל-פה בכיתה, בעזרת טבלה על הלוח או במחברת, או בתור משימה 

לשיעורי בית וכדומה - כפי ראות עיני המורה. 
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ל יוֵֹסף ֲחלוֹמוָֹתיו שֶׁ יחידה 66

סּוִקים ה-יא ֶרק לז פְּ פֶּ

ִניַהֲחלֹום ָהִראׁשֹון ֵ ַהֲחלֹום ַהּשׁ
ָבה  ֑ י ְוַגם־ִנּצָ ִת֖ ָמה ֲאֻלּמָ ֛ה ָק֥ ה ְוִהּנֵ ֶד֔ ֣תֹוְך ַהּשָׂ י֙ם ּבְ ים ֲאֻלּמִ ִמ֤ ְחנּו ְמַאּלְ ה ֲאַנ֜ "...ְוִהּנֵ

סּוק ז( י׃" )ּפָ ִתֽ ֲחֶו֖יָן ַלֲאֻלּמָ ּתַ ׁשְ ֽ ם ַוּתִ ֵתיֶכ֔ יָנ֙ה  ֲאֻלּמֹ֣ ֤ה ְתֻסּבֶ֨      ְוִהּנֵ
סּוק ט( י׃" )ּפָ ֲחִו֖ים ִלֽ ּתַ ׁשְ ים ִמֽ ֹוָכִב֔ ֙ר ּכֽ ד ָעׂשָ ַח ְוַאַח֤ ֵר֗ ֶמׁש ְוַהּיָ ֣ ֶ ֧ה ַהּשׁ "...ְוִהּנֵ

סּוק ח( נּו" )ּפָ ֑ ל ּבָ ְמׁשֹ֖ ֹול ּתִ ינּו ִאם־ָמׁש֥ ְמלְֹך֙ ָעֵל֔ ְך ּתִ יו ֲהָמלֹ֤ אְמרּו לֹו֙ ֶאָח֔ ר ָחָלְ֑מּתָ"ַוּיֹ֤ ֣ ֖ה ֲאׁשֶ ה ַהֲח֥לֹום ַהּזֶ אֶמר ֔לֹו ָמ֛ יו ַוּיֹ֣ ֹו ָאִב֔ ְגַער־ּב֣ "ַוּיִ
סּוק י( ְרָצה׃" )ּפָ ת ְלָך֖ ָאֽ ֲחֹו֥ ּתַ יָך ְלִהׁשְ ָך֣ ְוַאֶח֔   ֲה֣בֹוא ָנ֗בֹוא ֲאִנ֙י ְוִאּמְ

א ֹא֔תֹו..." ֹנ֣ פּו עֹו֙ד ׂשְ ָבֽר׃""ַוּיֹוִס֤ ר ֶאת־ַהּדָ ַמ֥ יו ׁשָ יו ְוָאִב֖ "ַוְיַקְנאּו־֖בֹו ֶאָח֑

ּיּור.   ה ַלּצִ ל ַהֲאֻלּמָ ָקה ׁשֶ ל יֹוֵסף? - הֹוִסיפּו ַמְדּבֵ תֹו ׁשֶ א.   ֵהיָכן ָעְמָדה ֲאֻלּמָ

ָמעּות ַהֲחלֹום?  ָמעּות ַהֲחלֹום? ב.   ָמה ַמׁשְ ה.   ָמה ַמׁשְ

כֹוָנה.( ׁשּוָבה ַהּנְ יפּו ֶאת ַהּתְ ר ֶאת ֲחלֹומֹו? )ַהּקִ ּיֹוֵסף ִסּפֵ ׁשֶ  ו.   ָמה ָאַמר ַיֲעקֹב ּכְ

ֲחֶוה. ּתַ ׁשְ ָך לֹא ּתִ ֲחֶוה ְלָך, ֲאָבל ִאּמְ ּתַ 1. ַרק ֲאִני ְוָהַאִחים ִנׁשְ  

ֲחֶוה ְלָך?! ּתַ ׁשְ ָחה ּתִ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ּכָ ב ׁשֶ ה חֹוׁשֵ 2. ַהִאם ַאּתָ  

3. ֲאַנְחנּו ִנְמלְֹך ָעֶליָך!  

כֹוָנה.( ׁשּוָבה ַהּנְ יפּו ֶאת ַהּתְ ר ֶאת ֲחלֹומֹו? )ַהּקִ ּיֹוֵסף ִסּפֵ ׁשֶ  ג.   ָמה ָאְמרּו ָהַאִחים ּכְ

ְמלְֹך ָעֵלינּו. ה ּתִ ַאּתָ ַמח ׁשֶ 1. ֲאַנְחנּו ִנׂשְ  

ְמלְֹך ָעֵלינּו?! ּתִ ב ׁשֶ ה חֹוׁשֵ 2. ַהִאם ַאּתָ  

3. ֲאַנְחנּו ִנְמלְֹך ָעֶליָך!  

ּיּור.   ֶכם ָעַמד יֹוֵסף? - הֹוִסיפּו אֹותֹו ַלּצִ ד.   ֵהיָכן ְלַדְעּתְ

ֵני ַהֲחלֹומֹות ּוְבָמה ֵהם ׁשֹוִנים? ָמה ּדֹוִמים ׁשְ ה: ּבְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ 33ְלׂשִ
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67. ראובן מציל את יוסף
פרק לז פסוקים יב-כב

הקדמה כללית
אנו מציעים לחלק את לימוד פסוקי 'מכירת יוסף' לשני שיעורים. השיעור הראשון יעסוק במסירותו של יוסף לקיום בקשת 
אביו, בתגובתם של האחים שראו אותו מופיע "פתאום", ובמאמציו של ראובן להצילו ולהשיבו אל אביו. זוהי הנקודה שבה 
ראוי לסיים את השיעור הראשון )לא כדאי לסיים את השיעור בפסוק "לכו ונהרגהו" או בפסוק המתאר את השלכתו של יוסף 
לבור(. השיעור השני יעסוק בהשלכת יוסף לבור ומייד לאחר מכן בתחושת החרטה של יהודה ובהצעתו "להסתפק" במכירתו 

של יוסף במקום לגרום למותו. גם כאן נסיים בפסוק העוסק בראובן, שהצטער על שתוכניתו להשיב את יוסף לאביו נכשלה.

א. הקדמה 
באחד הימים הלכו אחי יוסף לרעות את צאן אביהם הרחק מהבית, בשכם, בעוד יוסף נשאר בחברון עם יעקב1. לאחר היעדרות 
ממושכת של האחים ביקש יעקב מיוסף ללכת ולראות את שלומם. יוסף הזדרז לקיים את בקשת אביו והתאמץ למלא את 

שליחותו אף שלא מצא את אחיו מייד ואף שידע שאחיו שונאים אותו.
אחי יוסף הופתעו לראותו מתקרב אליהם פתאום מרחוק, והתעוררה בהם שוב תחושת האיום מיוסף. "הנה בעל החלומות, 
שמתנשא עלינו, הולך אחרינו עד כאן...!" "מה הוא עושה כאן פתאום?!" "האם הוא עוקב אחרינו?!" "אולי הוא חושב עלינו 
דברים רעים..."2. תחושת האיום הביאה את חלקם למחשבה שהדרך היחידה להגן על עצמם ולמנוע מיוסף לפגוע בהם היא 
לפגוע בו תחילה. היה אף מי שהציע: "בואו נהרוג את יוסף ונשליך את גופתו לבור". רש"י3 מביא בשם חז"ל שהיה זה שמעון 
שהעלה את ההצעה לפני לוי )בעוד האחים האחרים שומעים ושותקים(. היחיד שיצא להגנתו של יוסף באופן נחרץ היה ראובן. 
הוא טען שלמרות הכול - אסור להרוג! אולם דבריו לא התקבלו. בראות ראובן שאינו מצליח לשכנע את אחיו שלא להרוג את 
יוסף, הוא החליט לתחבל תחבולה: הוא הציע לאחים לא לפגוע ביוסף ישירות אלא להשליך אותו לבור בעודו בחיים ולהביא 
למותו בצורה עקיפה. בליבו תכנן ראובן לשוב אל הבור מאוחר יותר ולהציל את יוסף! הצעתו התקבלה ויוסף ניצל ממוות! 

)כדאי לשים לב שבפסוקים שלפנינו יוסף עדיין לא הגיע אל אחיו והוא כלל לא היה מודע לדיון שהתנהל ביניהם!(

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים 

ְלָכ֖ה  ם  ֶכ֔ ׁשְ ּבִ ים  ֹרִע֣ יָך֙  ַאֶח֨ ֲה֤לֹוא  ף  ֶאל־יֹוֵס֗ ל  ָרֵא֜ ִיׂשְ אֶמר  ַוּיֹ֨ יג  ֶכֽם׃  ׁשְ ּבִ ֲאִביֶה֖ם  אן  ׄת־ֹצ֥ ֶאׄ ִלְר֛עֹות  )מחברון(  יו  ֶאָח֪ ְל֭כּו  ַוּיֵ יב 
א  אֶמר ֗לֹו ֶלְך־ָנ֨ ַוּיֹ֣ ִֽני הנני מוכן לכל שליחות שתשלח אותי4׃ יד  אֶמר ֖לֹו ִהּנֵ ַוּיֹ֥ ם ברצוני לשלוח אותך אליהם  ָלֲחָך֣ ֲאֵליֶה֑ ְוֶאׁשְ
ֶכָֽמה  א ׁשְ ֹב֖ הּו֙ ֵמֵעֶ֣מק ֶחְב֔רֹון ַוּיָ ָלֵח֨ ׁשְ ָב֑ר ותחזור ותודיע לי מה שלומם ַוּיִ ִני ּדָ ֵב֖ אן ַוֲהׁשִ ֣לֹום ַהּצֹ֔ יָך֙ ְוֶאת־ׁשְ ֤לֹום ַאֶח֨ ה ֶאת־ׁשְ ְרֵא֜
ה נראה כמחפש דבר מה ואינו יודע היכן  ֶד֑ ּשָׂ ֥ה )יוסף( ֹתֶע֖ה ּבַ יׁש היה שם איש5 שראה את יוסף ְוִהּנֵ הּו ִא֔ ְמָצֵא֣ ַוּיִ לשכם׃ טו 

מחפש  ׁש  ֑ ְמַבּקֵ י  ָאֹנִכ֣ י  ֶאת־ַאַח֖ אֶמר  ַוּיֹ֕ טז  מחפש?׃  אתה  מה  ׁש  ֽ ַבּקֵ ַמה־ּתְ ר  ֵלאֹמ֖ יׁש  ָהִא֛ ָאֵל֧הּו  ׁשְ ַוּיִ ילך  דרך  ובאיזו  הדבר 

ים ֵנְלָכ֖ה  ְמִר֔ ֙י )אותם( ֹאֽ ְעּתִ ַמ֨ י ׁשָ ֤ ה הלכו מכאן )ואני יודע זאת-( ּכִ אֶמר ָהִאיׁש֙ ָנְס֣עּו ִמּזֶ֔ ים׃ יז ַוּיֹ֤ ם ֹרִעֽ ה ֵה֥ י ֵאיֹפ֖ ֣א ִל֔ יָדה־ּנָ ֽ ַהּגִ
ם  ב ֲאֵליֶה֔ ֶר֙ם ועוד לפני שיוסף ִיְקַר֣ ק ּוְבֶט֨ ְר֥אּו ֹא֖תֹו האחים ֵמָרֹח֑ ן׃ יח ַוּיִ ֹדָתֽ ם ּבְ ְמָצֵא֖ יו ַוּיִ ר ֶאָח֔ ֶ֤לְך יֹוֵס֙ף ַאַח֣ ְיָנה נלך לדותן ַוּיֵ ּדָֹת֑
א  ֽ ֶז֖ה ּבָ ַ֛על ַהֲחלֹ֥מֹות ַהּלָ ה ּבַ יו7 ִהּנֵ֗ יׁש ֶאל־ָאִח֑ ֥לּו ֹא֖תֹו חשבו עליו מחשבות רעות6 ַלֲהִמיֽתֹו שכדאי להורגו׃ יט ַוּיֹאְמ֖רּו ִא֣ ְתַנּכְ ֽ ַוּיִ
הּו֙ ונשליך את גופתו המתה  ִלֵכ֨ הּו בואו ונהרוג אותו ְוַנׁשְ ה׀ ְל֣כּו ְוַנַֽהְרֵג֗ ֣ זה שחולם חלומות שהוא ימלוך עלינו וישלוט בנו׃ כ ְוַעּתָ

ְה֖יּו אם יתקיימו  ה ַמה־ּיִ ֥ה ָרָע֖ה ֲאָכָלְ֑תהּו ְוִנְרֶא֕ ְרנּו לאבינו ַחּיָ ד ַהּבֹ֔רֹות )כדי שאף אחד לא ידע היכן הוא ומה קרה לו( ְוָאַמ֕ ַאַח֣ ּבְ
ּ֖נּו ָנֶֽפׁש לא נהרוג אותו!׃ כב )אולם דבריו  א ַנּכֶ אֶמר לֹ֥ ם ַוּיֹ֕ ָד֑ ֵל֖הּו ִמּיָ ּצִ ן שמציעים להרוג את יוסף ַוּיַ ע ְראּוֵב֔ ַמ֣ ׁשְ יו8׃ כא ַוּיִ ֲחלֹֹמָתֽ
ֹור  )בעודו בחיים( ֶאל־ַהּב֤ יכּו ֹא֗תֹו  ִל֣ אל תהרגו! ַהׁשְ כּו־ָד֒ם  ּפְ ׁשְ ם׀ ְראּוֵב֮ן  ַאל־ּתִ אֶמר ֲאֵלֶה֣ ַוּיֹ֨ לא התקבלו9 ולכן הוא הציע:( 

ְלחּו־֑בֹו רק אל תהרגו אותו בידיכם! )והתורה מעידה על ראובן שכוונתו  ׁשְ ר )וימות שם מעצמו( ְוָי֖ד ַאל־ּתִ ֔ ְדּבָ ּמִ ר ּבַ ֣ ֙ה ֲאׁשֶ ַהּזֶ
יו׃  י֖בֹו ֶאל־ָאִבֽ ם וכדי שהוא יוכל בהמשך להוציא את יוסף  מהבור ו- ַלֲהׁשִ ָד֔ יל ֹאתֹו֙ ִמּיָ ֤ ַען ַהּצִ בדברים אלה הייתה:( ְלַמ֗

1  סביר להניח שבנימין, שהיה באותו הזמן כבן תשע, נשאר אף הוא בבית.
2  עיין בספורנו לפסוק יח.

3  בפירושו לפרק מב פסוק כד.
4  רמב"ן: “... יוסף לכבוד אביו נתאמץ ללכת אחריהם אל מקום רחוק ולא אמר איך אלך והם שונאים אותי."

5  רש"י מביא בשם חז"ל ש’איש’ זה היה המלאך גבריאל.
6  על פי תרגום אונקלוס. וכן באבן עזרא, רד"ק ועוד.

7  שמעון ללוי - רש"י בפירושו לפרק מב פסוק כד.
8  אלה דברי לעג על חלומותיו של יוסף - רמב"ן ועוד.

9  עיין בדעת מקרא.
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סּוִקים יב-כב ֶרק לז פְּ פֶּ

ֶכֽם׃ ׁשְ אן ֲאִביֶה֖ם ּבִ ׄת־ֹצ֥ יו ִלְר֛עֹות ֶאׄ ְל֭כּו ֶאָח֪ "ַוּיֵ
סּוִקים יב- יג( ף..." )ּפְ ל ֶאל־יֹוֵס֗ ָרֵא֜ אֶמר ִיׂשְ ַוּיֹ֨

מֹות ַהּדֹוְבִרים: ִלימּו ֶאת ׁשְ א.   ַהׁשְ

ֶחְברֹון: ּבְ

ֶכם: ׁשְ ּבִ

ֵעֶמק ּדֹוָתן: ּבְ

ם ֶכ֔ ׁשְ ים ּבִ יָך֙ ֹרִע֣ ַיֲעקֹב:     "ֲה֤לֹוא ַאֶח֨

ם" ָלֲחָך֣ ֲאֵליֶה֑                    ְלָכ֖ה ְוֶאׁשְ

ִֽני!"  : "ִהּנֵ

יָך֙ ֤לֹום ַאֶח֨ ה ֶאת־ׁשְ א ְרֵא֜  : "ֶלְך־ָנ֨

ָב֑ר" ִני ּדָ ֵב֖ אן ַוֲהׁשִ ֣לֹום ַהּצֹ֔                   ְוֶאת־ׁשְ

ׁש?" ֽ ַבּקֵ  : "ַמה־ּתְ
ׁש!" ֑ י ְמַבּקֵ י ָאֹנִכ֣  : "ֶאת־ַאַח֖

ה  : "ָנְס֣עּו ִמּזֶ֔
ְיָנה" ים ֵנְלָכ֖ה ּדָֹת֑ ְמִר֔ ֙י ֹאֽ ְעּתִ ַמ֨ י ׁשָ ֤                      ּכִ

ֽא!  ֶז֖ה ּבָ ַ֛על ַהֲחלֹ֥מֹות ַהּלָ ה ּבַ  : "ִהּנֵ֗

ד ַהּבֹ֔רֹות..."  ַאַח֣ הּו֙ ּבְ ִלֵכ֨ הּו  ְוַנׁשְ ה׀ ְל֣כּו ְוַנַֽהְרֵג֗ ֣                      ְוַעּתָ

ּ֖נּו ָנֶֽפׁש!" א ַנּכֶ  :  "לֹ֥

כּו־ָד֒ם!  ּפְ ׁשְ  :  "ַאל־ּתִ

ְלחּו־֑בֹו!" ׁשְ ר ְוָי֖ד ַאל־ּתִ ֔ ְדּבָ ּמִ ר ּבַ ֣ ֙ה ֲאׁשֶ ֹור ַהּזֶ יכּו ֹא֗תֹו ֶאל־ַהּב֤ ִל֣                      ַהׁשְ

ּנּו ָנֶפׁש!" "לֹא ַנּכֶ

ּנּו ָנֶפׁש!" "לֹא ַנּכֶ "ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו!"

ל ְראּוֵבן. ָבָריו ׁשֶ ָקה ּוָבּה ּדְ יקּו ַמְדּבֵ ב.   ַהְדּבִ

ִליכּו ֶאת יֹוֵסף ַלּבֹור?  ר ָהַאִחים ַיׁשְ ֲאׁשֶ ְכֵנן ְראּוֵבן ַלֲעׂשֹות ּכַ  ג.   ָמה ּתִ

35

ג. מנגינת הכתוב 

גדולתו של ראובן, שפעל בנחרצות ובתחבולות כדי להציל את יוסף.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת:

העמוד הימני מסכם את האירועים בשלושת המקומות: חברון, שכם ועמק דותן. ••

חלוקת העמוד לשלושה חלקים, כשבכל חלק ציטוט פסוקים וציור - מאפשר לדון עם התלמידים בכל אחד 
 משלושת חלקי הסיפור באופן ממוקד, בזיהוי הדמויות ובהבנת הדו-שיח בין הדמויות. 

שלושת החלקים יחד מציירים "תמונה שלמה" של מסירותו של יוסף לקיום בקשת אביו אף שהוא ידע שאחיו 
שונאים אותו.

העמוד השמאלי נועד להבליט את מאמציו של ראובן להציל את יוסף מיד האחים שהציעו להורגו.••
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68. מכירת יוסף
פרק לז פסוקים כג-ל

א. הקדמה 
יוסף הגיע אל אחיו מבלי לדעת דבר על תוכניותיהם. אפשר לשער את הפתעתו של יוסף ואת צערו כאשר הוא הגיע אליהם 
בלב מלא שמחה והתרגשות, והתקבל על ידם בצורה הפוכה לגמרי. האחים היו משוכנעים שמטרתו של יוסף להרע להם, ולכן 

מיד בהגיעו אליהם, הם הפשיטו מעליו את כתונת הפסים, המעידה על מעלתו, והשליכו אותו אל בור1. 

אחרי השלכת יוסף אל הבור התיישבו רוב האחים לאכול. ראובן, לעומתם, התרחק מהמקום וחיכה להזדמנות לחזור אל הבור, 
מבלי שהם ישימו לב, ולהציל את יוסף2. בינתיים עברה במקום שיירת סוחרים. יהודה התחיל להרגיש רגשי חרטה על השלכת 
יוסף אל הבור והוא שכנע את אחיו שמוטב 'להסתפק' במכירתו כעבד לסוחרים ולא לגרום למותו. מבחינתו של יהודה - יוסף 

ניצל ממוות, אבל מבחינתו של ראובן - יוסף 'נעלם' ואבדו הסיכויים "להשיבו אל אביו" כפי שהוא תכנן לעשות...

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

יו3׃ ר ָעָלֽ ֥ ים ֲאׁשֶ ֖ ּסִ ֶנת ַהּפַ ֹת֥ ֹו כלומר: ֶאת־ּכְ ְנּת֔ ּתָ יטּו ֶאת־יֹוֵס֙ף הורידו מעליו ֶאת־ּכֻ ֤ ְפׁשִ ַוּיַ יו  ף ֶאל־ֶאָח֑ א יֹוֵס֖ ֥ ר־ּבָ ֲאׁשֶ ֽ י ּכַ ְיִה֕ ַוֽ  כג 

֤אּו  ׂשְ ֱאָכל־ֶלֶח֒ם ַוּיִ בּו֮ )האחים( ֶלֽ ׁשְ ִים )ולכן הוא לא טבע4( ׃ כה ַוּיֵ ֹו ָמֽ ין ּב֖ ק ֵא֥ ֹור ֵר֔ ָרה אל הבור ְוַהּב֣ כּו ֹא֖תֹו ַהּבֹ֑ ִל֥ ׁשְ הּו ַוּיַ ֻח֔ ּקָ כד ַוּיִ֨

ים  ט - סוגי בשמים הֹוְלִכ֖ י ָולֹ֔ ים ְנֹכא֙ת ּוְצִר֣ ִא֗ ׂשְ ם ֹנֽ יֶה֣ ְלָע֑ד ּוְגַמּלֵ ה ִמּגִ ָא֖ ים ּבָ ְמֵעאִל֔ ת שיירה של ִיׁשְ ֙ה ֹאְרַח֣ ְר֔אּו ְוִהּנֵ יֵניֶה֙ם ַוּיִ ֵעֽ

ֽמֹו ונסתיר את  ינּו ֶאת־ּדָ ֖ ינּו ְוִכּסִ י מכך ש- ַנֲהֹר֙ג ֶאת־ָאִח֔ ֤ ַצע מה נרוויח ּכִ ֗ יו ַמה־ּבֶ ה ֶאל־ֶאָח֑ אֶמר ְיהּוָד֖ ְיָמה5׃ כו ַוּיֹ֥ יד ִמְצָרֽ ְלהֹוִר֥

ִהי־ נּו֙ ַאל־ּתְ ים לעבד )ודי בכך, כדי שהוא לא יפגע בנו( ְוָיֵד֨ ְמֵעאִל֗ ׁשְ ּנּו ַלּיִ ֶר֣ דבר מותו?! )זאת הרי עבירה נוראה!( ׃ כז ְל֞כּו ְוִנְמּכְ

כּו֙  ְמׁשְ ּיִ ים שהיו עם הישמעאלים בשיירה6 ַוֽ ֲחִר֗ ים ֹסֽ ים ִמְדָיִנ֜ ַֽעְברּו֩ ֲאָנׁשִ֨ יו׃ כח ַוּיַ ְמ֖עּו ֶאָחֽ ׁשְ ּיִ נּו ֑הּוא ַוֽ ֵר֖ ינּו ְבׂשָ י־ָאִח֥ ֽ ֔בֹו להורגו ּכִ

ף  ֶאת־יֹוֵס֖ הישמעאלים  שיירת  יאּו  ִב֥ ַוּיָ ֶ֑סף  ּכָ ים  ִר֣ ֶעׂשְ ּבְ ים  ְמֵעאִל֖ ׁשְ ַלּיִ ף  ֶאת־יֹוֵס֛ ֧רּו  ְמּכְ ַוּיִ ֹור  ִמן־ַהּב֔ ֶאת־יֹוֵס֙ף  ֲע֤לּו  ֽ ַוּיַ האחים 

ְיָמה׃ כט )ראובן לא היה במקום בשעת המכירה ולא ידע על דבר המכירה. הוא היה במרחק-מה, ממתין להזדמנות לחזור  ִמְצָרֽ

ֹור)!(  ּב֑ ף ּבַ ֥ה ֵאין־יֹוֵס֖ ֹור כדי להציל את יוסף ְוִהּנֵ ב ְראּוֵב֙ן ֶאל־ַהּב֔ ׁ֤שָ בחשאי אל הבור ולהציל את יוסף. כשהגיעה ההזדמנות:(  ַוּיָ

א להיכן אלך?! מה אעשה?! כיצד אוכל לראות בצערו  ָנה ֲאִני־ָבֽ ּנּו ַוֲאִנ֖י ָא֥ ֶ֣לד ֵאיֶנ֔ ר ַהּיֶ יו ַוּיֹאַמ֑ ב ֶאל־ֶאָח֖ ׁ֥שָ יו׃ ל ַוּיָ ָגָדֽ ע ֶאת־ּבְ ְקַר֖ ַוּיִ

של אבא?7 אני הבכור והאחריות מוטלת עלי!׃

1  התורה אינה מתארת כאן שום דו-שיח בין יוסף לבין האחים, אולם בפרק מב פסוק כא מתוארים דברי התחינה של יוסף.  
2  רש"י בפירושו לפסוק כח כותב שהגיע תורו של ראובן לחזור הביתה ולשמש את אביו. )לפי זה, ראובן אמר לאחיו שהוא 
הולך לשמש את אביו, אולם בפועל הוא לא הלך מייד אלא רק התרחק מעט והמתין להזדמנות לחזור אל הבור, להוציא את 

יוסף ולקחת אותו עימו הביתה לחברון(.
3  ביארנו על פי הנצי"ב, שמדובר בבגד אחד: בכתונת הפסים. ורש"י פירש שהפשיטו מיוסף שני בגדים: חלוק ואת כתונת 

הפסים.
4  רשב"ם.

5  בדרכם מגלעד למצרים הם עברו דרך עמק דותן.
6  על פי ספורנו. ורשב"ם בפירושו לפסוק לו מציין שהישמעאלים, המדיינים והמדנים )המוזכרים להלן בפסוק לו( היו אחים, 
ככתוב בבראשית כה, א-ב. לפי זה, לא מפתיע שהם היו יחד בשיירה ושמכנים את אלה בשמם של אלה. וכן רד"ק לפסוק כח.

7  על פי רש"י.



43

ג. מנגינת הכתוב 

אחרי שראובן הציל את יוסף ממוות ישיר, יהודה ביקש להצילו גם ממוות עקיף.

אומנם מכירתו של יוסף הייתה מעשה חמור ביותר, אך זה עדיין פחות חמור מגרימת מותו. 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת:

 העבודות בחוברת מסכמות את מהלך הסיפור:••
 משימה א: השלכת יוסף לבור.

 משימות ב-ג: שיירת הישמעאלים שעברה במקום )התלמידים נדרשים להבין את המילים בפסוק(.
 משימה ד: הצעתו של יהודה.

משימה ה: צערו של ראובן כשהוא גילה שיוסף "נעלם" ותוכניתו להצלת יוסף נכשלה.

36

ְמִכיַרת יוֵֹסף יחידה 68

סּוִקים כג-ל ֶרק לז פְּ פֶּ

סּוִקים כג-כד( ָרה" )ּפְ כּו ֹא֖תֹו ַהּבֹ֑ ִל֥ ׁשְ הּו ַוּיַ ֻח֔ ּקָ יו... ַוּיִ֨ ף ֶאל־ֶאָח֑ א יֹוֵס֖ ֥ ר־ּבָ ֲאׁשֶ ֽ י ּכַ ְיִה֕ יאּו֙ ֶאל־"ַוֽ ִב֨ ֞חּו... ַוּיָ ּלְ ְיׁשַ ם׃  ַוֽ ֽ ּדָ ֶנת ּבַ ּתֹ֖ ֥לּו ֶאת־ַהּכֻ ְטּבְ ף... ַוּיִ ֶנת יֹוֵס֑ ֹת֣ ְק֖חּו ֶאת־ּכְ "ַוּיִ
סּוִקים לא-לב( א׃" )ּפְ וא ִאם־לֹֽ ְנָך֛ ִה֖ ֶנת ּבִ ֹת֧ א ַהּכְ ר־ָנ֗ את ָמָצ֑אנּו ַהּכֶ ם ַוּיֹאְמ֖רּו ֹז֣ ֲאִביֶה֔

סּוק לג( ף׃" )ּפָ ף יֹוֵסֽ ף ֹטַר֖ ֥ה ָרָע֖ה ֲאָכָלְ֑תהּו ָטֹר֥ י ַחּיָ ִנ֔ ֶנת ּבְ ֹת֣ אֶמ֙ר ּכְ ּה ַוּיֹ֨ יָר֤ ּכִ "ַוּיַ

סּוק לד( ים׃" )ּפָ ֽ ים ַרּבִ ֖נֹו ָיִמ֥ ֥ל ַעל־ּבְ ְתַאּבֵ ָמְתָנ֑יו ַוּיִ ק ּבְ ֖ ם ׂשַ ׂ֥שֶ יו ַוּיָ ְמלָֹת֔ ע ַיֲעֹק֙ב ׂשִ ְקַר֤ "ַוּיִ

סּוק לה( ם" )ּפָ יו ְלַנֲח֗מֹו ַוְיָמֵא֙ן ְלִהְתַנֵח֔ ֹנָת֜ יו ְוָכל־ּבְ ָנ֨ ֻקמּו֩ ָכל־ּבָ "ַוּיָ

ְלָע֑ד  ה ִמּגִ ָא֖ ים ּבָ ְמֵעאִל֔ ת ִיׁשְ ֙ה ֹאְרַח֣ ְר֔אּו ְוִהּנֵ יֵניֶה֙ם ַוּיִ ֤אּו ֵעֽ ׂשְ "...ַוּיִ
סּוק כה( ְיָמה׃" )ּפָ יד ִמְצָרֽ ים ְלהֹוִר֥ ט  הֹוְלִכ֖ י ָולֹ֔ ים ְנֹכא֙ת ּוְצִר֣ ִא֗ ׂשְ ם ֹנֽ יֶה֣     ּוְגַמּלֵ

ֽמֹו׃  ינּו ֶאת־ּדָ ֖ ינּו ְוִכּסִ י ַנֲהֹר֙ג ֶאת־ָאִח֔ ֤ ַצע ּכִ ֗ יו ַמה־ּבֶ ה ֶאל־ֶאָח֑ אֶמר ְיהּוָד֖ "ַוּיֹ֥
סּוִקים כו-כז( נּו ֑הּוא" )ּפְ ֵר֖ ינּו ְבׂשָ י־ָאִח֥ ֽ ִהי־֔בֹו ּכִ נּו֙ ַאל־ּתְ ים ְוָיֵד֨ ְמֵעאִל֗ ׁשְ ּנּו ַלּיִ ֶר֣ ְל֞כּו ְוִנְמּכְ

סּוק כט( יו׃" )ּפָ ָגָדֽ ע ֶאת־ּבְ ְקַר֖ ֹור ַוּיִ ּב֑ ף ּבַ ֥ה ֵאין־יֹוֵס֖ ֹור ְוִהּנֵ ב ְראּוֵב֙ן ֶאל־ַהּב֔ ׁ֤שָ "ַוּיָ

יַע ֲאֵליֶהם?  ּיֹוֵסף ִהּגִ ׁשֶ א.   ָמה ָעׂשּו ָהַאִחים ּכְ

ֲאלּו ָהַאִחים ֶאת ַיֲעקֹב. ָ ּשׁ ֵאָלה ׁשֶ ְ נֹות ֶאת ַהּשׁ ַצּיְ סּוק ַהּמְ ּפָ ים ּבַ ּלִ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ א.   ַסּמְ

ָרה ְליֹוֵסף?  ּקָ ב ַיֲעקֹב ׁשֶ ב.   ָמה ָחׁשַ

ֶצַבע ַאֵחר. ָבר ּבְ ל ּדָ ה ִמּתֹוְך ַצֲערֹו ַעל מֹות יֹוֵסף - ּכָ ֲעקֹב ָעׂשָ ּיַ ָבִרים ׁשֶ סּוק ֶאת ַהּדְ ּפָ נּו ּבַ ג.    ַסּמְ

ה ְלַנֵחם ֶאת ַיֲעקֹב?   ד.   ִמי ִנּסָ

. ה.   ַהִאם ֵהם ִהְצִליחּו? 

כֹונֹות: ׁשּובֹות ַהּנְ יפּו ֶאת ַהּתְ ב.   ַהּקִ

ְמֵעאִלים. ל ִיׁשְ ָרה ׁשֶ ּיָ ְמֵעאִלים.   ב. ׁשַ ְמֵעאִלים"?  -  א. אֹוְרִחים ִיׁשְ     1.  ַמִהי "אֹוְרַחת ִיׁשְ

ִמים.            ב. ִמיֵני ַמֲאָכִלים. ׂשָ ים?  -  א. ִמיֵני ּבְ ַמּלִ אּו ֲעֵליֶהם ַהּגְ     2.  ָמה ָנׂשְ

ֶרְך ִמ  ְל  . ּדֶ יֶהם ָהיּו ּבַ ְמֵעאִלים ּוְגַמּלֵ ׁשְ  ג.  ַהּיִ

ים ַהֲחֵסרֹות:  ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ד.   ַהׁשְ

. ִאיר אֹותֹו ּבַ  ְמקֹום ְלַהׁשְ יַע ְלֶאָחיו  ֶאת יֹוֵסף ַל  ּבִ     ְיהּוָדה ִהּצִ

ָגָדיו?   ה.   ַמּדּוַע ָקַרע ְראּוֵבן ֶאת ּבְ

ל ַיֲעקֹב ֶאְבלוֹ שֶׁ
סּוִקים לא-לו ֶרק לז פְּ פֶּ

יחידה 69

ים ְלַנֵחם ֶאת ַיֲעקֹב? ָמה ֲהִייֶתם אֹוְמִרים לֹו? יַצד ֲהִייֶתם ְמַנּסִ ם, ּכֵ ה: לּו ְיָכְלּתֶ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
37
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69. אבלו של יעקב
פרק לז פסוקים לא-לו

א. הקדמה 
יוסף נמכר, והאחים נותרו לבדם בשדה. ההקלה שהם אולי הרגישו ברגעים הראשונים אחרי מכירת יוסף, פינתה את מקומה 
לשאלה כיצד יסבירו ליעקב אביהם מה עלה בגורלו של יוסף. הם לא רצו לומר ליעקב את כל האמת ואף חששו לבשר לו 
בעצמם שיוסף איננו. הם החליטו לשלוח שליח ובידיו כותונתו של יוסף ספוגה בדם, ולתת ליעקב לשער לבד מה קרה לבנו. 
כשהשליח הגיע אל יעקב ובפיו המסר שביקשו האחים למסור: "זאת מצאנו..." - הבין יעקב שיוסף כנראה נטרף על ידי חיה 

רעה. הוא לא העלה על דעתו אפשרות אחרת. 

כשחזרו האחים הביתה וראו בעיניהם את גודל צערו של יעקב, הם ניסו לנחמו - אך ללא הועיל. צערו של יעקב היה גדול 
מהניחומים שהם ניחמוהו.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

בידי שליח2  ים  ּסִ֗ ַהּפַ ֶנת  ֹת֣ ֞חּו ֶאת־ּכְ ּלְ ְיׁשַ ַוֽ ם1׃ לב  ֽ ּדָ ּבַ ֶנת  ּתֹ֖ ֥לּו ֶאת־ַהּכֻ ְטּבְ ַוּיִ ים  ִעּזִ֔ יר  ִע֣ ׂשְ ֲחטּו֙  ׁשְ ּיִ ַוֽ ף  יֹוֵס֑ ֶנת  ֹת֣ ְק֖חּו ֶאת־ּכְ ַוּיִ לא 
אֶמ֙ר  ּה4 ַוּיֹ֨ יָר֤ ּכִ א או לא׃3 לג ַוּיַ וא האם כתונת בנך היא ִאם־לֹֽ ְנָך֛ ִה֖ ֶנת ּבִ ֹת֧ א ַהּכְ ר־ָנ֗ את ָמָצ֑אנּו ַהּכֶ ם ַוּיֹאְמ֖רּו ֹז֣ יאּו֙ ֶאל־ֲאִביֶה֔ ִב֨ ַוּיָ
ָמְתָנ֑יו  ּבְ ק  ֖ ׂשַ ם  ׂ֥שֶ ַוּיָ יו  ְמלָֹת֔ ׂשִ ַיֲעֹק֙ב  ע  ְקַר֤ ַוּיִ לד  ף׃  יֹוֵסֽ ף  ֹטַר֖ ף  ָטֹר֥ אותו  אכלה  ֲאָכָלְ֑תהּו  ָרָע֖ה  ֥ה  ַחּיָ )נראה ש-(  י)!(  ִנ֔ ּבְ ֶנת  ֹת֣ ּכְ
יו )דינה ושאר בנות המשפחה: הנכדות והכלות5( ְלַנֲח֗מֹו ַוְיָמֵא֙ן סירב  ֹנָת֜ יו ְוָכל־ּבְ ָנ֨ ֻקמּו֩ ָכל־ּבָ ים׃ לה ַוּיָ ֽ ים ַרּבִ ֖נֹו ָיִמ֥ ֥ל ַעל־ּבְ ְתַאּבֵ ַוּיִ
ָלה לקברי )'שאול' הוא כינוי לקבר. יעקב חש שהוא  ֹא֑ ִנ֛י על דבר מותו של בני ָאֵב֖ל באבלי ׁשְ ד ֶאל־ּבְ י־ֵאֵר֧ ֽ אֶמר ּכִ ם ַוּיֹ֕ ְלִהְתַנֵח֔
ים )הם המדיינים שהיו עם הישמעאלים בשיירה(  ָדִנ֔ ּמְ יו6׃ לו )ובינתיים:( ְוַה֨ ְ֥בּךְ ֹא֖תֹו ָאִבֽ יהיה באבל כל חייו עד יום קבורתו( ַוּיֵ

ים הממונה על שחיטת הבהמות׃  ִחֽ ּבָ ר ַהּטַ ֖ ה שרו של פרעה7 ׂשַ ְרֹע֔ יס ּפַ ִים ְלֽפֹוִטיַפ֙ר ְסִר֣ ָמְכ֥רּו ֹא֖תֹו )את יוסף( ֶאל־ִמְצָר֑

ג. מנגינת הכתוב 

כאבו הגדול של יעקב על היעלמותו של יוסף.

1  דמו של שעיר עיזים דומה לדם האדם )רש"י(, ועשו כך כדי להטעות את יעקב, שיחשוב שהכתונת ספוגה בדמו של יוסף.
2  רמב"ן, רשב"ם.

3  זהו שקר עקיף, “שקר לבן" - גורמים לאדם לחשוב דברים לא נכונים בלי לשקר בצורה ישירה. אך גם “שקר לבן" הוא שקר!
יָרּה = הכיר אותה, את הכתונת. 4  מפיק בה"א. ַוַיּכִ

5  עפ"י רמב"ן.
6  על פי הפשט הכוונה היא ליעקב. עם זאת, חז"ל ומפרשים רבים הסבירו שהכוונה היא לאביו של יעקב - ליצחק, שהיה 

עדיין בחיים ואף הוא בכה על היעלמו של יוסף ועל צערו ואבלו של בנו יעקב. על פי רש"י, אב"ע, ספורנו ועוד. 
7  עיין בדעת מקרא.  
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת: 

 משימה א עוסקת בשליחת כותונתו של יוסף אל יעקב כשהיא טבולה בדם. ••
התלמידים נדרשים לזהות ולסמן את השאלה שהציבו האחים לפני יעקב אביהם: "הכתונת בנך היא, אם לא?".

משימה ב עוסקת במסקנה של יעקב שיוסף נטרף על ידי חיה רעה. אפשר להפנות לתלמידים שאלת המשך: ••
האם זה מה שהאחים רצו שיעקב יחשוב?

 משימות ג-ה עוסקות באבלו של יעקב ובקושי לנחמו.••
ההצעה 'לשיחה בכיתה' נועדה לפתח עם התלמידים רעיונות כיצד מנחמים אדם השרוי בצער ובאבל.

הרחבות והמחשות נוספות:

 לעסוק במושג "שקר לבן". ••
כאשר גורמים לזולת לחשוב דבר לא נכון בלי שמשקרים בצורה ישירה.

 עבירה גוררת עבירה. ••
העבירה של מכירת יוסף גרמה לאחים לצער את יעקב אביהם ולהסתיר את האמת בעניין גורלו של יוסף.

36

ְמִכיַרת יוֵֹסף יחידה 68

סּוִקים כג-ל ֶרק לז פְּ פֶּ

סּוִקים כג-כד( ָרה" )ּפְ כּו ֹא֖תֹו ַהּבֹ֑ ִל֥ ׁשְ הּו ַוּיַ ֻח֔ ּקָ יו... ַוּיִ֨ ף ֶאל־ֶאָח֑ א יֹוֵס֖ ֥ ר־ּבָ ֲאׁשֶ ֽ י ּכַ ְיִה֕ יאּו֙ ֶאל־"ַוֽ ִב֨ ֞חּו... ַוּיָ ּלְ ְיׁשַ ם׃  ַוֽ ֽ ּדָ ֶנת ּבַ ּתֹ֖ ֥לּו ֶאת־ַהּכֻ ְטּבְ ף... ַוּיִ ֶנת יֹוֵס֑ ֹת֣ ְק֖חּו ֶאת־ּכְ "ַוּיִ
סּוִקים לא-לב( א׃" )ּפְ וא ִאם־לֹֽ ְנָך֛ ִה֖ ֶנת ּבִ ֹת֧ א ַהּכְ ר־ָנ֗ את ָמָצ֑אנּו ַהּכֶ ם ַוּיֹאְמ֖רּו ֹז֣ ֲאִביֶה֔

סּוק לג( ף׃" )ּפָ ף יֹוֵסֽ ף ֹטַר֖ ֥ה ָרָע֖ה ֲאָכָלְ֑תהּו ָטֹר֥ י ַחּיָ ִנ֔ ֶנת ּבְ ֹת֣ אֶמ֙ר ּכְ ּה ַוּיֹ֨ יָר֤ ּכִ "ַוּיַ

סּוק לד( ים׃" )ּפָ ֽ ים ַרּבִ ֖נֹו ָיִמ֥ ֥ל ַעל־ּבְ ְתַאּבֵ ָמְתָנ֑יו ַוּיִ ק ּבְ ֖ ם ׂשַ ׂ֥שֶ יו ַוּיָ ְמלָֹת֔ ע ַיֲעֹק֙ב ׂשִ ְקַר֤ "ַוּיִ

סּוק לה( ם" )ּפָ יו ְלַנֲח֗מֹו ַוְיָמֵא֙ן ְלִהְתַנֵח֔ ֹנָת֜ יו ְוָכל־ּבְ ָנ֨ ֻקמּו֩ ָכל־ּבָ "ַוּיָ

ְלָע֑ד  ה ִמּגִ ָא֖ ים ּבָ ְמֵעאִל֔ ת ִיׁשְ ֙ה ֹאְרַח֣ ְר֔אּו ְוִהּנֵ יֵניֶה֙ם ַוּיִ ֤אּו ֵעֽ ׂשְ "...ַוּיִ
סּוק כה( ְיָמה׃" )ּפָ יד ִמְצָרֽ ים ְלהֹוִר֥ ט  הֹוְלִכ֖ י ָולֹ֔ ים ְנֹכא֙ת ּוְצִר֣ ִא֗ ׂשְ ם ֹנֽ יֶה֣     ּוְגַמּלֵ

ֽמֹו׃  ינּו ֶאת־ּדָ ֖ ינּו ְוִכּסִ י ַנֲהֹר֙ג ֶאת־ָאִח֔ ֤ ַצע ּכִ ֗ יו ַמה־ּבֶ ה ֶאל־ֶאָח֑ אֶמר ְיהּוָד֖ "ַוּיֹ֥
סּוִקים כו-כז( נּו ֑הּוא" )ּפְ ֵר֖ ינּו ְבׂשָ י־ָאִח֥ ֽ ִהי־֔בֹו ּכִ נּו֙ ַאל־ּתְ ים ְוָיֵד֨ ְמֵעאִל֗ ׁשְ ּנּו ַלּיִ ֶר֣ ְל֞כּו ְוִנְמּכְ

סּוק כט( יו׃" )ּפָ ָגָדֽ ע ֶאת־ּבְ ְקַר֖ ֹור ַוּיִ ּב֑ ף ּבַ ֥ה ֵאין־יֹוֵס֖ ֹור ְוִהּנֵ ב ְראּוֵב֙ן ֶאל־ַהּב֔ ׁ֤שָ "ַוּיָ

יַע ֲאֵליֶהם?  ּיֹוֵסף ִהּגִ ׁשֶ א.   ָמה ָעׂשּו ָהַאִחים ּכְ

ֲאלּו ָהַאִחים ֶאת ַיֲעקֹב. ָ ּשׁ ֵאָלה ׁשֶ ְ נֹות ֶאת ַהּשׁ ַצּיְ סּוק ַהּמְ ּפָ ים ּבַ ּלִ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ א.   ַסּמְ

ָרה ְליֹוֵסף?  ּקָ ב ַיֲעקֹב ׁשֶ ב.   ָמה ָחׁשַ

ֶצַבע ַאֵחר. ָבר ּבְ ל ּדָ ה ִמּתֹוְך ַצֲערֹו ַעל מֹות יֹוֵסף - ּכָ ֲעקֹב ָעׂשָ ּיַ ָבִרים ׁשֶ סּוק ֶאת ַהּדְ ּפָ נּו ּבַ ג.    ַסּמְ

ה ְלַנֵחם ֶאת ַיֲעקֹב?   ד.   ִמי ִנּסָ

. ה.   ַהִאם ֵהם ִהְצִליחּו? 

כֹונֹות: ׁשּובֹות ַהּנְ יפּו ֶאת ַהּתְ ב.   ַהּקִ

ְמֵעאִלים. ל ִיׁשְ ָרה ׁשֶ ּיָ ְמֵעאִלים.   ב. ׁשַ ְמֵעאִלים"?  -  א. אֹוְרִחים ִיׁשְ     1.  ַמִהי "אֹוְרַחת ִיׁשְ

ִמים.            ב. ִמיֵני ַמֲאָכִלים. ׂשָ ים?  -  א. ִמיֵני ּבְ ַמּלִ אּו ֲעֵליֶהם ַהּגְ     2.  ָמה ָנׂשְ

ֶרְך ִמ  ְל  . ּדֶ יֶהם ָהיּו ּבַ ְמֵעאִלים ּוְגַמּלֵ ׁשְ  ג.  ַהּיִ

ים ַהֲחֵסרֹות:  ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ד.   ַהׁשְ

. ִאיר אֹותֹו ּבַ  ְמקֹום ְלַהׁשְ יַע ְלֶאָחיו  ֶאת יֹוֵסף ַל  ּבִ     ְיהּוָדה ִהּצִ

ָגָדיו?   ה.   ַמּדּוַע ָקַרע ְראּוֵבן ֶאת ּבְ

ל ַיֲעקֹב ֶאְבלוֹ שֶׁ
סּוִקים לא-לו ֶרק לז פְּ פֶּ

יחידה 69

ים ְלַנֵחם ֶאת ַיֲעקֹב? ָמה ֲהִייֶתם אֹוְמִרים לֹו? יַצד ֲהִייֶתם ְמַנּסִ ם, ּכֵ ה: לּו ְיָכְלּתֶ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
37
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70. משפחתו של יהודה
פרק לח פסוקים א-יא

א. הקדמה 
היעלמותו של יוסף גרמה ליעקב אבינו צער רב ואבל גדול. את האחריות למצב הפנו האחים במידה רבה כלפי יהודה. עד אותו 
זמן היה ליהודה מעמד מיוחד בין האחים ולדבריו הייתה השפעה רבה ועכשיו קרנו ירד מאוד בעיניהם: "וירד יהודה מאת 
אחיו - הורידוהו אחיו מגדולתו. כשראו בצרת אביהם אמרו: אתה אמרת למוכרו, אילו אמרת להשיבו היינו שומעים לך!" )רש"י 
לפסוק א(. לאור המצב החדש החליט יהודה לעזוב את המשפחה ולעבור לגור לבדו באזור עדולם. בעדולם התיידד יהודה עם 
'איש עדולמי' ושמו חירה. אדם נוסף שיהודה פגש בעדולם נקרא שמו שּוַע. יהודה התחתן עם בתו של שוע )שמה של האישה 
לא מוזכר בתורה( ונולדו להם שלושה בנים: ער, אונן ושלה. כשֵער גדל, השיא לו יהודה אישה ושמה תמר, אולם ער מת מבלי 

שנולדו לו ילדים ותמר הפכה לאלמנה הזקוקה ל'ייבום'.

מהו 'ייבום'? )זהו ידע מטרים שרצוי ללמד לפני היחידה( - מנהג היה באותם ימים שאם אדם נשוי נפטר לפני שנולדו לו ••
ילדים - אחד מקרובי הנפטר )אח, אבא או כל בן משפחה אחר( צריך להתחתן עם האלמנה, והבן שנולד להם היה נחשב 

ממשיך את שמו של הנפטר. לאלמנה היה אסור להתחתן עם גבר אחר שלא מהמשפחה1. 

חטאם של ער ואונן - אין צורך לפרש לתלמידים את הפירוש המילולי של מעשי ער ואונן, די להסביר שהם לא רצו שתמר ••
תלד ילדים והדבר נחשב להם לחטא.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

י עד  ִמ֖ יׁש ֲעֻדּלָ ֛ט והתרחק מהם ַעד־ִא֥ יו עזב יהודה את אחיו ַוּיֵ ת ֶאָח֑ ה ֵמֵא֣ ֶ֥רד ְיהּוָד֖ וא אחרי מכירת יוסף2 ַוּיֵ ֵע֣ת ַהִה֔ ְיִה֙י ּבָ א ַוֽ
ַנֲעִנ֖י איש  יׁש ּכְ ת )של( ִא֥ ה ּבַ ֧ם ְיהּוָד֛ ְרא־ׁשָ ה )ויהודה וחירה היו לחברים(׃ ב ַוּיַ ֥מֹו ִחיָרֽ מקום מושבו של איש שגר בעדולם ּוׁשְ

ַהר  ֥ ֖מֹו ֵעֽר׃ ד ַוּתַ א ֶאת־ׁשְ ְקָר֥ ן ַוּיִ ֑ ֶלד ּבֵ ֣ ַהר ַוּתֵ ֖ א ֵאֶלֽיָה התחתן איתה׃ ג ַוּתַ ֹב֥ ָה ַוּיָ ֶח֖ ּקָ ּוַע ַוּיִ ֣מֹו של האיש ׁש֑ סוחר, שגר בכנען3 ּוׁשְ

ָל֑ה ְוָהָי֥ה ִבְכִז֖יב יהודה היה במקום ושמו  ֖מֹו ׁשֵ א ֶאת־ׁשְ ְקָר֥ ן ַוּתִ ֔ ֶלד ּבֵ ֣ ֶסף עֹו֙ד ַוּתֵ ֖מֹו אֹוָנֽן׃ ה ַוּתֹ֤ א ֶאת־ׁשְ ְקָר֥ ן ַוּתִ ֑ ֶלד ּבֵ ֣ ֖עֹוד ַוּתֵ
ע  ה ַר֖ ֣כֹור ְיהּוָד֔ י ֵער ּבְ ר4׃ ז ַוְיִה֗ ָמֽ ּה ּתָ ָמ֖ כֹו֑רֹו ּוׁשְ ה ְלֵע֣ר ּבְ ֖ ָ ה ִאּשׁ ח ְיהּוָד֛ ֧ ּקַ ָלה׃ ו ַוּיִ ּה ֹאֽתֹו בשעה שהיא ילדה את ׁשֵ ֥ ִלְדּתָ 'כזיב' ּבְ

ּה והתחתן איתה  ֣ם ֹאָת֑ יָך ְוַיּבֵ ת ָאִח֖ ׁשֶ א ֶאל ֵא֥ ן ּבֹ֛ אֶמר ְיהּוָד֙ה ְלאֹוָנ֔ הּו ֽה'׃ ח ַוּיֹ֤ ֵעיֵנ֣י ֑ה' )הוא לא רצה שתמר תלד ילדים5( ַוְיִמֵת֖ ּבְ
יָך והבן  ם ֶזַ֖רע ְלָאִחֽ )כפי מנהג ה'ייבום' שנהגו באותם ימים, שאחד מקרובי משפחת הנפטר צריך להתחתן עם האלמנה( ְוָהֵק֥

ַ֑רע  שהבן שייוולד ייחשב ממשיך את  ִיְהֶי֣ה ַהּזָ א ֖לֹו  ּלֹ֥ ֛י  ּכִ ן  ַ֣דע אֹוָנ֔ ַוּיֵ שייוולד לך ייחשב ממשיך את שמו של אחיך שמת׃ ט 

יו גם הוא לא רצה  י ְנָתן־ֶזַ֖רע ְלָאִחֽ ֥ ְרָצה ְלִבְלּתִ ת ַא֔ ֵח֣ ת ָאִחי֙ו ְוׁשִ ׁשֶ א ֶאל־ֵא֤ ה ִאם־ּבָ֨ שמו של אחיו המת ולא את שמו, ולכן: ְוָהָי֞

ֵעיֵנ֥י ֖ה'  ַ֛רע ּבְ שתמר תלד ילדים )הוא העדיף שתמר לא תלד ילדים בכלל - העיקר שלא ייוולד בן שאיננו שלו לגמרי...(׃ י ַוּיֵ

י )ויהיה מוכן  ָל֣ה ְבִנ֔ ל֙ ׁשֵ (ִיְגּדַ יְך ַעד )ׁשֶ (ֵבית־ָאִב֗ י ַאְלָמָנ֣ה )ּבְ ִב֧ ֜תֹו ׁשְ ּלָ ר ּכַ אֶמר ְיהּוָד֩ה ְלָתָמ֨ ם־ֹאֽתֹו׃ יא ַוּיֹ֣ ֶ֖מת ּגַ ה ַוּיָ ֑ ר ָעׂשָ ֣ ֲאׁשֶ
יו אני חושש שמא גם הוא יחטא וימות כמו  ֶאָח֑ ם־֖הּוא ּכְ ן־ָי֥מּות ּגַ ר יהודה אמר לעצמו ּפֶ י ָאַמ֔ ֣ לנישואין ואז הוא יתחתן אתך( ּכִ

ב  ׁשֶ ֖ ר ַוּתֵ ָמ֔ ֶלְך ּתָ ֣ שני אחיו )עדיף להמתין עד שהוא יגדל ויתחנך ללכת בדרך הישר, וידע להתנהג באופן הראוי לאדם נשוי6( ַוּתֵ

יָה )להמתין עד ששלה יגדל(׃   ֥ית ָאִבֽ ּבֵ

1  גם בתורה שניתנה לעם ישראל יש דין דומה הנקרא ‘ייבום’. דיני הייבום בתורה שונים במקצת ממה שהיה נהוג אז בקרב 
עמי כנען: הם מחייבים רק את אחֵי הנפטר )ולא את כל קרובי המשפחה(, ועל פי דיני התורה האחים יכולים לעשות ‘חליצה’ 

ולשחרר את האלמנה להתחתן עם כל מי שהיא רוצה במקום עם אחד מהם.
2  על פי רש"י. 

3  על פי תרגום אונקלוס, רש"י, רמב"ן ועוד. וכדברי רד"ק שכתב בפירושו לפסוק ב: “סוחר היה משאר האומות והתגורר שם. 
כי בני יעקב נזהרים היו מלהתחתן עם בנות כנען..."

4   רש"י מביא בשם חז"ל, שתמר הייתה מצאצאיו של שם בן נח.
5  רש"י בשם חז"ל.

6  עפ"י רמב"ן.
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38

ל ְיהּוָדה ְחּתוֹ שֶׁ פַּ ִמשְׁ יחידה 70

סּוִקים א-יא ֶרק לח פְּ פֶּ

סּוק ב( א ֵאֶלֽיָה׃" )ּפָ ֹב֥ ָה ַוּיָ ֶח֖ ּקָ ּוַע ַוּיִ ֣מֹו ׁש֑ ַנֲעִנ֖י ּוׁשְ יׁש ּכְ ת־ִא֥ ה ּבַ ם ְיהּוָד֛ ֧ ְרא־ׁשָ סּוק יב("ַוּיַ ה" )ּפָ ת־ְיהּוָד֑ ׁשֶ ּוַע ֵאֽ ת־ׁש֣ ָמת ּבַ ֖ ים ַוּתָ ִמ֔ ְרּבּו֙ ַהּיָ "ַוּיִ

סּוק יז( אן" )ּפָ ֖ים ִמן־ַהּצֹ֑ י־ִעּזִ ִדֽ ֥ח ּגְ ּלַ אֶמר ָאֹנִכ֛י ֲאׁשַ  "ַוּיֹ֕

ָך׃ ְלֶחֽ ן ֵעָר֖בֹון ַע֥ד ׁשָ ֥ ּתֵ אֶמר ִאם־ּתִ "ַוּתֹ֕
 ? ְך֒ ן־ּלָ ר ֶאּתֶ ֣ ֵעָרבֹו֮ן ֲאׁשֶ ה ָהֽ אֶמר ָמ֣  ַוּיֹ֗

אֶמר:  ַוּתֹ֗
ְמָך֙    ֹחָתֽ
ָך   ּוְפִתיֶל֔

ָך "  ָיֶד֑ ר ּבְ ֣ ָך֖ ֲאׁשֶ  ּוַמּטְ
סּוִקים יז-יח(   )ּפְ

֖מֹו ֵעֽר׃ א ֶאת־ׁשְ ְקָר֥ ן ַוּיִ ֑ ֶלד ּבֵ ֣ ַהר ַוּתֵ ֖ "ַוּתַ
֖מֹו אֹוָנֽן׃ א ֶאת־ׁשְ ְקָר֥ ן ַוּתִ ֑ ֶלד ּבֵ ֣ ַהר ֖עֹוד ַוּתֵ ֥   ַוּתַ

סּוִקים ג-ה( ָל֑ה" )ּפְ ֖מֹו ׁשֵ א ֶאת־ׁשְ ְקָר֥ ן ַוּתִ ֔ ֶלד ּבֵ ֣ ֶסף עֹו֙ד ַוּתֵ   ַוּתֹ֤

סּוק ו( ר׃" )ּפָ ָמֽ ּה ּתָ ָמ֖ כֹו֑רֹו ּוׁשְ ה ְלֵע֣ר ּבְ ֖ ָ ה ִאּשׁ ח ְיהּוָד֛ ֧ ּקַ "ַוּיִ

סּוק ז( הּו ֽה'׃" )ּפָ ֵעיֵנ֣י ֑ה' ַוְיִמֵת֖ ע ּבְ ה ַר֖ ֣כֹור ְיהּוָד֔ י ֵער ּבְ "ַוְיִה֗

סּוק ח( יָך׃" )ּפָ ם ֶזַ֖רע ְלָאִחֽ ּה ְוָהֵק֥ ֣ם ֹאָת֑ יָך ְוַיּבֵ ת ָאִח֖ ׁשֶ א ֶאל־ֵא֥ ן ּבֹ֛ אֶמר ְיהּוָד֙ה ְלאֹוָנ֔ "ַוּיֹ֤

סּוק י( ם־ֹאֽתֹו׃" )ּפָ ֶ֖מת ּגַ ה ַוּיָ ֑ ר ָעׂשָ ֣ ֵעיֵנ֥י ֖ה' ֲאׁשֶ ַ֛רע ּבְ "ַוּיֵ

סּוק יא( י..." )ּפָ ָל֣ה ְבִנ֔ ל֙ ׁשֵ יְך ַעד־ִיְגּדַ י ַאְלָמָנ֣ה ֵבית־ָאִב֗ ִב֧ ֜תֹו ׁשְ ּלָ ר ּכַ אֶמר ְיהּוָד֩ה ְלָתָמ֨ "ַוּיֹ֣

ּתֹוָרה?  . ת ְיהּוָדה מֹוִפיַע ּבַ ל ֵאׁשֶ ָמּה ׁשֶ א.  ַהִאם ׁשְ

ה אֹוָתּה?  .   ב.  ֵאיְך ַהּתֹוָרה ְמַכּנָ

ַעּמּוד ַהּקֹוֵדם(. ת ׁשּוַע )ּבָ ל ּבַ ֶצת ׁשֶ ּבֶ ׁשְ ּמִ נּו X ּבַ א.   ַסּמְ

לַֹח ָלּה?  ד.   ָמה ִהְבִטיַח ְיהּוָדה ִלׁשְ

ָמר?  ּזֹאת ּתָ ה.   ַהִאם ְיהּוָדה ָיַדע ׁשֶ

ים ְוֶהְחִזיָרה ֶאת ָהֵעָרבֹון? ַמּדּוַע? ִדי ָהִעּזִ ָבר ֶאת ּגְ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ָלה ּבְ ָמר ִקּבְ ה: ַהִאם ּתָ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ָקה ִעם יקּו ַמְדּבֵ ַהְדּבִ
ים. ִדי ִעּזִ ל ּגְ ִצּיּור ׁשֶ

סּוק יד( ה׃" )ּפָ ֽ ָ ָנ֥ה ֖לֹו ְלִאּשׁ א־ִנּתְ וא לֹֽ ה ְוִה֕ ָל֔ ל ׁשֵ י־ָגַד֣ ֽ ָמר ָרֲאָתה:            "ּכִ ּתָ

ָמר?  ָבה ּתָ ֶכם ָחׁשְ ב.   ָמה ְלַדְעּתְ

ָלה. ן ִעם ׁשֵ אי ִיְקָרא ָלּה עֹוד ְמַעט ְלִהְתַחּתֵ הּוָדה ַוּדַ ּיְ 1. ׁשֶ

ָלה. ן ִעם ׁשֵ ְתַחּתֵ ִהיא ּתִ הּוָדה לֹא רֹוֶצה ׁשֶ ּיְ 2. ׁשֶ

ַכח ִלְקרֹא ָלּה. ׁשּוט ׁשָ הּוָדה ּפָ ּיְ 3. ׁשֶ

סּוק יד( ִעי֙ף..."  )ּפָ ּצָ ַכ֤ס ּבַ יָה ַוּתְ ָעֶל֗ ּה ֵמֽ י ַאְלְמנּוָת֜ ְגֵד֨ ַס֩ר ּבִ ָמר?  "ַוּתָ ָתה ּתָ ָמה ָעׂשְ

ּה? ן ִאּתָ ְכֵנַע ְלִהְתַחּתֵ ָמר ְלׁשַ  ג.   ֶאת ִמי ָרְצָתה ּתָ

ָלה.  1. ֶאת ֵשׁ

 2. ֶאת ְיהּוָדה.

 3. ֶאת ִחיָרה.

ל ְיהּוָדה ּוַבת ׁשּוַע, ְלִפי ֵסֶדר ֵלָדָתם. ִנים ׁשֶ ת ַהּבָ לֹׁשֶ מֹות ׁשְ ים ֶאת ׁשְ ְרׁשִ ּתַ ִלימּו ּבַ  ג.  ַהׁשְ

ין ֵער ְלָתָמר.   ד.  ִמְתחּו ַקו ּבֵ

ל ֵער. ֶצת ׁשֶ ּבֶ ׁשְ ּמִ נּו X ּבַ  ה.  ַסּמְ

ין אֹוָנן ְלָתָמר.   ו.   ִמְתחּו ַקו ּבֵ

ל אֹוָנן. ֶצת ׁשֶ ּבֶ ׁשְ ּמִ נּו X ּבַ  ז.   ַסּמְ

 . ח.   ָמה ִהְבִטיַח ְיהּוָדה ְלָתָמר? 

ל ׁשּוַעְיהּוָדה ת ׁשֶ ַהּבַ

ׁשּוַע

ָמר ּתָ

ְיהּוָדה ְוָתָמר
סּוִקים יב-כג ֶרק לח פְּ   פֶּ
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קֹות ִעם ִצּיּוִרים ַמְתִאיִמים.    יקּו ַמְדּבֵ  ו.   ַהְדּבִ
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 ג. מנגינת הכתוב 

הרבה צער היה ליהודה אחרי 'מכירת יוסף' - אחיו 'הורידוהו מגדולתו', הוא נאלץ להתרחק משאר משפחתו, שניים מבניו חטאו 

ומתו. בהמשך יסופר שגם אשתו נפטרה.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת:

בסיפור שמספרת התורה בפרקנו יש דמויות רבות. התלמידים עלולים להתבלבל בין הדמויות השונות ולא ••
להבין כראוי את סיפור המעשה. יש חשיבות ללמוד על הדמויות אחת אחת ו"להכניס אותם" למבנה המשפחה 

 בצורה מסודרת. זאת המטרה של משימות א-ז. 
)הדמות היחידה שלא מופיעה בעמוד זה היא חירה, רעהו העדולמי של יהודה. אפשר להתייעץ עם התלמידים 

אם להוסיף אותו לתרשים, ואם כן היכן. הרי הוא אינו חלק מהמשפחה אלא חבר של יהודה.(

משימה ח עוסקת בהבטחתו של יהודה לתמר. ••
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71. יהודה ותמר
  פרק לח פסוקים יב-כג

א. הקדמה 
עברו ימים רבים מאז חזרה תמר לבית אביה להמתין עד ששלה יגדל. יהודה סבר שעוד לא עבר מספיק זמן ויש להמתין 
ששלה יגדל עוד, ואילו תמר חשבה שהוא כבר גדול מספיק1, ואם יהודה מעכב את נישואיה איתו, אולי זהו סימן שהוא חזר בו 
מכל העניין.... אולם תמר הייתה אישה צדיקה והיא לא רצתה 'לוותר' על הקשר עם משפחתו של יהודה. היא רצתה בכל מאודה 
לדבוק בבני משפחתו של יהודה המאמינים בה'! ולא להישאר אלמנה או להיאלץ להתחתן עם בני ארץ כנען שהיו רשעים 
ועובדי עבודה זרה. באין ברירה אחרת החליטה תמר לפתות את יהודה להיות איתה. על פי מנהגי הייבום שנהגו באותם ימים, 
היה יהודה קרוב המשפחה 'הבא בתור' אחרי האחים2. היא ידעה שאם היא תצליח לפתות את יהודה להיות איתה, יהיו לכך 
כמה יתרונות: 1( היא תזכה להישאר קשורה למשפחה. 2( יהודה יקיים את מצוות ה'ייבום'. 3( אם ייוולדו להם ילדים, יהיה בזה 

גם המשך לער ולאונן שמתו!

כדי •• נאספים  היו  רבים  אנשים  ורב-רושם.  חגיגי  אירוע  לעשות  קדם  בימי  נוהגים  היו  הצאן  גז  בסיום   - הצאן  גז  חגיגת 
להשתתף באירוע. תמר המתינה ליהודה בצומת דרכים על הדרך לתמנה בשעה שהוא היה בדרכו לחגיגת גז צאנו.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים 

ה ואחרי שניחמוהו על מות  ֶ֣חם ְיהּוָד֗ ּנָ ה )ויהודה נותר אלמן( ַוּיִ ת־ְיהּוָד֑ ׁשֶ ּוַע ֵאֽ ת־ׁש֣ ָמת ּבַ ֖ ים עברו ימים רבים ַוּתָ ִמ֔ ְרּבּו֙ ַהּיָ יב ַוּיִ
ְמָנָֽתה  י ּתִ ִמ֖ ה ֵרֵע֥הּו חברו ָהֲעֻדּלָ ֲזֵז֤י ֹצאנֹו֙ הוא הלך אל גוזזי צאנו )לאירוע החגיגי בסיום גז הצאן( ֗הּוא ְוִחיָר֛ ַעל ַעל־ּגֹֽ אשתו3 ַוּיַ֜
יָה )ולבשה  ָעֶל֗ ּה ֵמֽ י ַאְלְמנּוָת֜ ְגֵד֨ ַס֩ר ּבִ ז ֹצאֽנֹו׃ יד ַוּתָ יְך אביו של בעלך ֹעֶל֥ה ִתְמָנָ֖תה ָלֹג֥ ֥ה ָחִמ֛ ר ִהּנֵ ר ֵלאֹמ֑ ֥ד ְלָתָמ֖ ּגַ לתמנה׃ יג ַוּיֻ
ַתח  ֶפ֣ ֙ב ּבְ ׁשֶ ף ותתכסה )כיסתה גם את פניה בצעיף כדי שיהודה לא יזהה אותה( ַוּתֵ֨ ְתַעּלָ֔ ִעי֙ף ַוּתִ ּצָ ַכ֤ס ּבַ בגדים יפים יותר( ַוּתְ
י ָרֲאָת֙ה  ֤ ְמָנָ֑תה  שעל הדרך הראשית לתמנה )לחכות ליהודה שהיה אמור לעבור שם( ּכִ ֶרְך ּתִ ֣ ר ַעל־ּדֶ ֖ ִים  בצומת דרכים4 ֲאׁשֶ ֵעיַנ֔
ה )כשהוא  ָה ְיהּוָד֔ ְרֶא֣ ה )ולכן היא החליטה לפתות את יהודה בעצמו להיות איתה(׃ טו ַוּיִ ֽ ָ ָנ֥ה ֖לֹו ְלִאּשׁ א־ִנּתְ וא לֹֽ ה ְוִה֕ ָל֔ ל ׁשֵ י־ָגַד֣ ֽ ּכִ
ֶנֽיָה  ה ּפָ ָת֖ י ִכּסְ ֥ ֶבָ֖ה ְלזֹוָנ֑ה הוא חשב שהיא אישה שמפקירה את עצמה להיות עם כל מי שרוצה גם בלי להתחתן ּכִ ְחׁשְ ּיַ עבר שם( ַוֽ
֖תֹו  י ַכּלָ ֥ ע ּכִ א ָיַד֔ י לֹ֣ ִיְך אהיה איתך5 ּכִ ֙א בבקשה ָא֣בֹוא ֵאַל֔ ָבה־ּנָ אֶמ֙ר ָהֽ ֶרְך ַוּיֹ֨ ֗ יָה ֶאל־ַהּדֶ ט ֵאֶל֜ והוא לא זיהה מי היא באמת׃ טז ַוּיֵ֨
֥ח  ּלַ אֶמר ָאֹנִכ֛י ֲאׁשַ י מה תיתן לי בתמורה לכך שאסכים שתהיה איתי?׃ יז ַוּיֹ֕ י ָת֖בֹוא ֵאָלֽ ֥ י ּכִ ן־ּלִ֔ ּתֶ אֶמ֙ר ַמה־ּתִ וא ַוּתֹ֨ אשת בנו ִה֑
ן ֵעָר֖בֹון משכון )חפץ שנותנים באופן זמני עד שמשלמים  ֥ ּתֵ אֶמר ִאם־ּתִ אן )מהעדר שנמצא בתמנה( ַוּתֹ֕ ֖ים ִמן־ַהּצֹ֑ י־ִעּזִ ִדֽ ָלְך ּגְ
ְך֒ מה תרצי שאתן לך בתור משכון?  ן־ּלָ ר ֶאּתֶ ֣ ֵעָרבֹו֮ן ֲאׁשֶ ה ָהֽ אֶמר ָמ֣ ָך עד שתשלח אלי את גדי העיזים׃ יח ַוּיֹ֗ ְלֶחֽ את החוב( ַע֥ד ׁשָ
א  ֹב֥ ּ֛ה ַוּיָ ן־ּלָ ּתֶ ָך ואת המטה שאתה מחזיק בידך ַוּיִ ָיֶד֑ ר ּבְ ֣ ָך֖ ֲאׁשֶ ָך את החגורה שלך6 ּוַמּטְ ְמָך֙ את החותמת שלך ּוְפִתיֶל֔ אֶמר ֹחָתֽ ַוּתֹ֗
ח  ַל֨ ׁשְ ּה׃ כ ַוּיִ י ַאְלְמנּוָתֽ ְגֵד֥ ׁ֖ש ּבִ ְלּבַ ַסר ְצִעיָפּ֖ה ֵמָעֶל֑יָה ַוּתִ ֥ ֶלְך חזרה לביתה ַוּתָ ָקם ַוּתֵ֔ ֣ ַהר ֽלֹו והיא נהייתה בהיריון׃ יט ַוּתָ ֥ ֵאֶל֖יָה ַוּתַ
ַחת  י )כדי לתת אותו לאישה כפי שהוא הבטיח, ו-( ָלַק֥ ִמ֔ ֲעֻדּלָ ַי֙ד ֵרֵע֣הּו ָהֽ ים ּבְ ִעּזִ֗ י ָהֽ ִד֣ ה )כאשר הוא הגיע לתמנה( ֶאת־ּגְ ְיהּוָד֜
ר  י ְמֹקָמּה֙ ֵלאֹמ֔ ֤ ל ֶאת־ַאְנׁשֵ ַא֞ ׁשְ ּה אבל חירה, רעהו העדולמי, לא מצא אותה...׃ כא ַוּיִ א ְמָצָאֽ ה ְולֹ֖ ֑ ָ ֣ד ָהִאּשׁ בחזרה את ָהֵעָר֖בֹון ִמּיַ
)אנשי העיר( לֹא־ אְמ֔רּו  ַוּיֹ֣ זאת שרגילה לשבת בצומת הדרכים  ֶרְך  ֑ וא ָבֵעיַנִ֖ים ַעל־ַהּדָ ִה֥ )קדשה = זונה(  ֛ה  ֵדׁשָ ַהּקְ היכן  ֧ה  ַאּיֵ
אֶמר  ה׃ כג ַוּיֹ֤ ֽ ה ָבֶז֖ה ְקֵדׁשָ ְמ֔רּו לֹא־ָהְיָת֥ קֹו֙ם ָאֽ י ַהּמָ ֤ ם ַאְנׁשֵ יָה ְוַג֨ א ְמָצאִת֑ אֶמר לֹ֣ ה ַוּיֹ֖ ֙ב ֶאל־ְיהּוָד֔ ׁשָ ה׃ כב ַוּיָ֨ ֽ ה ָבֶז֖ה ְקֵדׁשָ ָהְיָת֥
ן ִנְהֶי֣ה ָל֑בּוז שמא תהיה לנו  ֖ ּה )את המשכון במקום את גדי העיזים, ולא נמשיך לחפש אחריה( ּפֶ ח־ָל֔ ֽ ּקַ ֽ ְיהּוָד֙ה )אם כך, ש-( ּתִ
א  ה לֹ֥ ֖ ה )וקיימתי בכך את הבטחתי( ְוַאּתָ י ַהּזֶ֔ ִד֣ ֙י ַהּגְ ְחּתִ ַל֨ ֤ה ׁשָ בושה )אם נמשיך לחפש אותה ויתפרסם הדבר שהייתי איתה( ִהּנֵ

ּה )בשום מקום. אם כן אין לי עוד אחריות לדבר(׃ ְמָצאָתֽ

1  על פי רמב"ן לפסוק יא.
 2  ייתכן שאחרי שיהודה התאלמן מאשתו, ציפתה תמר שעכשיו הוא ייבם אותה בעצמו, וכאשר ראתה שהוא אינו עושה זאת, היא 

  החליטה להערים עליו ולפתות אותו לכך.
3  אבן עזרא.

4  על שם שאנשים נושאים שם את העיניים לראות להיכן לפנות. 
5  מעשהו של יהודה היה בעיקרון מעשה לא ראוי. היה זה ‘רגע של חולשה’ של יהודה, שהיה בצער גדול ובבדידות אחרי כל 
מה שאירע לו: מכירת יוסף, התרחקותו מהמשפחה, מות שני בניו ומות אשתו. עם זאת, בסופו של דבר התברר שלמעשה לא 

היה במעשהו כל חטא, כי הייתה מוטלת עליו ממילא החובה לייבם את תמר אם שלה בנו אינו מייבם אותה.
6  רשב"ם, ספורנו. )ייתכן שמדובר בחגורה מיוחדת שהייתה סימן למעמדו של האיש.( ויש פירושים נוספים.
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38

ל ְיהּוָדה ְחּתוֹ שֶׁ פַּ ִמשְׁ יחידה 70

סּוִקים א-יא ֶרק לח פְּ פֶּ

סּוק ב( א ֵאֶלֽיָה׃" )ּפָ ֹב֥ ָה ַוּיָ ֶח֖ ּקָ ּוַע ַוּיִ ֣מֹו ׁש֑ ַנֲעִנ֖י ּוׁשְ יׁש ּכְ ת־ִא֥ ה ּבַ ם ְיהּוָד֛ ֧ ְרא־ׁשָ סּוק יב("ַוּיַ ה" )ּפָ ת־ְיהּוָד֑ ׁשֶ ּוַע ֵאֽ ת־ׁש֣ ָמת ּבַ ֖ ים ַוּתָ ִמ֔ ְרּבּו֙ ַהּיָ "ַוּיִ

סּוק יז( אן" )ּפָ ֖ים ִמן־ַהּצֹ֑ י־ִעּזִ ִדֽ ֥ח ּגְ ּלַ אֶמר ָאֹנִכ֛י ֲאׁשַ  "ַוּיֹ֕

ָך׃ ְלֶחֽ ן ֵעָר֖בֹון ַע֥ד ׁשָ ֥ ּתֵ אֶמר ִאם־ּתִ "ַוּתֹ֕
 ? ְך֒ ן־ּלָ ר ֶאּתֶ ֣ ֵעָרבֹו֮ן ֲאׁשֶ ה ָהֽ אֶמר ָמ֣  ַוּיֹ֗

אֶמר:  ַוּתֹ֗
ְמָך֙    ֹחָתֽ
ָך   ּוְפִתיֶל֔

ָך "  ָיֶד֑ ר ּבְ ֣ ָך֖ ֲאׁשֶ  ּוַמּטְ
סּוִקים יז-יח(   )ּפְ

֖מֹו ֵעֽר׃ א ֶאת־ׁשְ ְקָר֥ ן ַוּיִ ֑ ֶלד ּבֵ ֣ ַהר ַוּתֵ ֖ "ַוּתַ
֖מֹו אֹוָנֽן׃ א ֶאת־ׁשְ ְקָר֥ ן ַוּתִ ֑ ֶלד ּבֵ ֣ ַהר ֖עֹוד ַוּתֵ ֥   ַוּתַ

סּוִקים ג-ה( ָל֑ה" )ּפְ ֖מֹו ׁשֵ א ֶאת־ׁשְ ְקָר֥ ן ַוּתִ ֔ ֶלד ּבֵ ֣ ֶסף עֹו֙ד ַוּתֵ   ַוּתֹ֤

סּוק ו( ר׃" )ּפָ ָמֽ ּה ּתָ ָמ֖ כֹו֑רֹו ּוׁשְ ה ְלֵע֣ר ּבְ ֖ ָ ה ִאּשׁ ח ְיהּוָד֛ ֧ ּקַ "ַוּיִ

סּוק ז( הּו ֽה'׃" )ּפָ ֵעיֵנ֣י ֑ה' ַוְיִמֵת֖ ע ּבְ ה ַר֖ ֣כֹור ְיהּוָד֔ י ֵער ּבְ "ַוְיִה֗

סּוק ח( יָך׃" )ּפָ ם ֶזַ֖רע ְלָאִחֽ ּה ְוָהֵק֥ ֣ם ֹאָת֑ יָך ְוַיּבֵ ת ָאִח֖ ׁשֶ א ֶאל־ֵא֥ ן ּבֹ֛ אֶמר ְיהּוָד֙ה ְלאֹוָנ֔ "ַוּיֹ֤

סּוק י( ם־ֹאֽתֹו׃" )ּפָ ֶ֖מת ּגַ ה ַוּיָ ֑ ר ָעׂשָ ֣ ֵעיֵנ֥י ֖ה' ֲאׁשֶ ַ֛רע ּבְ "ַוּיֵ

סּוק יא( י..." )ּפָ ָל֣ה ְבִנ֔ ל֙ ׁשֵ יְך ַעד־ִיְגּדַ י ַאְלָמָנ֣ה ֵבית־ָאִב֗ ִב֧ ֜תֹו ׁשְ ּלָ ר ּכַ אֶמר ְיהּוָד֩ה ְלָתָמ֨ "ַוּיֹ֣

ּתֹוָרה?  . ת ְיהּוָדה מֹוִפיַע ּבַ ל ֵאׁשֶ ָמּה ׁשֶ א.  ַהִאם ׁשְ

ה אֹוָתּה?  .   ב.  ֵאיְך ַהּתֹוָרה ְמַכּנָ

ַעּמּוד ַהּקֹוֵדם(. ת ׁשּוַע )ּבָ ל ּבַ ֶצת ׁשֶ ּבֶ ׁשְ ּמִ נּו X ּבַ א.   ַסּמְ

לַֹח ָלּה?  ד.   ָמה ִהְבִטיַח ְיהּוָדה ִלׁשְ

ָמר?  ּזֹאת ּתָ ה.   ַהִאם ְיהּוָדה ָיַדע ׁשֶ

ים ְוֶהְחִזיָרה ֶאת ָהֵעָרבֹון? ַמּדּוַע? ִדי ָהִעּזִ ָבר ֶאת ּגְ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ָלה ּבְ ָמר ִקּבְ ה: ַהִאם ּתָ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ָקה ִעם יקּו ַמְדּבֵ ַהְדּבִ
ים. ִדי ִעּזִ ל ּגְ ִצּיּור ׁשֶ

סּוק יד( ה׃" )ּפָ ֽ ָ ָנ֥ה ֖לֹו ְלִאּשׁ א־ִנּתְ וא לֹֽ ה ְוִה֕ ָל֔ ל ׁשֵ י־ָגַד֣ ֽ ָמר ָרֲאָתה:            "ּכִ ּתָ

ָמר?  ָבה ּתָ ֶכם ָחׁשְ ב.   ָמה ְלַדְעּתְ

ָלה. ן ִעם ׁשֵ אי ִיְקָרא ָלּה עֹוד ְמַעט ְלִהְתַחּתֵ הּוָדה ַוּדַ ּיְ 1. ׁשֶ

ָלה. ן ִעם ׁשֵ ְתַחּתֵ ִהיא ּתִ הּוָדה לֹא רֹוֶצה ׁשֶ ּיְ 2. ׁשֶ

ַכח ִלְקרֹא ָלּה. ׁשּוט ׁשָ הּוָדה ּפָ ּיְ 3. ׁשֶ

סּוק יד( ִעי֙ף..."  )ּפָ ּצָ ַכ֤ס ּבַ יָה ַוּתְ ָעֶל֗ ּה ֵמֽ י ַאְלְמנּוָת֜ ְגֵד֨ ַס֩ר ּבִ ָמר?  "ַוּתָ ָתה ּתָ ָמה ָעׂשְ

ּה? ן ִאּתָ ְכֵנַע ְלִהְתַחּתֵ ָמר ְלׁשַ  ג.   ֶאת ִמי ָרְצָתה ּתָ

ָלה.  1. ֶאת ֵשׁ

 2. ֶאת ְיהּוָדה.

 3. ֶאת ִחיָרה.

ל ְיהּוָדה ּוַבת ׁשּוַע, ְלִפי ֵסֶדר ֵלָדָתם. ִנים ׁשֶ ת ַהּבָ לֹׁשֶ מֹות ׁשְ ים ֶאת ׁשְ ְרׁשִ ּתַ ִלימּו ּבַ  ג.  ַהׁשְ

ין ֵער ְלָתָמר.   ד.  ִמְתחּו ַקו ּבֵ

ל ֵער. ֶצת ׁשֶ ּבֶ ׁשְ ּמִ נּו X ּבַ  ה.  ַסּמְ

ין אֹוָנן ְלָתָמר.   ו.   ִמְתחּו ַקו ּבֵ

ל אֹוָנן. ֶצת ׁשֶ ּבֶ ׁשְ ּמִ נּו X ּבַ  ז.   ַסּמְ

 . ח.   ָמה ִהְבִטיַח ְיהּוָדה ְלָתָמר? 

ל ׁשּוַעְיהּוָדה ת ׁשֶ ַהּבַ

ׁשּוַע

ָמר ּתָ

ְיהּוָדה ְוָתָמר
סּוִקים יב-כג ֶרק לח פְּ   פֶּ

יחידה 71

קֹות ִעם ִצּיּוִרים ַמְתִאיִמים.    יקּו ַמְדּבֵ  ו.   ַהְדּבִ

39

ג. מנגינת הכתוב 

 רצונה העז של תמר להיות קשורה למשפחת יהודה ולא להישאר בקרב אנשי מקומה שהיו עובדי עבודה זרה.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת:

משימה א עוסקת במות אשתו של יהודה. )סביר להניח שתמר ציפתה שאחרי שיהודה התאלמן ונשאר לבד, לפחות ••
הוא ייקח אותה לאישה אם לא שלה בנו - וגם זה לא קרה...( 

משימה ב עוסקת במסקנתה של תמר שיהודה כנראה אינו מתכנן כלל לתת לה להתחתן עם שלה. ••
 משימה ג עוסקת בתוכניתה של תמר לפתות את יהודה להיות איתה. ••

הדברים מנוסחים בחוברת ב'עדינות' רבה. מידת ההרחבה ואופן ההסבר נתון לשיקול דעת המורה בכיתה. 
משימה ד עוסקת בגדי העיזים שיהודה הבטיח לשלוח. ••
משימה ה נועדה לוודא שהתלמידים מבינים שיהודה לא ידע שזאת תמר )בלי נתון זה לא יובן המשך הסיפור(.••
משימה ו נועדה להמחיש מה הם החותמת, הפתילים והמטה.••
ההצעה 'לשיחה בכיתה' נועדה לחזור ולהבין מהו עירבון ומדוע לא חזר העירבון ליהודה, ותוך כדי כך לסכם בצורה ••

מסודרת את כל הסיפור. )הסיפור מורכב ו"לא יזיק" לחזור ולסכם אותו.( 
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72. לידתם של פרץ וזרח
  פרק לח פסוקים כד-ל

א. הקדמה 
עברו שלושה חודשים מחגיגות גז הצאן ויהודה כבר שכח מכל המעשה שהיה עם גדי העיזים והעירבון. והנה, יום אחד, סיפרו 
ליהודה שתמר בהיריון! יהודה היה באותו זמן מנכבדי המקום ואחד השופטים1. כשנודע לו שתמר בהיריון, היה ברור לו שהיא 
התחתנה עם מישהו שלא מהמשפחה. החוק באותם ימים קבע שאישה שמת בעלה בלא בנים, מותר לה להתחתן שוב רק עם 
אחד מבני משפחת בעלה שנפטר )אח או אבא(, ואם היא מתחתנת עם מישהו אחר שלא מהמשפחה - נחשב הדבר לחטא 
חמור והיא חייבת עונש. על פי חוק זה נאלץ יהודה לדון את תמר ולגזור עליה עונש חמור. רק אחרי שהתברר לו שהוא האיש 

שהיה עם תמר ושממנו היא הרתה - הוא ביטל את גזר הדין, שהרי הוא מהמשפחה, איתו היה מותר לה להתחתן!

תוך כדי לימוד הפסוקים אנחנו עומדים על גדולתה וצדקותה של תמר: בשעה שתמר נידונה לעונש, היא יכלה לקום ולומר 
בקול רם שיהודה הוא שהיה איתה ולהציג לפני כולם את החותמת, את הפתילים ואת המטה כהוכחה לכך. אבל זה היה גורם 
בהצגת  העדיפה להסתפק  היא  ברבים!2  פניו  את  להלבין  רצתה  לא  היא  אותו...  לבייש  רצתה  לא  והיא  גדול  עלבון  ליהודה 
העירבון שהיה בידיה ולתת ליהודה להחליט בעצמו אם להודות ולהתבייש או להכחיש ולהניח לה לקבל את העונש שנגזר 
עליה3. מדרך התנהגותה זו של תמר למדו חז"ל: "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים!"4 נוסף 
על כך אנו עומדים גם על גדולתו וצדקותו של יהודה: כאשר יהודה שמע את דבריה של תמר והבין את גודל טעותו, עמדה 
לפניו הברירה: להודות בטעותו ובמעשה שהוא עשה ולהתבייש לפני כולם או להתכחש לעניין ולהעדיף שתמר תמות מבלי 

לספר לאיש את  ה"סוד הגדול"... - ויהודה בחר להודות על האמת למרות הבושה שבדבר! 

משני גדולי מוסר אלה נולדו פרץ וזרח ובהמשך הדורות הייתה עתידה לצאת מזרעו של פרץ שושלת המלכות של דוד המלך!

חשוב מאד להעצים בעיני התלמידים את גודל מוסריותם של תמר ויהודה!  

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ָך אמרו ליהודה שתמר סטתה מדרך  ֶת֔ ּלָ ר ּכַ ָמ֣ ה ֵלֽאֹמ֙ר ָזְֽנָת֙ה ּתָ יהּוָד֤ ד ִלֽ ּגַ֨ ים כעבור כשלושה חודשים ַוּיֻ ׁש ֳחָדׁשִ֗ ֹל֣ ִמׁשְ י׀ ּכְ כד ַוְיִה֣
ההתנהגות הישרה והתחתנה עם מישהו שלא מהמשפחה, דבר שהיה אסור לה לעשות לפי המנהג שלהם באותם הימים ְוַג֛ם 

ף )זה היה העונש שהטילו  ֵרֽ ה הֹוִצי֖אּוָה ְוִתּשָׂ אֶמר ְיהּוָד֔ ה ִלְזנּוִנ֑ים והיא כבר בהיריון מהמעשה האסור שהיא עשתה ַוּיֹ֣ ֥ה ָהָר֖ ִהּנֵ
יא  את בזמן שהוציאוה מבית הדין על מנת לבצע את גזר הדין ְוִה֨ וא מּוֵצ֗ באותם ימים על מעשים אסורים מעין אלה(׃ כה ִה֣

ֹו עם האיש אשר חפצים אלה שייכים לו הייתי,  ה ּל֔ ּלֶ ר־ֵא֣ ר ְלִאיׁש֙ ֲאׁשֶ יָה֙ אל אביו של בעלה, אל יהודה ֵלאֹמ֔ ה ֶאל־ָחִמ֨ ְלָח֤ ׁשָ
֣ר  ּכֵ ַוּיַ )?(׃ כו  ה  ּלֶ ָהֵאֽ ה  ֖ ּטֶ ְוַהּמַ ִתיִל֛ים  ְוַהּפְ ֶמת  שייכים ַהֹחֶת֧ י  ְלִמ֞ האם אתה מכיר  א  ר־ָנ֔ ַהּכֶ אֶמ֙ר  ַוּתֹ֨ בהיריון  ה  ָהָר֑ י  ָאֹנִכ֖ וממנו 

את החפצים. הם היו החפצים שלו! הוא הבין שהיא האישה שהייתה ב'פתח עיניים' על הדרך כשהוא הלך לתמנה,  ה  ְיהּוָד֗
י היא צודקת יותר ממני. היא לא עברה שום איסור, כפי שאני  ּנִ ה ִמּמֶ֔ ְדָק֣ אֶמ֙ר ָצֽ ושהוא האיש שהיה עימה ולא אף אחד אחר! ַוּיֹ֨

ָל֣ה ְבִנ֑י  יָה ְלׁשֵ ֖ ן לֹא־ְנַתּתִ ֥ י־ַעל־ּכֵ ֽ חשבתי. היא לא הייתה עם מישהו שלא מהמשפחה, אלא איתי! היא נאלצה לפתות אותי - ּכִ

ּה  ֽ ף ולא הפסיק5 ֖עֹוד ְלַדְעּתָ א־ָיַס֥ משום שאני לא נתתי לה להתחתן עם שלה בני, למרות שהוא כבר גדול וראוי לנישואין! ְולֹֽ

ן־ָי֑ד אחד מהתאומים הושיט  ּתֶ ּה ַוּיִ ֖ י ְבִלְדּתָ ִבְטָנּֽה׃ כח ַוְיִה֥ ים ּבְ ֥ה ְתאֹוִמ֖ ּה ְוִהּנֵ ֑ ֵע֣ת ִלְדּתָ י ּבְ יהודה ותמר נשארו נשואים׃ כז ַוְיִה֖

יב ָי֗דֹו הוא החזיר  ֣ ֵמׁשִ י׀ ּכְ א ִראׁשָֹנֽה׃ כט ַוְיִה֣ ֶז֖ה ָיָצ֥ ר כדי לסמן ש:  ִנ֙י חוט אדום ֵלאֹמ֔ ר ַעל־ָי֤דֹו ׁשָ ְקׁשֹ֨ ֶדת ַוּתִ ח ַהְמַיּלֶ֗ ֣ ּקַ יד ַוּתִ

ֶרץ מה גדול כוחך שהצלחת  ֑ ְצּתָ ָעֶל֣יָך ּפָ ַר֖ אֶמר )המיילדת:( ַמה־ּפָ יו ונולד לפניו... ַוּתֹ֕ א ָאִח֔ ֙ה )'פתאום'( ָיָצ֣ את ידו לאחור ְוִהּנֵ

֖מֹו ָזַֽרח על שם  א ׁשְ ְקָר֥ ִנ֑י החוט האדום ַוּיִ ָ ר ַעל־ָי֖דֹו ַהּשׁ ֥ יו ֲאׁשֶ א ָאִח֔ ֶרץ׃ ל ְוַאַח֙ר ָיָצ֣ ֽ ֖מֹו ּפָ א ׁשְ ְקָר֥ להתחזק ולהיוולד ראשון6 ַוּיִ

הצבע האדום הזורח׃  

1  על פי רמב"ן לפסוק כד.
2  אין לשכוח שהיא שפיתתה אותו למעשה ואולי היא הרגישה שותפה לאחריות על התוצאה. 

3  רש"י לפסוק כה: “...אמרה, אם יודה מעצמו יודה, ואם לאו, ישרפוני ואל אלבין פניו."
4  גמרא, מסכת סוטה דף י עמוד ב.

5  על פי הפירוש השני ברש"י.
6  עיין ברש"י.
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ג. מנגינת הכתוב 

מידותיהם הטובות של תמר ושל יהודה: מתמר אנו לומדים כמה צריך להיזהר שלא לבייש אף אדם, מיהודה אנחנו לומדים על 

החשיבות של הודאה ָבאמת ותיקון המעשים. 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת:
משימות א-ב וההצעה 'לשיחה בכיתה', נועדו לעזור לתלמידים להבין את החומרה שבה התייחסו אנשי המקום ••

למקרה, שאישה שזקוקה ל'ייבום' התחתנה עם מישהו שאינו ממשפחת הנפטר.
 הציור, משימה ג וההצעה 'לשיחה בכיתה' נועדו בעיקר ל'למידה פעילה' ולא רק להמחשה. ••

 אנו ממליצים לעשות זאת בשלושה שלבים:
 שלב א: להסב את תשומת ליבם של התלמידים לעובדה שתמר רק רומזת ליהודה שהוא האיש שהיה עימה,  

             ולעורר את השאלה: "מדוע היא לא אמרה זאת במפורש?"
 שלב ב: לשאול את התלמידים: "איך אתם חושבים שהייתם מגיבים אילו הייתם אתם במקומו של יהודה?" 

              זה המקום והזמן לעסוק בקושי הגדול להודות בטעות.
 שלב ג: להשלים בציור את תשובתו של יהודה - "צדקה ממני!", ולשאול את התלמידים: 

             "איך לדעתכם הרגיש יהודה אחרי שהוא הודה בטעותו?"
בסוף, נסב את תשומת ליבם של התלמידים לתגובות אנשי העיר שנכחו במקום. ניתן לשער שאנשי העיר לא 

היו רגילים לרמה המוסרית הנעלה שהם ראו אצל תמר ויהודה. 
משימות ד-ו )בעמוד השמאלי( עוסקות בלידתם של פרץ וזרח.••
הסיכום למטה ומשימות ז-ח  נועדו "לסגור מעגל": התחלנו את המשימות בפרק זה ביחידה 70, עם תרשים של ••

'עץ המשפחה', ואנחנו מסיימים את לימוד הפרק עם 'עץ משפחה'. משלושת בני יהודה שנותרו בחיים - שלה, 
פרץ וזרח - התפתח בהמשך שבט יהודה.

40

ֶרץ וֶזַרח ל פֶּ ֵלָדָתם שֶׁ יחידה 72

סּוִקים כד-ל ֶרק לח פְּ   פֶּ

ה..."   ֥ה ָהָר֖ ָך... ִהּנֵ ֶת֔ ּלָ ר ּכַ ָמ֣ ה ֵלֽאֹמ֙ר... ּתָ יהּוָד֤ ד ִלֽ ּגַ֨ ים ַוּיֻ ׁש ֳחָדׁשִ֗ ֹל֣ ִמׁשְ י׀ ּכְ "ַוְיִה֣
סּוק כד( )ּפָ

ִבְטָנּֽה...  ים ּבְ ֥ה ְתאֹוִמ֖ ּה ְוִהּנֵ ֑ ֵע֣ת ִלְדּתָ י ּבְ "ַוְיִה֖
ֶרץ׃ ֽ ֖מֹו ּפָ א ׁשְ ְקָר֥ ֶרץ ַוּיִ ֑ ְצּתָ ָעֶל֣יָך ּפָ ַר֖ אֶמר ַמה־ּפָ יו ַוּתֹ֕ א ָאִח֔ ֙ה ָיָצ֣  ְוִהּנֵ

סּוִקים כז-ל( ֖מֹו ָזַֽרח׃" )ּפְ א ׁשְ ְקָר֥ ִנ֑י ַוּיִ ָ ר ַעל־ָי֖דֹו ַהּשׁ ֥ יו ֲאׁשֶ א ָאִח֔  ְוַאַח֙ר ָיָצ֣
ֵהָריֹון?  ָמר ּבְ ּתָ ה ְזַמן נֹוַדע ִליהּוָדה ׁשֶ ּמָ א.  ַאֲחֵרי ּכַ

ָנה.     2. אֶֹכל.     3. ַמִים.     4. עֶֹנׁש.  ל:     1. ַמּתָ ָמר ְצִריָכה ְלַקּבֵ ּתָ ב ׁשֶ ַהְתָחָלה, ְיהּוָדה ָחׁשַ ב.   ּבַ

סּוק כו( הּוָדה ָעָנה ְלָתָמר. )ּפָ ּיְ ים ָהִראׁשֹונֹות ׁשֶ ּלִ י ַהּמִ ּתֵ ּיּור ֶאת ׁשְ ּצִ ְתבּו ּבַ ּסֹוף, ְיהּוָדה ֵהִבין ַאֶחֶרת. ּכִ ג.   ּבַ

יָקה?   ָמר ָהְיָתה ַצּדִ ּתָ ּפּור, ׁשֶ ה: ֵאיְך יֹוְדִעים ֵמַהּסִ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
יק? הּוָדה ָהָיה ַצּדִ ּיְ ּפּור, ׁשֶ ֵאיְך יֹוְדִעים ֵמַהּסִ

אֹוִמים?  ית נֹוְלדּו ּתְ ֵראׁשִ ׁש ּבְ ֻחּמַ ִחיָדה: ְלִמי עֹוד ּבְ

ְלִסּכּום: 

ֵהָריֹון? ָמר ּבְ ּתָ ּנֹוַדע לֹו ׁשֶ ׁשֶ ב ְיהּוָדה ּכְ ֶכם ָחׁשַ ה: ַמה ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
ּנֹוְלדּו.  אֹוִמים ׁשֶ ל ַהּתְ ד.   ִלְפֵניֶכם ִצּיּוִרים ׁשֶ

ינֹוק. ל ַהּתִ מֹו ׁשֶ ַחת ְלָכל ִצּיּור ֶאת ׁשְ ְתבּו ִמּתַ        ּכִ

ינֹוק הּוא 'ֶזַרח'?  ם ַהּתִ ֵ ּשׁ ם ׁשֶ ִפיו ְקַבְעּתֶ ּלְ יָמן ׁשֶ ה.  ָמה ַהּסִ

כֹור?  ב ַהּבְ  ו.   ִמי ֵמֶהם ֶנְחׁשָ

.

ְרִמילֹון:   ִרים ַהֲחֵסִרים ִמּתֹוְך ַהּתַ ְסּפָ ִלימּו ֶאת ַהּמִ  ז.  ַהׁשְ

. ֲארּו  ִנים ֵמתּו, ְוִנׁשְ ִנים.    ּבָ     ִליהּוָדה נֹוְלדּו  ּבָ

מֹוֵתיֶהם:  ִלימּו ֶאת ׁשְ ח.  ַהׁשְ

ינֹוק:   ם ַהּתִ ינֹוק:       ׁשֵ ם ַהּתִ      ׁשֵ

ָמרְיהּוָדה ּתָ

ְרִמילוֹן:   תַּ

5  ,3  ,2

ל ׁשּוַע ת ׁשֶ ַהּבַ

ר ָנא! ְלִמי ַהחֶֹתֶמת  ַהֶכּ
ה? ה ָהֵאֶלּ ֶטּ ִתיִלים ְוַהַמּ ְוַהְפּ

41
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73. יוסף בבית פוטיפר 
  פרק לט פסוקים א-ו

א. הקדמה 
אחרי שהתורה סיימה ללמד אותנו על אשר אירע ליהודה ולמשפחתו, חוזרת התורה לספר על אשר אירע ליוסף אחרי מכירתו. 
הישמעאלים שקנו את יוסף מהאחים, הביאו אותו למצרים ומכרו אותו לפוטיפר, שהיה שר בארמונו של פרעה. מצבו של יוסף 
לא היה קל, ועם זאת הוא לא התייאש ולא התלונן אלא עבד בחריצות ושירת את פוטיפר בנאמנות. הקב"ה בירך אותו ושלח 
לו הצלחה בכל מעשה ידיו עד כדי כך שאפילו פוטיפר הבין שיש כאן ברכה מיוחדת שהא-לוקים של יוסף מברך אותו )יוסף 
לימד אותו מי הוא ה'...(. יוסף מצא חן בעיני פוטיפר, ופוטיפר נתן בו אמון מלא ומינה אותו להיות אחראי על כל ביתו ורכושו. 

בלימוד פסוקים אלה אפשר להדגיש לתלמידים את אישיותו המיוחדת של יוסף, שהיה מוכשר מאוד וחרוץ, ועם זאת הוא לא 
תלה את הצלחתו במעשיו ובכישרונו אלא בה', ושם שמיים היה שגור בפיו1.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

של  שרו  ה  ְרֹע֜ ּפַ יס  ְסִר֨ ּפֹוִטיַפ֩ר  הּו  ְקֵנ֡ ַוּיִ האחים  מידי  אותו  שקנו  הישמעאלים  ידי  על  ְיָמה  ִמְצָר֑ ד  הּוַר֣ ף  ְויֹוֵס֖ א 
ה׃  ּמָ ֽ ׁשָ הּו  הֹוִרֻד֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ ים  ְמֵעאִל֔ ׁשְ ַהּיִ ֙ד  ִמּיַ י  ִמְצִר֔ יׁש  ִא֣ בארמון2  הבהמות  שחיטת  על  הממונה  ִחי֙ם  ּבָ ַהּטַ ר  ֤ ׂשַ פרעה 

ר־ ֲאׁשֶ ְוֹכל֙  ֹו  ִאּת֑ ֖ה'  י  ֥ ּכִ יו  ֲאֹדָנ֔ ְ֣רא  ַוּיַ י׃ג  ְצִרֽ ַהּמִ ֲאֹדָנ֖יו  ֵב֥ית  ּבְ י  ַוְיִה֕ יַח  ַמְצִל֑ יׁש  ִא֣ י  ַוְיִה֖ יוסף  עם  ף  ֶאת־יֹוֵס֔ ֙ה  י  ַוְיִה֤ ב 
האישי4 למשרתו  יוסף  את  מינה  פוטיפר  ֹא֑תֹו  ֶרת  ֣ ַוְיׁשָ ֵעיָנ֖יו  ּבְ ן  ֵח֛ ף  יֹוֵס֥ א  ְמָצ֨ ַוּיִ ׃ ד  ָיֽדֹו3 ּבְ יַח  ַמְצִל֥ ֖ה'  ה  ֹעׂשֶ֔  ֣הּוא 
כדי שינהל את כל ענייניו׃ ָיֽדֹו  ּבְ ן  ָנַת֥ ואת כל רכושו  ְוָכל־ֶיׁש־֖לֹו  ומינה אותו לנהל את כל ענייני הבית,  י֔תֹו  הּו֙ ַעל־ּבֵ ְפִקֵד֨ ַוּיַ   

ר ֶיׁש־֔לֹו  ֣ ָכל־ֲאׁשֶ ֤ת ֙ה ּבְ ְרּכַ י ּבִ ף ַוְיִה֞ ְגַל֣ל יֹוֵס֑ י ּבִ ְצִר֖ ֥ית ַהּמִ ֶרְך ֛ה' ֶאת־ּבֵ ר ֶיׁש־֔לֹו ַוְיָב֧ ֣ ל־ֲאׁשֶ ֵבי֗תֹו ְוַעל֙ ּכָ יד ֹא֜תֹו ּבְ י ֵמָא֩ז ִהְפִק֨ ה ַוְיִה֡
ע ִאּתֹו֙  ַיד־יֹוֵס֒ף נתן לו סמכות להחליט בכל דבר הקשור לממונו ולניהול ביתו ְולֹא־ָיַד֤ ר־לֹו֮ ּבְ ל־ֲאׁשֶ ב ּכָ ֲעֹז֣ ה׃ ו ַוּיַ ֶדֽ ִית ּוַבּשָׂ ֖ ּבַ ּבַ
ר־֣הּוא אֹוֵכ֑ל הדבר היחיד שפוטיפר לא נתן ליוסף  ֶ֖חם ֲאׁשֶ י ִאם אלא ַהּלֶ ֥ ְמ֔אּוָמה לא בדק אחריו בשום דבר כי נתן בו אמון מלא ּכִ
 לעשות הוא להכין לו את האוכל ולאכול עימו )זה היה נחשב אצל המצרים 'תועבה' - מעין בושה - לאכול עם 'צאצאי עבר'(5

ה׃ ה ַמְרֶאֽ ַאר ִויֵפ֥ ף ְיֵפה־ֹת֖ י יֹוֵס֔  ַוְיִה֣

ג. מנגינת הכתוב 

אמונתו הגדולה של יוסף בה' ונאמנותו של יוסף לאדונו המצרי.

שני אלה גם יחד הביאו לקידוש ה': ברכת ה' ברכושו של פוטיפר והכרתו של פוטיפר בה'. 

1  רש"י לפסוק ג.
2  כדברי רש"י לפרק לז פסוק לו.

3  כיצד ידע פוטיפר שהצלחתו של יוסף היא בזכות ה'? כיצד הוא ידע בכלל מי הוא ה'?! - רש"י אומר ששם שמים היה שגור 
בפיו של יוסף. על פי זה אפשר להבין שיוסף היה רגיל להזכיר את ה' בכל עת, ופוטיפר למד מיוסף מי הוא ה'! 

4  רמב"ן, רד"ק.
5  כמו שכתוב בפרק מג פסוק לב: "כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם, כי תועבה היא למצרים." - על פי אבן 

עזרא.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת:

במשימה א יש מיומנות של איתור פרטים בפסוק. התלמידים מתבקשים לאתר את שלושת התארים שבהם ••
התורה משתמשת כדי לתאר את פוטיפר. מתוך כך נבין למי נמכר יוסף לעבדות.

ההצעה 'לשיחה בכיתה' ומשימות ב-ד עוסקות בדברי רש"י, ששם שמיים היה שגור בפיו של יוסף. ••

מדברי רש"י אלה אנו לומדים על אמונתו הגדולה של יוסף שהכול מאת ה' - גם הדברים הקשים כמו מכירתו 
זה   ידע שה' הוא  פוטיפר  כן, אפשר להבין מכאן כיצד  וגם הדברים הטובים כמו הצלחתו בכול. כמו  לעבדות, 

שבזכותו יוסף מצליח בכל מעשיו. יוסף הזכיר את שם ה' ודיבר על כך בכל הזדמנות! 

יש כאן לימוד גדול גם עבורנו, שנדע ונזכור תמיד שהכול מאת ה'!

42
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סּוִקים א-ו ֶרק לט פְּ   פֶּ

ְיָמה ד ִמְצָר֑ ף הּוַר֣ "ְויֹוֵס֖
סּוק א( ים" )ּפָ ְמֵעאִל֔ ׁשְ ֙ד ַהּיִ י ִמּיַ יׁש ִמְצִר֔ ִחי֙ם ִא֣ ּבָ ר ַהּטַ ֤ ה ׂשַ ְרֹע֜ יס ּפַ הּו ּפֹוִטיַפ֩ר ְסִר֨ ְקֵנ֡ ַוּיִ

יַח... יׁש ַמְצִל֑ י ִא֣ ף ַוְיִה֖ י ֙ה ֶאת־יֹוֵס֔ "ַוְיִה֤
סּוִקים ב-ג( ָיֽדֹו׃" )ּפְ יַח ּבְ ה ֖ה' ַמְצִל֥ ר־֣הּוא ֹעׂשֶ֔ ֹו ְוֹכל֙ ֲאׁשֶ י ֖ה' ִאּת֑ ֥ יו ּכִ ְ֣רא ֲאֹדָנ֔ ַוּיַ

ֶהם ְמָתֶאֶרת ַהּתֹוָרה ֶאת ּפֹוִטיַפר, ְוַהֲעִתיקּו אֹוָתם. ּבָ ָאִרים ׁשֶ ה ּתְ לֹוׁשָ סּוק ׁשְ ּפָ א.   ִמְצאּו ּבַ

 .3    .2      .1    

ְזכּות ה'? ל יֹוֵסף ִהיא ּבִ ַהְצָלָחתֹו ׁשֶ ֶכם ָיַדע ּפֹוִטיַפר ׁשֶ יַצד ְלַדְעּתְ ה: ּכֵ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ֶכם ָהָיה יֹוֵסף ָרִגיל לֹוַמר: ַדְעּתְ ּלְ ים ׁשֶ ּלִ ֶצַבע זֹוֵהר ֶאת ַהּמִ נּו ּבְ ב.   ַסּמְ

ר? ּבֵ ֵבית ַהּסַֹהר? ָמה ָעַזר לֹו ְלִהְתּגַ מּו אֹותֹו ּבְ ּשָׂ ׁשֶ יׁש יֹוֵסף ּכְ ֶכם ִהְרּגִ ה: ָמה ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ְפסּוִקים א-ו !   ם ה' ּבִ ר ׁשֵ ָעִמים ֻמְזּכָ ה ּפְ ּמָ  ג.  ִסְפרּו ּוִמְצאּו ּכַ

ָרִׁש"י: ִּכי ה' ִאּתֹו - ֵׁשם ָׁשַמִים ָׁשגּור ְּבִפיו.

ִנְמַאס ִלי!
ֵאין ִלי ּכוַֹח...

ת ִלי... ָמה ִאְכפַּ

ֶעְזַרת ה' בְּ
ה  ה' עוֹשֶׂ ל ָמה שֶׁ כָּ

- ַהּכֹל ְלטוָֹבה

רּוְך ה'! בָּ

אּוף!

ֶכם ָעָנה יֹוֵסף ְלּפֹוִטיַפר. ּיּור ָמה ְלַדְעּתְ ּצִ ִלימּו ּבַ ד.   ַהׁשְ

ְתִאימֹות: ָלמֹות ַהּמַ ְרִמילֹון ֶאת ַהַהׁשְ א.   ַהֲעִתיקּו ִמּתֹוְך ַהּתַ

ל יוֵֹסף  ִצְדקּותוֹ שֶׁ
סּוִקים ז-כ ֶרק לט פְּ   פֶּ
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ָתה ת ּפֹוִטיַפר ִנּסְ ֵאׁשֶ
ְלַפּתֹות ֶאת יֹוֵסף ַלֲעבֹר ֲעֵבָרה.

יק, ּתִ ֶצר ָהַרע הּוא ִהׁשְ ר, ֶאת ַהּיֵ ּבֵ יֹוֵסף ִהְתּגַ
יק"! ּדִ ּנּוי: "יֹוֵסף ַהּצַ ְוָזָכה ַלּכִ

ִרים! ּבְ ם ֲאַנְחנּו ִמְתּגַ ּגַ

ֶלא,   ה ַהּפֶ ָבר, ְלַמְרּבֵ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ּבְ
ֶלא...! ְוָקא ֶאת יֹוֵסף ְלֵבית ַהּכֶ ִליְך ּדַ ּפֹוִטיַפר ִהׁשְ

ְרִמילוֹן:   תַּ

רּוִחי ל ּבְ ֲאִני מֹוׁשֵ

ֶחְלִקי ֵמַח ּבְ ֲאִני ׂשָ

יץ ֲאִני ַאּמִ

ה - יֹון ָקׁשֶ ִנּסָ ה אֹוִתי ּבְ ה' ִנּסָ
ְגבּוָרה, י ּבֹו ּבִ ָעַמְדּתִ

ֶלא - ּכֶ מּו אֹוִתי ּבַ ְוִאם ׂשָ
ַהּכֹל ֵמֵאת ה' ְלטֹוָבה!

יץ, ָרִציִתי ְלַהְרּבִ
י. ְרּתִ ּבַ ְוִהְתּגַ

!

ִלי ְרׁשּות ָרִציִתי ָלַקַחת ּבְ
ל ֲחֵבִרי, ָחק ׁשֶ ִמׂשְ

י. ְרּתִ ּבַ ְוִהְתּגַ

!

י,  ָחק ִהְפַסְדּתִ ׂשְ ּמִ ּבַ
י, ְזּתִ ְמַעט ִהְתַרּגַ ּכִ

י. ְרּתִ ּבַ ְוִהְתּגַ

רּוִחי! ל ּבְ ֲאִני מֹוׁשֵ

ֵבעֹות ּוְרגּועֹות,  ָחֵצר ׂשְ ֵהמֹות ּבֶ ְך ָיֶפה, ַהּבְ ל ּכָ ִית ִנְרֶאה ּכָ אָת ַהּבַ ּבָ ֵמָאז ׁשֶ
? ה! - ֵאיְך ִהְצַלְחּתָ ּנָ ּגִ ל ְיָרקֹות ּבַ ַפע ׁשֶ ֵיׁש ׁשֶ

ל יֹוֵסף. בֹוָתיו ׁשֶ ָקה ּוָבּה ַמְחׁשְ יקּו ַמְדּבְ  ו.   ַהְדּבִ
43
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74. צדקותו של יוסף 

  פרק לט פסוקים ז-כ

א. הקדמה 
בזמן שהותו של יוסף בבית פוטיפר הוא מצא את עצמו עומד בניסיון קשה: אשת פוטיפר ניסתה לפתות אותו לדבר עבירה. 
פוטיפר  כשאשת  ממנה.  לברוח  כדי  תחבולה  עשה  ואף  לדבריה  הקשיב  לא  הוא  גדולה.  בגבורה  בניסיון  עמד  הצדיק  יוסף 
ראתה שיוסף לא מקשיב לדבריה ובורח ממנה, היא העלילה עליו עלילת שקר, שהוא ניסה לפגוע בה ולשכב איתה נגד רצונה. 
כשפוטיפר שמע את דברי אשתו, הוא כעס מאוד על יוסף והכניסו לבית הסוהר. קשה לשער את הרגשתו של יוסף שנענש על 
לא עוול בכפו. האם זה מה שמגיע למי שמקשיב ליצר הטוב ובורח מעבירות?! האם זה מה שמגיע למי ששם שמיים שגור על 
פיו? - אבל יוסף לא התייאש, לא התלונן ולא התחרט. הוא ידע שהוא עשה את המעשה הנכון וקיבל עליו את הדין. "כל מה 

שה' עושה - הכול לטובה!"

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ֶאת־ֵעיֶנ֖יָה  אשתו של פוטיפר  ת־ֲאֹדָנ֛יו  ׁשֶ ֵאֽ א  ֧ ּשָׂ ַוּתִ יוסף בבית פוטיפר  בעקבות הצלחתו של  ה  ּלֶ ָהֵא֔ ים  ָבִר֣ ַהּדְ ַאַח֙ר  י  ַוְיִה֗ ז 
אֶמ֙ר  ַוּיֹ֨ "לא!"  סירב. אמר:  ן׀  ַוְיָמֵא֓ ח  אני אשתך׃  תתנהג אתי כאילו  י  ֽ ִעּמִ ה  ְכָב֥ ׁשִ אֶמר  ַוּתֹ֖ חן בעיניה(  )והוא מצא  ף  ֶאל־יֹוֵס֑
ר־ֶיׁש־֖לֹו  ל ֲאׁשֶ ִית הוא לא בודק אחרי מעשי בבית כי הוא סומך עלי ְוֹכ֥ ֑ ּבָ י ַמה־ּבַ ֖ ע ִאּתִ י לֹא־ָיַד֥ ן הרי ֲאֹדִנ֔ יו ֵה֣ ת ֲאֹדָנ֔ ׁשֶ ֶאל־ֵא֣
֙י ְמ֔אּוָמה  ּנִ ְך לא מנע ִמּמֶ֨ ֤ א־ָחׂשַ ֒י ְולֹֽ ּנִ ֮ה יותר ִמּמֶ ִית ַהּזֶ ֣ ּבַ ּנּו ָג֜דֹול אין מישהו בתפקיד גדול ּבַ י כי יש לו אמון בי׃ ט ֵאיֶנ֨ ָיִדֽ ן ּבְ ָנַת֥
כלפי אדוני פוטיפר?! ונוסף  את  ַהּזֹ֔ ֹדָל֙ה  ַהּגְ ה  ה ָהָרָע֤ ֱעׂשֶ֜ ֶאֽ יְך  ְוֵא֨ ֹו  ּת֑ ־ִאׁשְ משום ש- ַאּתְ ר  ֣ ֲאׁשֶ ּבַ ְך  אלא אֹוָת֖ י ִאם  ֥ ּכִ שום דבר 

ף  ּה ֶאל־יֹוֵס֖ ָר֥ ַדּבְ י ּכְ ים׃ )לסיכום: 1. זאת כפיות טובה כלפי פוטיפר; 2. זה חטא כלפי א-לקים.1( י ַוְיִה֕ אִתי ֵלֽא-לִֹקֽ על כך: ְוָחָט֖

֥ב ֶאְצָלּ֖ה  ּכַ ע ֵאֶל֛יָה ויוסף באופן עקבי לא הסכים ִלׁשְ ַמ֥ ֣יֹום׀ ֑יֹום היא ניסתה לפתות את יוסף שוב ושוב בכל יום ויום, ְולֹא־ׁשָ
ִית׃  ֽ ּבָ ם ּבַ ֖ ִ֛ית ׁשָ י ַהּבַ ֥ יׁש ֵמַאְנׁשֵ ין ִא֜ ֹו ְוֵא֨ ֹות ְמַלאְכּת֑ ְיָתה ַלֲעׂש֣ ֖ א )יוסף( ַהּבַ ֹב֥ ה באחד הימים2 ַוּיָ ֹום ַהּזֶ֔ ַהּי֣ ּה׃ יא ַוְיִה֙י ּכְ ֽ ִלְה֥יֹות ִעּמָ
ּה כאשר  ְראֹוָת֔ ֵצ֥א ַהֽחּוָצה3׃ יג ַוְיִה֙י ּכִ ָ֖נס ויברח ַוּיֵ ּה ַוּיָ ָיָד֔ ְגדֹו֙ ּבְ ב ּבִ ֲעֹז֤ י ַוּיַ ֑ ה ִעּמִ ְכָב֣ ר ׁשִ ִבְג֛דֹו ֵלאֹמ֖ הּו )אשת פוטיפר( ּבְ ֧ ׂשֵ ְתּפְ יב ַוּתִ
ר ְר֗אּו  אֶמר ָלֶה֙ם ֵלאֹמ֔ ּה )מהמקום שהיו( ַוּתֹ֤ י ֵביָת֗ ֣ א ְלַאְנׁשֵ ְקָר֞ ָ֖נס ַהֽחּוָצה׃ יד ַוּתִ ּה ַוּיָ ָיָד֑ ְג֖דֹו ּבְ י־ָעַז֥ב ּבִ ֽ ראתה אשת פוטיפר ּכִ

֥קֹול  א ּבְ י ָוֶאְקָר֖ ֣ב ִעּמִ֔ ּכַ ֤א ֵאַל֙י ִלׁשְ נּו לעשות עבירות ולפגוע בנו. יוסף ּבָ ֑ ּבָ ֶחק  י מבני עבר4 ְלַצ֣ יׁש ִעְבִר֖ ִביא ָל֛נּו )פוטיפר( ִא֥ ֵה֥
ֹוא ֲאֹדָנ֖יו  ְג֖דֹו ֶאְצָלּ֑ה ַעד־ּב֥ ֥ח ּבִ ּנַ ֵצ֥א ַהֽחּוָצה׃ טז ַוּתַ ָ֖נס ַוּיֵ י ַוּיָ ְגדֹו֙ ֶאְצִל֔ ב ּבִ ֲעֹז֤ א ַוּיַ י ָוֶאְקָר֑ ִתי קֹוִל֖ י־ֲהִריֹמ֥ ֽ ְמ֔עֹו ּכִ י ְכׁשָ ֽדֹול׃ טו ַוְיִה֣ ּגָ
י לעשות עבירה ולפגוע  ֽ ֶחק ּבִ ֖נּו ְלַצ֥ ר־ֵהֵב֥אָת ּלָ י ֲאׁשֶ ִעְבִר֛ י ָהֶעֶ֧בד ָהֽ ֽא־ֵאַל֞ ר ּבָ ה ֵלאֹמ֑ ּלֶ ים ָהֵא֖ ָבִר֥ ּדְ יו ּכַ ֣ר ֵאָל֔ ַדּבֵ יֽתֹו׃ יז ַוּתְ ֶאל־ּבֵ
ה ֵאָלי֙ו  ָר֤ ּבְ ר ּדִ ֹו ֲאׁשֶ֨ ּת֗ י ִאׁשְ ְבֵר֣ יו ֶאת־ּדִ ַע ֲאֹדָנ֜ ֹמ֨ ָנס ַהֽחּוָצה׃ יט ַוְיִה֩י ִכׁשְ ֥ י ַוּיָ ְג֛דֹו ֶאְצִל֖ ב ּבִ ֲעֹז֥ א ַוּיַ י ָוֶאְקָר֑ י קֹוִל֖ ֲהִריִמ֥ י ּכַ בי׃ יח ַוְיִה֕
ר־אסורי  ַהר ְמ֕קֹום ֲאׁשֶ ֣ית ַהּסֹ֔ הּו֙ ֶאל־ּבֵ ֵנ֨ ּתְ ּיִ ף ֹא֗תֹו ַוֽ י יֹוֵס֜ ֩ח ֲאֹדֵנ֨ ּקַ ֹו כעס׃ כ ַוּיִ ַ֖חר ַאּפֽ ָך ַוּיִ ֑ י ַעְבּדֶ ּה ִל֖ ׂשָ ה ָע֥ ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ ּדְ ר ּכַ ֵלאֹמ֔

ַהר׃  ֵב֥ית ַהּסֹֽ ם ּבְ ֖ ים ַוְֽיִהי־ׁשָ ֶלְך ֲאסּוִר֑ ֖ ַהּמֶ

ג. מנגינת הכתוב 
יוסף היה לבדו במצרים, מוקף באנשים עובדי עבודה זרה ועושי עבירות, ואף על פי כן הוא הצליח לשמור על אמונתו בה' ועל 

קדושתו ולא התפתה לחטוא. על עמידתו בניסיון הקשה הוא זכה לכינוי "יוסף הצדיק"5.

1  על פי רמב"ן.
2  רס"ג. ורש"י מביא בשם חז"ל שהיה זה יום מיוחד, יום חג שלהם. ובשעה שהלכו כולם לבית העבודה זרה כדי לחגוג, ניצלה 

אשת פוטיפר את העובדה שאף אחד לא יהיה בבית חוץ מיוסף וטענה שהיא חולה ונשארה בבית לבדה עם יוסף.
3  סביר להניח שיוסף היה חזק ממנה, ועם זאת הוא העדיף ‘פתרון עדין’ על פני ‘פתרון אלים’. 

4  אמרה “איש עברי" כלשון גנאי, שהמצרים, שהיו מצאצאי חם בן נח, היו מזלזלים בבני עבר, שהיו מצאצאי שם בן נח. ועיין 
עוד ברמב"ן. 

5  עיין באבות דרבי נתן טז, ב.

י ֲאִסיֵר֥
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת:

 הדף פותח בתיאור גבורתו של יוסף, שעמד בניסיון שהעמידה בפניו אשת פוטיפר וזכה לכינוי "יוסף הצדיק".••
אליהם.  יותר  שקרובים  נושאים  דרך  היצר  על  ההתגברות  למושג  התלמידים  את  "לחבר"  נועדה  א   משימה 
מכעס,  והימנעות  המידות  על  התגברות  ורכושנות.  אלימות  כעס,  של  רעות  מידות  על  ההתגברות  את  בחרנו 
את  ולשבח  כגבורה  זאת  לראות  כמחנכים  ותפקידנו  כ'חולשה'.  בטעות  לפעמים  נתפס  ורכושנות  אלימות, 

המתגבר! כדברי חז"ל: "איזהו גיבור? - הכובש את יצרו!" "איזהו עשיר? - השמח בחלקו".

 חלקו השני של הדף עוסק בהשלכתו של יוסף לבית הסוהר על לא עוול בכפו. ••
 בעזרת ההצעה 'לשיחה בכיתה' אפשר לפתח ולהרחיב את הדיון בשאלות כגון:

 "כיצד לדעתכם הרגיש יוסף?" )כעס, אכזבה, השלמה, קבלת הדין, וכדומה(. 
"האם יוסף התחרט על מה שהוא עשה?" )טבעי להרגיש תסכול כאשר מענישים אותך על מעשה נכון שעשית. 

ואף על פי כן, האם היה עדיף להקשיב לאשת פוטיפר? אם הוא היה מקשיב לה, האם היה מצבו טוב יותר?...(

הרחבות והמחשות נוספות:

לעסוק בנושא ה'התגברות' במסגרת שיעור חברה או כישורי חיים.••

לעשות מבצע כיתתי בנושא, עם כרטיסי "התגברתי" או "יצאתי גיבור" וכדומה. ••

42

ֵבית ּפוִֹטיַפר  יוֵֹסף בְּ יחידה 73

סּוִקים א-ו ֶרק לט פְּ   פֶּ

ְיָמה ד ִמְצָר֑ ף הּוַר֣ "ְויֹוֵס֖
סּוק א( ים" )ּפָ ְמֵעאִל֔ ׁשְ ֙ד ַהּיִ י ִמּיַ יׁש ִמְצִר֔ ִחי֙ם ִא֣ ּבָ ר ַהּטַ ֤ ה ׂשַ ְרֹע֜ יס ּפַ הּו ּפֹוִטיַפ֩ר ְסִר֨ ְקֵנ֡ ַוּיִ

יַח... יׁש ַמְצִל֑ י ִא֣ ף ַוְיִה֖ י ֙ה ֶאת־יֹוֵס֔ "ַוְיִה֤
סּוִקים ב-ג( ָיֽדֹו׃" )ּפְ יַח ּבְ ה ֖ה' ַמְצִל֥ ר־֣הּוא ֹעׂשֶ֔ ֹו ְוֹכל֙ ֲאׁשֶ י ֖ה' ִאּת֑ ֥ יו ּכִ ְ֣רא ֲאֹדָנ֔ ַוּיַ

ֶהם ְמָתֶאֶרת ַהּתֹוָרה ֶאת ּפֹוִטיַפר, ְוַהֲעִתיקּו אֹוָתם. ּבָ ָאִרים ׁשֶ ה ּתְ לֹוׁשָ סּוק ׁשְ ּפָ א.   ִמְצאּו ּבַ

 .3    .2      .1    

ְזכּות ה'? ל יֹוֵסף ִהיא ּבִ ַהְצָלָחתֹו ׁשֶ ֶכם ָיַדע ּפֹוִטיַפר ׁשֶ יַצד ְלַדְעּתְ ה: ּכֵ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ֶכם ָהָיה יֹוֵסף ָרִגיל לֹוַמר: ַדְעּתְ ּלְ ים ׁשֶ ּלִ ֶצַבע זֹוֵהר ֶאת ַהּמִ נּו ּבְ ב.   ַסּמְ

ר? ּבֵ ֵבית ַהּסַֹהר? ָמה ָעַזר לֹו ְלִהְתּגַ מּו אֹותֹו ּבְ ּשָׂ ׁשֶ יׁש יֹוֵסף ּכְ ֶכם ִהְרּגִ ה: ָמה ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ְפסּוִקים א-ו !   ם ה' ּבִ ר ׁשֵ ָעִמים ֻמְזּכָ ה ּפְ ּמָ  ג.  ִסְפרּו ּוִמְצאּו ּכַ

ָרִׁש"י: ִּכי ה' ִאּתֹו - ֵׁשם ָׁשַמִים ָׁשגּור ְּבִפיו.

ִנְמַאס ִלי!
ֵאין ִלי ּכוַֹח...

ת ִלי... ָמה ִאְכפַּ

ֶעְזַרת ה' בְּ
ה  ה' עוֹשֶׂ ל ָמה שֶׁ כָּ

- ַהּכֹל ְלטוָֹבה

רּוְך ה'! בָּ

אּוף!

ֶכם ָעָנה יֹוֵסף ְלּפֹוִטיַפר. ּיּור ָמה ְלַדְעּתְ ּצִ ִלימּו ּבַ ד.   ַהׁשְ

ְתִאימֹות: ָלמֹות ַהּמַ ְרִמילֹון ֶאת ַהַהׁשְ א.   ַהֲעִתיקּו ִמּתֹוְך ַהּתַ

ל יוֵֹסף  ִצְדקּותוֹ שֶׁ
סּוִקים ז-כ ֶרק לט פְּ   פֶּ

יחידה 74

ָתה ת ּפֹוִטיַפר ִנּסְ ֵאׁשֶ
ְלַפּתֹות ֶאת יֹוֵסף ַלֲעבֹר ֲעֵבָרה.

יק, ּתִ ֶצר ָהַרע הּוא ִהׁשְ ר, ֶאת ַהּיֵ ּבֵ יֹוֵסף ִהְתּגַ
יק"! ּדִ ּנּוי: "יֹוֵסף ַהּצַ ְוָזָכה ַלּכִ

ִרים! ּבְ ם ֲאַנְחנּו ִמְתּגַ ּגַ

ֶלא,   ה ַהּפֶ ָבר, ְלַמְרּבֵ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ּבְ
ֶלא...! ְוָקא ֶאת יֹוֵסף ְלֵבית ַהּכֶ ִליְך ּדַ ּפֹוִטיַפר ִהׁשְ

ְרִמילוֹן:   תַּ

רּוִחי ל ּבְ ֲאִני מֹוׁשֵ

ֶחְלִקי ֵמַח ּבְ ֲאִני ׂשָ

יץ ֲאִני ַאּמִ

ה - יֹון ָקׁשֶ ִנּסָ ה אֹוִתי ּבְ ה' ִנּסָ
ְגבּוָרה, י ּבֹו ּבִ ָעַמְדּתִ

ֶלא - ּכֶ מּו אֹוִתי ּבַ ְוִאם ׂשָ
ַהּכֹל ֵמֵאת ה' ְלטֹוָבה!

יץ, ָרִציִתי ְלַהְרּבִ
י. ְרּתִ ּבַ ְוִהְתּגַ

!

ִלי ְרׁשּות ָרִציִתי ָלַקַחת ּבְ
ל ֲחֵבִרי, ָחק ׁשֶ ִמׂשְ

י. ְרּתִ ּבַ ְוִהְתּגַ

!

י,  ָחק ִהְפַסְדּתִ ׂשְ ּמִ ּבַ
י, ְזּתִ ְמַעט ִהְתַרּגַ ּכִ

י. ְרּתִ ּבַ ְוִהְתּגַ

רּוִחי! ל ּבְ ֲאִני מֹוׁשֵ

ֵבעֹות ּוְרגּועֹות,  ָחֵצר ׂשְ ֵהמֹות ּבֶ ְך ָיֶפה, ַהּבְ ל ּכָ ִית ִנְרֶאה ּכָ אָת ַהּבַ ּבָ ֵמָאז ׁשֶ
? ה! - ֵאיְך ִהְצַלְחּתָ ּנָ ּגִ ל ְיָרקֹות ּבַ ַפע ׁשֶ ֵיׁש ׁשֶ

ל יֹוֵסף. בֹוָתיו ׁשֶ ָקה ּוָבּה ַמְחׁשְ יקּו ַמְדּבְ  ו.   ַהְדּבִ
43
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75. יוסף בבית הסוהר 

  פרק לט פסוק כא-פרק מ פסוק ד

א. הקדמה 
בית הסוהר היה בביתו ובאחריותו של פוטיפר שר הטבחים, אולם הניהול היומיומי של בית הסוהר היה נתון בידי 'שר בית 
הסוהר'. יוסף, שהושלך אל הכלא, מצא חן בעיני שר בית הסוהר, וזה מינה את יוסף להיות אחראי על ניהול האסירים. יוסף קבע 
במה יעבדו האסירים, מה יהיו הסדרים בבית הסוהר, והוא השגיח שהכול מתנהל כשורה. מצבו של יוסף בבית הסוהר והיחס 
אליו היו דומה מאוד לאלו שבבית פוטיפר! גם כאן יוסף עבד בחריצות ובנאמנות מבלי להתייאש, גם כאן ה' עזר לו בכל מעשיו, 

וגם כאן הוא מצא חן בעיני אדונו ורכש את אמונו המלא. 
כשהגיעו שר המשקים ושר האופים אל בית הסוהר, נתן שר הטבחים הוראה שיוסף ישרת אותם מפאת כבודם, שהרי הם היו 

שרים חשובים1. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ל־ ף ֵאת ּכָ ַיד־יֹוֵס֔ ַה֙ר ּבְ ית־ַהּסֹ֨ ר ּבֵ ֤ ן ׂשַ ֞ ּתֵ ַהר׃ כב ַוּיִ ית־ַהּסֹֽ ר ּבֵ ֥ ֵעיֵנ֖י ׂשַ ֹו ּבְ ן ִחּנ֔ ֣ ּתֵ ֶסד ַוּיִ ֥ט ֵאָל֖יו ָח֑ ף עם יוסף ַוּיֵ י ֙ה ֶאת־יֹוֵס֔ כא ַוְיִה֤
ה הוא היה קובע. על פיו  ֽ ם האסירים ֖הּוא ָהָי֥ה ֹעׂשֶ י֙ם ׁשָ֔ ר ֹעׂשִ ֤ ל־ֲאׁשֶ ת ּכָ ַהר להיות אחראי עליהם ְוֵא֨ ֵב֣ית ַהּסֹ֑ ר ּבְ ֖ ם ֲאׁשֶ ֲאִסיִר֔ ָה֣
ָי֔דֹו על שום דבר מהדברים שבאחריותו של  ל־ְמ֨אּוָמ֙ה ּבְ ת־ּכָ ה מסתכל ומשגיח ֶאֽ ַהר ֹרֶא֤ ית־ַהּסֹ֗ ר ּבֵ ֣ ין׀ ׂשַ נעשה הכול׃ כג ֵא֣

יַח׃  ה וכל מה שיוסף עושה ֥ה' ַמְצִלֽ ֖ ר־֥הּוא ֹעׂשֶ ֹו ַוֲֽאׁשֶ ר משום ש- ֖ה' ִאּת֑ ֥ ֲאׁשֶ יוסף ּבַ

ִים׃  ֶלְך ִמְצָרֽ ִים ְוָהֹאֶפ֑ה ושר האופים ַלֲאֹדֵניֶה֖ם ְלֶמ֥ ֶלְך־ִמְצַר֖ ה שר המשקים של ֶמֽ ֵק֥ ְט֛אּו ַמׁשְ ה ָח֥ ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ י ַאַח֙ר ַהּדְ א ַוְיִה֗
)ומה היה חטאם? רש"י מביא בשם חז"ל, שבכוס שהגיש שר המשקים לפרעה, נמצא זבוב, ובמאפה שהגיש שר האופים למלך, 

ר  ַמ֗ ִמׁשְ ּבְ ם  ֹאָת֜ ן  ּתֵ֨ ַוּיִ ג  ים׃  ר ָהאֹוִפֽ ֥ ׂשַ ְוַע֖ל  ים  ִק֔ ׁשְ ַהּמַ ר  ֣ ׂשַ שני שריו ַעל  יו  ָסִריָס֑ ֵנ֣י  ׁשְ ַע֖ל  ה  ְרֹע֔ ּפַ כעס  ף  ְקֹצ֣ ַוּיִ נמצאה אבן( ב 

ר  ֣ ְפֹקד ׂשַ ם׃ ד ַוּיִ ֽ ף ָא֥סּור ׁשָ ר יֹוֵס֖ ֥ ַהר )בית הסוהר היה בביתו של שר הטבחים2( ְמ֕קֹום ֲאׁשֶ ֣ית ַהּסֹ֑ ים ֶאל־ּבֵ ִח֖ ר ַהַטּבָ ֥ ֛ית ׂשַ ּבֵ
ְה֥יּו שר המשקים  ם ַוּיִ ֶרת יוסף ֹאָת֑ ֣ ם להיות איתם ולדאוג לכל צורכיהם ַוְיׁשָ ֖ ף שר הטבחים מינה את יוסף ִאּתָ ים ֶאת־יֹוֵס֛ ִח֧ ּבָ ַהּטַ

ר בבית הסוהר׃ ָמֽ ִמׁשְ ים שנה3 ּבְ ושר האופים ָיִמ֖

ג. מנגינת הכתוב 

גם בבית הסוהר הייתה ברכת ה' על יוסף ועל כל מעשיו, וגם שם מצא יוסף חן בעיני שר בית הסוהר. בדיוק כפי שהיה בבית 

פוטיפר. 

1  על פי אבן עזרא.
2  אבן עזרא לפסוק ד.

3  במקומות רבים בתורה ‘ימים’ = שנה. ועיין ברש"י.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת:

העמוד הימני עוסק בהשוואה בין הפסוקים המתארים את יוסף בבית פוטיפר לבין אלה המתארים את יוסף בבית ••
הסוהר. בקבוצה הראשונה של הפסוקים מסומנות מילים בצבעים שונים, ובמשימה א מתבקשים התלמידים 

למצוא את המילים הדומות בקבוצה השנייה ולסמן אותן בצבעים תואמים.

משימה ב היא משימת רשות: למצוא דמיון נוסף ולסמן אותו בשתי קבוצות הפסוקים בצבע זהה.••

משימה ג וההצעה 'לשיחה בכיתה' נועדו לסכם את הדמיון בהצלחתו של יוסף בשני המקומות ולהבין שמקור ••
ההצלחה היה ה', שהיה עם יוסף וגרם לו להצליח את כל מעשיו.

מדבקות •• התלמידים  ידביקו  ד  במשימה  האופים.  ושר  המשקים  שר  של  ב'חטאם'  עוסק  השמאלי  העמוד 
המשלימות את הציורים ויבינו בעזרתם את סיבת כעסו של פרעה על כל אחד מהשרים.

ההצעה 'לשיחה בכיתה' נועדה להבין את החומרה היתרה בחטאו של שר האופים. אבן במאפה מעידה על חוסר ••
זהירות של האופה בזמן האפייה, לעומת זבוב, היכול ליפול לתוך כוס המשקה גם ברגע האחרון בלי יכולת שליטה 

של האוחז בכוס. )בהמשך, הבנה זו תקל את הבנת הגורל השונה שגזר פרעה על השרים בסופו של הסיפור.(

במשימה ה יש חידה. הפתרון לשלושת חלקי החידה נמצא בשלושת הפסוקים שמעל החידה. ••

אפשר להזמין תלמיד שהצליח לפתור את החידה לעמוד לפני הכיתה ולהציע את פתרונו. 
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סּוק ד ֶרק מ פָּ סּוק כא-פֶּ ֶרק לט פָּ   פֶּ

ֵבית ּפֹוִטיַפר יֹוֵסף ּבְ

יׁש  ִא֣ י  ַוְיִה֖ ף  ֶאת־יֹוֵס֔ ֙ה  י  ַוְיִה֤ ב 

י׃  ְצִרֽ ֵב֥ית ֲאֹדָנ֖יו ַהּמִ י ּבְ יַח ַוְיִה֕ ַמְצִל֑
ְוֹכל֙  ֹו  ִאּת֑ ֖ה'  י  ֥ ּכִ יו  ֲאֹדָנ֔ ְרא  ֣ ַוּיַ ג 
ָיֽדֹו׃  יַח ּבְ ה ֖ה' ַמְצִל֥ ר־֣הּוא ֹעׂשֶ֔ ֲאׁשֶ
ֶרת  ֣ ַוְיׁשָ ֵעיָנ֖יו  ּבְ ן  ֵח֛ ף  יֹוֵס֥ א  ְמָצ֨ ַוּיִ ד 
ְוָכל־ֶיׁש־ י֔תֹו  הּו֙ ַעל־ּבֵ ְפִקֵד֨ ַוּיַ ֹא֑תֹו 

ָיֽדֹו׃ ...  ן ּבְ ֖לֹו ָנַת֥
ַיד־יֹוֵס֒ף  ּבְ ר־לֹו֮  ל־ֲאׁשֶ ּכָ ב  ֲעֹז֣ ַוּיַ ו 

ע ִאּתֹו֙ ְמ֔אּוָמה...  ְולֹא־ָיַד֤

ֵבית ַהּסַֹהר יֹוֵסף ּבְ

ֶסד  ֥ט ֵאָל֖יו ָח֑ ף ַוּיֵ י ֙ה ֶאת־יֹוֵס֔ כא ַוְיִה֤

ַהר׃  ית־ַהּסֹֽ ּבֵ ר  ֥ ׂשַ ֵעיֵנ֖י  ּבְ ֹו  ִחּנ֔ ן  ֣ ּתֵ ַוּיִ
ף  ַיד־יֹוֵס֔ ַה֙ר ּבְ ית־ַהּסֹ֨ ר ּבֵ ֤ ן ׂשַ ֞ ּתֵ כב ַוּיִ

ֵב֣ית  ּבְ ר  ֖ ֲאׁשֶ ם  ֲאִסיִר֔ ל־ָה֣ ּכָ ֵאת 
ם  ׁשָ֔ י֙ם  ֹעׂשִ ר  ֤ ל־ֲאׁשֶ ּכָ ת  ְוֵא֨ ַהר  ַהּסֹ֑
ית־ ּבֵ ר  ֣ ׂשַ ין׀  ֵא֣ כג  ה׃  ֽ ֹעׂשֶ ָהָי֥ה  ֖הּוא 
ָי֔דֹו  ל־ְמ֨אּוָמ֙ה ּבְ ת־ּכָ ה ֶאֽ ַהר ֹרֶא֤ ַהּסֹ֗
ה  ֖ ֹעׂשֶ ר־֥הּוא  ַוֲֽאׁשֶ ֹו  ִאּת֑ ֖ה'  ר  ֥ ֲאׁשֶ ּבַ

יַח׃  ֥ה' ַמְצִלֽ

ִקים ׁשְ ר ַהּמַ ר ָהאֹוִפיםׂשַ ׂשַ

ֵבית ַהּסַֹהר. בֹו בְּ ֵבית ּפוִֹטיַפר ְוֶאת ַמּצָ ל יֹוֵסף בְּ בֹו ׁשֶ ָתֲאִרים ֶאת ַמּצָ סּוִקים ַהּמְ ִלְפֵניֶכם ַהּפְ

סּוִקים. י ְקבּוצֹות ַהּפְ ּתֵ ין ׁשְ וּו ּבֵ א.  ַהׁשְ

ְגָמה(:  ּדֻ מֹו ּבַ ְצָבִעים ֵזִהים )ּכְ נּו אֹוָתן ּבִ ֶצַבע, ְוַסּמְ נֹות ּבְ ֻסּמָ ה ַהּמְ ים ַהּדוֹמוֹת ְלֵאּלֶ ּלִ      ִמְצאּו ֶאת ַהּמִ

ֶצַבע ֵזֶהה.   ם אֹותֹו ּבְ ן ּגַ סּוִקים, ּוְלַסּמֵ י ְקבּוצֹות ַהּפְ ּתֵ ין ׁשְ ְמיֹון נֹוָסף ּבֵ יַמת ְרׁשּות: ַנּסּו ִלְמצֹא ּדִ ב.  ְמשִׂ

ָוָאה: ֶעְזַרת ַהַהׁשְ ְפֵניֶכם ּבְ ּלִ ֵאלֹות ׁשֶ ְ  ג.  ֲענּו ַעל ַהּשׁ

ְזכּות ִמי ִהְצִליַח יֹוֵסף?  1. ּבִ

ֵעיֵני ִמי ָמָצא יֹוֵסף ֵחן?  2. ּבְ

ְפִקידֹו?  ַע ֶאת ּתַ הּוא ְמַבּצֵ ְדקּו ַאֲחָריו ִלְראֹות ׁשֶ 3. ַהִאם ּבָ

ֵעיַנִים ֲעצּומֹות"?  ֶכם ָסְמכּו ַעל יֹוֵסף "ּבְ ה: ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ה ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ י ַאַח֙ר ַהּדְ "ַוְיִה֗
סּוק א( ִים׃" )ּפָ ֶלְך ִמְצָרֽ ִים ְוָהֹאֶפ֑ה ַלֲאֹדֵניֶה֖ם ְלֶמ֥ ֶלְך־ִמְצַר֖ ה ֶמֽ ֵק֥ ְט֛אּו ַמׁשְ ָח֥

ים׃  ר ָהאֹוִפֽ ֥ ים ְוַע֖ל ׂשַ ִק֔ ׁשְ ר ַהּמַ ֣ יו ַעל ׂשַ ֵנ֣י ָסִריָס֑ ה ַע֖ל ׁשְ ְרֹע֔ ף ּפַ ְקֹצ֣ "ַוּיִ
ַהר...  ֣ית ַהּסֹ֑ ים ֶאל־ּבֵ ִח֖ ר ַהַטּבָ ֥ ֛ית ׂשַ ר ּבֵ ַמ֗ ִמׁשְ ם ּבְ ן ֹאָת֜ ּתֵ֨   ַוּיִ

סּוִקים ב-ד( ם..." )ּפְ ֶרת ֹאָת֑ ֣ ם ַוְיׁשָ ֖ ף ִאּתָ ים ֶאת־יֹוֵס֛ ִח֧ ּבָ ר ַהּטַ ֣ ְפֹקד ׂשַ   ַוּיִ

ּכֹוס( ֶׁשּלֹו,  ָרִׁש"י: ָחְטאּו - ֶזה ִנְמָצא ְזבּוב ְבַּפְיֵלי ּפֹוִטיִרין )ּבַ

ֲאֶפה( ֶׁשּלֹו. ּמַ                         ְוֶזה ִנְמָצא ְצרֹור )ֶאֶבן( ִבְּגלּוְסִקין )ּבַ

קֹות ַמְתִאימֹות. ּיּוִרים ַמְדּבֵ ּצִ יקּו ּבַ ר ָהאֹוִפים ְלַפְרעֹה?            - ַהְדּבִ ִקים ְוׂשַ ׁשְ ר ַהּמַ יׁשּו ׂשַ ד.   ָמה ִהּגִ

ֵרת אֹוָתם ַנַער."  ָמר, ּוְמׁשָ ִמׁשְ ר ֶאָחד ּבְ ִרים ֵאֶצל ׂשַ ֵני ׂשָ ה.    ִחיָדה: " ׁשְ

ט! ּפָ ׁשְ ירּו ֶאת ַהּמִ - ַהְסּבִ

ֵחְטא ָחמּור יֹוֵתר? ַמּדּוַע? ֶכם ּבְ ִרים ָחָטא ְלַדְעּתְ ה: ֵאיֶזה ֵמַהּשָׂ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
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76. חלומו של שר המשקים 

  פרק מ פסוקים ה-טו

א. הקדמה 
יש סוגים שונים של חלומות. לחלומות שאנו רגילים לחלום אין בדרך כלל משמעות מיוחדת ומקורם בדברים שחווינו או 
שחשבנו עליהם במשך היום. לעומתם יש 'חלומות נבואיים', שבהם ה' נגלה אל אדם בחלום כדי לומר לו דבר-מה, כמו חלומו 
של יעקב בבית אל. ולעיתים רחוקות מאוד ייתכן גם חלום מסוג שלישי. חלום שמטריד את מנוחתו של החולם, החש שיש 
בו רמזים לדברים אמיתיים, אף שהוא לא בהכרח יודע לפרש אותם. במצרים העתיקה היו כל מיני 'חכמים' שטענו שיש להם 
יכולת לפתור ולפרש חלומות מעין אלו. יוסף לימד את שרי פרעה )ואותנו( שהיכולת לפתור ולפרש חלום היא מאת ה'. ה' הוא 

ששולח את החלום וה' הוא ששולח את פתרון החלום, ברוח הקודש, על ידי מי שהוא בוחר. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ִפְת֣רֹון  יׁש ּכְ ד באותו לילה ִא֖ ְיָלה ֶאָח֔ ַל֣ יׁש ֲחלֹמֹו֙ כל אחד מהם חלם את חלומו ּבְ ם שניהם חלמו חלום, ִא֤ ֵניֶה֜ ַֽחְלמּו֩ ֲח֨לֹום ׁשְ ה ַוּיַ
ֲחלֹ֑מֹו לכל אחד מהם היה ברור שיש לחלומו פתרון הקשור לעתיד שלו, אך הם לא ידעו מהו הפתרון. ועל מי מדובר? מי הם 
ֲאֵליֶה֛ם  א  ֹב֧ ַוּיָ ו  ַהר׃  ַהּסֹֽ ֵב֥ית  ּבְ ים  ר ֲאסּוִר֖ ֥ ֲאׁשֶ ִים  ִמְצַר֔ ֶלְך  ְלֶמ֣ ֙ר  ֲאׁשֶ שר המשקים ושר האופים  ה  ְוָהֹאֶפ֗ ה  ֶק֣ ׁשְ ַהּמַ החולמים? 

֥ית  ר ּבֵ ַמ֛ ֹו ְבִמׁשְ ר ִאּת֧ ה שרי פרעה ֲאׁשֶ֨ י ַפְרֹע֗ ל ֶאת־ְסִריֵס֣ ַא֞ ׁשְ ַוּיִ ים מודאגים1 וטרודים׃ ז  ֖ם ֹזֲעִפֽ ם ְוִהּנָ ְ֣רא ֹאָת֔ ַוּיַ ֶקר  ּבֹ֑ ף ּבַ יֹוֵס֖
ין  ֵא֣ ר  ּוֹפֵת֖ ְמנּו  ָחַל֔ ֲח֣לֹום  יו  ֵאָל֔ ַוּיֹאְמ֣רּו  מדוע מראה פניכם השתנה היום לרעה׃ ח  ֹום  ַהּיֽ ים  ָרִע֖ ֵניֶכ֥ם  ּפְ ּוַע  ַמּד֛ ר  ֵלאֹמ֑ ֲאֹדָנ֖יו 
י  רּו־ָנ֖א ִלֽ ים האם לא לה' הפתרונות?! ַסּפְ ְתֹרִנ֔ ף ֲה֤לֹוא ֵלֽא-לִֹקי֙ם ּפִ ם יֹוֵס֗ אֶמר ֲאֵלֶה֜ ֹא֑תֹו אין מי שיפתור לנו את חלומותינו ַוּיֹ֨
ה־ֶגֶ֖פן עץ גפן ְלָפָנֽי׃  י ְוִהּנֵ ֲחלֹוִמ֕ אֶמר ֔לֹו ּבַ ף ַוּיֹ֣ ים ֶאת־ֲחלֹ֖מֹו ְליֹוֵס֑ ִק֛ ׁשְ ר־ַהּמַ ֽ ֧ר ׂשַ )ואולי ה' יעזור לי לדעת את הפתרון(׃ ט ַוְיַסּפֵ

ּה )ומייד אחרי נשירת הפרחים( עלתה והתפתחה  ה ִנּצָ֔ ַח֙ת פרחו בגפן פרחים ָעְלָת֣ יא ְכֹפַר֨ ִריִג֑ם ענפים ְוִה֤ ה ׂשָ ֣ ֹלׁשָ ֶ֖פן ׁשְ י ּוַבּגֶ
ח  ֣ י ָוֶאּקַ ָיִד֑ ה ּבְ ְרֹע֖ ים ומייד אח"כ הבשילו בה אשכולות הענבים׃ יא ְו֥כֹוס ּפַ יָה ֲעָנִבֽ לֶֹת֖ ּכְ ילּו ַאׁשְ ֥ ה'ִניָצה'2 והייתה ל'סמדר'3 ִהְבׁשִ

ים  ִרִג֔ ֣ ֙ת ַהּשָׂ ׁשֶ ֹל֨ ְתֹר֑נֹו ׁשְ ף ֶז֖ה ּפִ אֶמר לֹו֙ יֹוֵס֔ ה׃ יב ַוּיֹ֤ ְרֹעֽ ף ּפַ ֥ ֹוס ַעל־ּכַ ן ֶאת־ַהּכ֖ ֥ ה ָוֶאּתֵ ְרֹע֔ ֹוס ּפַ ט ֹאָת֙ם ֶאל־ּכ֣ ַח֤ ים ָוֶֽאׂשְ ֲעָנִב֗ ֶאת־ָהֽ
ָ֑ך  ּנֶ יְבָך֖ ַעל־ּכַ ֽ ָך ִימֶנה אותך4 פרעה במניין עבדיו ושריו ַוֲהׁשִ א ַפְרֹע֙ה ֶאת־ֹראׁשֶ֔ ֤ ים ִיּשָׂ ת ָיִמ֗ ׁשֶ ֹל֣ ֣עֹוד׀ ׁשְ ם׃ יג ּבְ ים ֵהֽ ת ָיִמ֖ ׁשֶ ֹל֥ ׁשְ
ָך֗  ִני ִאּתְ ֣ י ִאם־ְזַכְרּתַ ֧ ּכִ הּו ׃ יד  ֵקֽ ר ָהִי֖יָת ַמׁשְ ֥ ֹון ֲאׁשֶ ִראׁש֔ ֙ט ָהֽ ּפָ ׁשְ ּמִ ּכַ ָי֔דֹו  ּבְ ְרֹע֙ה  ֤ כֹוס־ּפַ ויחזיר אותך למקומך ולתפקידך ְוָנַתּתָ

ֽה מבית  ִית ַהּזֶ ֥ ִני ִמן־ַהּבַ ה ְוהֹוֵצאַת֖ ְרֹע֔ ִנ֙י ֶאל־ּפַ ְרּתַ֨ ֶסד ְוִהְזּכַ י ָח֑ ִד֖ ֥א ִעּמָ יָת־ּנָ ֽ ְך ְוָעׂשִ ֙ר ִי֣יַטב ָל֔ ֲאׁשֶ אני מבקש ממך לזכור אותי ּכַ

י ְמ֔אּוָמה דבר רע  יִתֽ ֣ ֙ה לֹא־ָעׂשִ ים ְוַגם־ּפֹ ֶרץ ָהִעְבִר֑ י נלקחתי לעבדּות בעל כורחי ושלא באשמתי5 ֵמֶא֖ ְבּתִ ּנַ֔ ב ּגֻ י־ֻגּנֹ֣ ֽ הסוהר׃ טו ּכִ

ֹור בית הסוהר היה בבור׃ ּבֽ י ּבַ ֥מּו ֹאִת֖ י־ׂשָ ֽ כלשהו, שיצדיק ּכִ

ג. מנגינת הכתוב 

ענוותנותו של יוסף, ֶשתלה את היכולת לפתור את החלום בה' ולא בחוכמתו ובכישרונו. 

1  רס"ג.
2 ‘ִניָצה’ = ה"כפתור" בצמח שממנו מתפתח הפרי. 

3 על פי רש"י. ‘סמדר’ = ראשית הפרי המתגלה בצמח מייד לאחר שנשרו פרחיו, “פרחה הגפן פיתח הסמדר" - שיר השירים ז, 
יג )מילון אבן שושן(.

4 “לשאת ראשים" - זו לשון של מניית אנשים. כמו: “שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם..." - במדבר א, ב. 
5 יוסף נמנע מלציין שאחיו הם ש"גנבו אותו" ומכרו אותו לעבד.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת:

משימה א נועדה להמחיש מה הם "שלושת השריגים".••

 משימה ב נועדה להמחיש את שלושת השלבים בהתפתחות אשכול הענבים )פרחים, ניצּה = הסמדר, ענבים(.••
אלה שלבי ההתפתחות ששר המשקים ראה בחלומו.

משימה ג נועדה להמחיש את פעולותיו של שר המשקים בחלומו.••

משימה ד וההצעה 'לשיחה בכיתה' עוסקות בפתרון החלום על ידי יוסף.••

 משימה ה עוסקת בבקשתו של יוסף משר המשקים. ••
מעבר להבנת הבקשה נדרשים התלמידים למיומנות של הבעה בכתב.

הרחבות והמחשות נוספות:

ניתן להרחיב בעניין הגפן - אופן הגידול, שלבי הגידול, מילים הקשורות לגפן )סמדר, זמורות, זמירה, בציר ועוד(,  ••
פסוקים מהתנ"ך, משלים וכו'.   
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ִקים  שְׁ ר ַהמַּ ל שַׂ ֲחלוֹמוֹ שֶׁ יחידה 76

סּוִקים ה-טו ֶרק מ פְּ   פֶּ

סּוִקים ט-י( ִריִג֑ם..."  )ּפְ ה ׂשָ ֣ ֹלׁשָ ֶ֖פן ׁשְ ה־ֶגֶ֖פן ְלָפָנֽי׃ ּוַבּגֶ י ְוִהּנֵ ֲחלֹוִמ֕ אֶמר ֔לֹו ּבַ "ַוּיֹ֣

ֶסד י ָח֑ ִד֖ ֥א ִעּמָ יָת־ּנָ ֽ ְך ְוָעׂשִ ֙ר ִי֣יַטב ָל֔ ֲאׁשֶ ָך֗ ּכַ ִני ִאּתְ ֣ י ִאם־ְזַכְרּתַ ֧ "ּכִ
סּוק יד( ֽה׃" )ּפָ ִית ַהּזֶ ֥ ִני ִמן־ַהּבַ ה ְוהֹוֵצאַת֖ ְרֹע֔ ִנ֙י ֶאל־ּפַ ְרּתַ֨   ְוִהְזּכַ

ים׃"  יָה ֲעָנִבֽ לֶֹת֖ ּכְ ילּו ַאׁשְ ֥ ּה       ִהְבׁשִ ה ִנּצָ֔ ַח֙ת        ָעְלָת֣ יא ְכֹפַר֨ "ְוִה֤

ה׃" ְרֹעֽ ף ּפַ ֥ ֹוס ַעל־ּכַ ן ֶאת־ַהּכ֖ ֥ ה      ָוֶאּתֵ ְרֹע֔ ֹוס ּפַ ט ֹאָת֙ם ֶאל־ּכ֣ ַח֤ ים ָוֶֽאׂשְ ֲעָנִב֗ ח ֶאת־ָהֽ ֣ "ָוֶאּקַ

ּיּור: ּצִ ּבַ ֶפן ׁשֶ ּגֶ ִריִגים' ּבַ ת ַה'ּשָׂ לֹׁשֶ ׁש ֶאת ׁשְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ א.  ַסּמְ

קֹות  יקּו ַמְדּבֵ ב.   ַהְדּבִ
ֶהְתֵאם  ּבְ

ִלְפָרֵטי ֲחלֹומֹו 
ִקים: ׁשְ ר ַהּמַ ל ׂשַ ׁשֶ

קֹות יקּו ַמְדּבֵ  ג.  ַהְדּבִ
ֻעּלֹות ּוָבֶהן ּפְ

ִקים  ׁשְ ר ַהּמַ ׂשַ
ֲחלֹום: ּבַ

ְתרֹון ַהֲחלֹום ּפִ
ים ַהֲחֵסרֹות: ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ד.   ַהׁשְ

. ה   לֹוׁשָ ִריִגים רֹוְמִזים ִלׁשְ ת ַהּשָׂ לֹׁשֶ ׁשְ

. ְרעֹה ַיְחִזיר אֹוְתָך ְלַתְפִקיְדָך  עֹוד   ָיִמים ּפַ ּבְ

ְתרֹון ַהֲחלֹום ּפִ
ים ַהֲחֵסרֹות: ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ד.   ַהׁשְ

. ה   לֹוׁשָ ים רֹוְמִזים ִלׁשְ ּלִ ת ַהּסַ לֹׁשֶ ׁשְ

. ה ל  ְרעֹה ְיַצּוֶ עֹוד   ָיִמים ּפַ ּבְ

ַתר יֹוֵסף? ּפָ ְתרֹון ׁשֶ ֶכם רֹוֵמז ַהֲחלֹום ַלּפִ יַצד ְלַדְעּתְ ה: ּכֵ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ף  ֥ ֹוס ַעל־ּכַ ן ַהּכ֖ ֥ ּתֵ הּו ַוּיִ ֵק֑ ים ַעל־ַמׁשְ ִק֖ ׁשְ ר ַהּמַ ֥ ב ֶאת־ׂשַ ׁ֛שֶ י...   ַוּיָ ִליׁשִ֗ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֣ י׀ ּבַ "ַוְיִה֣

ף׃" ר ָלֶה֖ם יֹוֵסֽ ַת֛ ר ּפָ ֥ ֲאׁשֶ ָל֑ה ּכַ ים ּתָ ר ָהֹאִפ֖ ֥ ה׃ ְוֵא֛ת ׂשַ ְרֹעֽ ּפַ

סּוק כג( הּו׃" )ּפָ ֵחֽ ּכָ ׁשְ ף ַוּיִ ים ֶאת־יֹוֵס֖ ִק֛ ׁשְ ר־ַהּמַ ֽ א־ָזַכ֧ר ׂשַ "ְולֹֽ
ל יֹוֵסף?  תֹו ׁשֶ ׁשָ ּקָ ִקים ֶאת ּבַ ׁשְ ר ַהּמַ ם ׂשַ ה.   ַהִאם ִקּיֵ

ַמּדּוַע? 

ַתר יֹוֵסף? ּפָ ְתרֹון ׁשֶ ֶכם רֹוֵמז ַהֲחלֹום ַלּפִ יַצד ְלַדְעּתְ ה: ּכֵ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ִקים?  ׁשְ ר ַהּמַ ׁש יֹוֵסף ִמּשַׂ ּקֵ ה.  ָמה ּבִ

.

ר ָהאוִֹפים  ל שַׂ ֲחלוֹמוֹ שֶׁ
סּוִקים טז-כג ֶרק מ פְּ   פֶּ

יחידה 77

י ֲחלֹוִמ֔ ף ַאף־ֲאִנ֙י ּבַ אֶמ֙ר  ֶאל־יֹוֵס֔ "ַוּיֹ֨
סּוק טז( י׃" )ּפָ ֽ י ַעל־ֹראׁשִ ֥י ֹחִר֖ ֛ה ַסּלֵ ֹלׁשָ ה ׁשְ   ְוִהּנֵ֗

ה ֹאֶפ֑ה  ֣ ה ַמֲעׂשֵ ְרֹע֖ ל ַמֲאַכ֥ל ּפַ ן ִמּכֹ֛ ֶעְליֹו֔ ל ָהֽ ֣ "ּוַבּסַ
סּוק יז( י׃" )ּפָ ֽ ל ֵמַע֥ל ֹראׁשִ ֖ ם ִמן־ַהּסַ ְוָה֗עֹוף ֹאֵכ֥ל ֹאָת֛

ֻקְוָקִוים.  ים ַהּמְ ּוִ ֶעְזַרת ַהּקַ ר ָהאֹוִפים ּבְ ל ׂשַ מּותֹו ׁשֶ רּו ֶאת ּדְ א.   ַצּיְ

ל ָהֶעְליֹון. ָקה ִעם ָהעֹוף ָהאֹוֵכל ִמן ַהּסַ יקּו ַמְדּבֵ  ג.   ַהְדּבִ

י ַהחִֹרי. ת ַסּלֵ לֹׁשֶ ָקה ִעם ׁשְ יקּו ַמְדּבֵ ב.  ַהְדּבִ

47
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77. חלומו של שר האופים 

  פרק מ פסוקים טז-כג

א. הקדמה 
שר האופים לא מיהר לספר ליוסף את חלומו. רק לאחר שראה שיוסף פתר את חלום חברו לטובה, החליט לספר אף הוא את 

חלומו ולבקש מיוסף את פתרונו. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ה  י ְוִהּנֵ֗ ֲחלֹוִמ֔ ף ַאף־ֲאִנ֙י ּבַ אֶמ֙ר ֶאל־יֹוֵס֔ ר שיוסף פתר את חלומו של שר המשקים לטובה1 ַוּיֹ֨ ָת֑ י ֣טֹוב ּפָ ֣ ים ּכִ ר־ָהֹאִפ֖ ְרא ׂשַ ֥ טז ַוּיַ
ם  ה ֹאֶפ֑ה ְוָה֗עֹוף ֹאֵכ֥ל ֹאָת֛ ֣ ה ַמֲעׂשֵ ְרֹע֖ ל ַמֲאַכ֥ל ּפַ ן מבין השלושה ִמּכֹ֛ ֶעְליֹו֔ ל ָהֽ ֣ י׃ יז ּוַבּסַ ֽ י סלי נצרים2 ַעל־ֹראׁשִ ֥י ֹחִר֖ ֛ה ַסּלֵ ֹלׁשָ ׁשְ
ה  א ַפְרֹע֤ ים ִיּשָׂ֨ ת ָיִמ֗ ׁשֶ ֹל֣ ֣עֹוד׀ ׁשְ ם׃ יט ּבְ ים ֵהֽ ת ָיִמ֖ ׁשֶ ֹל֥ ים ׁשְ ּלִ֔ ֙ת ַהּסַ ׁשֶ ֹל֨ ְתֹר֑נֹו ׁשְ אֶמר ֶז֖ה ּפִ ַ֤ען יֹוֵס֙ף ַוּיֹ֔ י׃ יח ַוּיַ ֽ ל ֵמַע֥ל ֹראׁשִ ֖ ִמן־ַהּסַ
ְרָך֖ ֵמָעֶלֽיָך׃  ׂשָ יָך ירים, יסיר את ראשך מעליך, כלומר: יצווה להרוג אותך ְוָתָל֥ה אֹוְתָך֖ ַעל־ֵע֑ץ ְוָאַכ֥ל ָה֛עֹוף ֶאת־ּבְ ָעֶל֔ ָך֙ ֵמֽ אׁשְ  ֶאת־ֹרֽ

ים  ִק֗ ׁשְ ר ַהּמַ ֣ אׁש׀ ׂשַ א ֶאת־ֹר֣ ּשָׂ֞ יו ַוּיִ ה ְלָכל־ֲעָבָד֑ ֖ ּתֶ ַ֥עׂש ִמׁשְ ה ַוּיַ ְרֹע֔ ֶדת ֶאת־ּפַ ֣ י מאז החלומות, היה יֹום ֻהּלֶ ִליׁשִ֗ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֣ י׀ ּבַ כ ַוְיִה֣
ַעל־ ים  ִק֖ ׁשְ ַהּמַ ר  ֥ ֶאת־ׂשַ החזיר  ב  ׁ֛שֶ ַוּיָ וגזר את דינם׃ כא  מנה אותם ברשימת עבדיו  יו  ֲעָבָדֽ ֥תֹוְך  ּבְ ים  ָהֹאִפ֖ ר  ֥ ׂשַ אׁש  ְוֶאת־ֹר֛
ר־ ֽ א־ָזַכ֧ר ׂשַ ף׃ כג ְולֹֽ ר ָלֶה֖ם יֹוֵסֽ ַת֛ ר ּפָ ֥ ֲאׁשֶ ָל֑ה ּכַ ים ּתָ ר ָהֹאִפ֖ ֥ ה׃ כב ְוֵא֛ת ׂשַ ְרֹעֽ ף ּפַ ֥ ֹוס ַעל־ּכַ ן ַהּכ֖ ֥ ּתֵ הּו )לתפקידו הקודם( ַוּיִ ֵק֑ ַמׁשְ

הּו׃ ֵחֽ ּכָ ׁשְ ף )שביקש שיזכיר אותו לטובה לפני פרעה( ַוּיִ ים ֶאת־יֹוֵס֖ ִק֛ ׁשְ ַהּמַ

ג. מנגינת הכתוב 

התגשמות פתרונותיו של יוסף וכפיות הטובה של שר המשקים, ששכח את יוסף ברגע שיצא לחופשי. 

1  פירוש שני ברמב"ן וכן ספורנו.
2  סלים שקולעים מקנים וענפים דקים. ועיין עוד ברש"י.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת:

משימות א-ג נועדו להמחיש את חלומו של שר האופים.••

 משימה ד וההצעה 'לשיחה בכיתה' עוסקות בפתרון החלום על ידי יוסף.••
כדאי לעשות השוואה בין החלומות ולראות את השווה כגון: המספר 3, חלום העוסק במקצוע של כל אחד 

 מהם.
ואת השונה כגון: שר המשקים פעיל לעומת שר האופים שלא זז בחלום, היין שהכין שר המשקים מוגש לפרעה, 

לעומת המאפים שאפה שר האופים שנאכלים על ידי עוף, וכדומה.

משימה ה' עוסקת בשכחת שר המשקים את יוסף.••

. 
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ִקים  שְׁ ר ַהמַּ ל שַׂ ֲחלוֹמוֹ שֶׁ יחידה 76

סּוִקים ה-טו ֶרק מ פְּ   פֶּ

סּוִקים ט-י( ִריִג֑ם..."  )ּפְ ה ׂשָ ֣ ֹלׁשָ ֶ֖פן ׁשְ ה־ֶגֶ֖פן ְלָפָנֽי׃ ּוַבּגֶ י ְוִהּנֵ ֲחלֹוִמ֕ אֶמר ֔לֹו ּבַ "ַוּיֹ֣

ֶסד י ָח֑ ִד֖ ֥א ִעּמָ יָת־ּנָ ֽ ְך ְוָעׂשִ ֙ר ִי֣יַטב ָל֔ ֲאׁשֶ ָך֗ ּכַ ִני ִאּתְ ֣ י ִאם־ְזַכְרּתַ ֧ "ּכִ
סּוק יד( ֽה׃" )ּפָ ִית ַהּזֶ ֥ ִני ִמן־ַהּבַ ה ְוהֹוֵצאַת֖ ְרֹע֔ ִנ֙י ֶאל־ּפַ ְרּתַ֨   ְוִהְזּכַ

ים׃"  יָה ֲעָנִבֽ לֶֹת֖ ּכְ ילּו ַאׁשְ ֥ ּה       ִהְבׁשִ ה ִנּצָ֔ ַח֙ת        ָעְלָת֣ יא ְכֹפַר֨ "ְוִה֤

ה׃" ְרֹעֽ ף ּפַ ֥ ֹוס ַעל־ּכַ ן ֶאת־ַהּכ֖ ֥ ה      ָוֶאּתֵ ְרֹע֔ ֹוס ּפַ ט ֹאָת֙ם ֶאל־ּכ֣ ַח֤ ים ָוֶֽאׂשְ ֲעָנִב֗ ח ֶאת־ָהֽ ֣ "ָוֶאּקַ

ּיּור: ּצִ ּבַ ֶפן ׁשֶ ּגֶ ִריִגים' ּבַ ת ַה'ּשָׂ לֹׁשֶ ׁש ֶאת ׁשְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ א.  ַסּמְ

קֹות  יקּו ַמְדּבֵ ב.   ַהְדּבִ
ֶהְתֵאם  ּבְ

ִלְפָרֵטי ֲחלֹומֹו 
ִקים: ׁשְ ר ַהּמַ ל ׂשַ ׁשֶ

קֹות יקּו ַמְדּבֵ  ג.  ַהְדּבִ
ֻעּלֹות ּוָבֶהן ּפְ

ִקים  ׁשְ ר ַהּמַ ׂשַ
ֲחלֹום: ּבַ

ְתרֹון ַהֲחלֹום ּפִ
ים ַהֲחֵסרֹות: ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ד.   ַהׁשְ

. ה   לֹוׁשָ ִריִגים רֹוְמִזים ִלׁשְ ת ַהּשָׂ לֹׁשֶ ׁשְ

. ְרעֹה ַיְחִזיר אֹוְתָך ְלַתְפִקיְדָך  עֹוד   ָיִמים ּפַ ּבְ

ְתרֹון ַהֲחלֹום ּפִ
ים ַהֲחֵסרֹות: ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ד.   ַהׁשְ

. ה   לֹוׁשָ ים רֹוְמִזים ִלׁשְ ּלִ ת ַהּסַ לֹׁשֶ ׁשְ

. ה ל  ְרעֹה ְיַצּוֶ עֹוד   ָיִמים ּפַ ּבְ

ַתר יֹוֵסף? ּפָ ְתרֹון ׁשֶ ֶכם רֹוֵמז ַהֲחלֹום ַלּפִ יַצד ְלַדְעּתְ ה: ּכֵ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ף  ֥ ֹוס ַעל־ּכַ ן ַהּכ֖ ֥ ּתֵ הּו ַוּיִ ֵק֑ ים ַעל־ַמׁשְ ִק֖ ׁשְ ר ַהּמַ ֥ ב ֶאת־ׂשַ ׁ֛שֶ י...   ַוּיָ ִליׁשִ֗ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֣ י׀ ּבַ "ַוְיִה֣

ף׃" ר ָלֶה֖ם יֹוֵסֽ ַת֛ ר ּפָ ֥ ֲאׁשֶ ָל֑ה ּכַ ים ּתָ ר ָהֹאִפ֖ ֥ ה׃ ְוֵא֛ת ׂשַ ְרֹעֽ ּפַ

סּוק כג( הּו׃" )ּפָ ֵחֽ ּכָ ׁשְ ף ַוּיִ ים ֶאת־יֹוֵס֖ ִק֛ ׁשְ ר־ַהּמַ ֽ א־ָזַכ֧ר ׂשַ "ְולֹֽ
ל יֹוֵסף?  תֹו ׁשֶ ׁשָ ּקָ ִקים ֶאת ּבַ ׁשְ ר ַהּמַ ם ׂשַ ה.   ַהִאם ִקּיֵ

ַמּדּוַע? 

ַתר יֹוֵסף? ּפָ ְתרֹון ׁשֶ ֶכם רֹוֵמז ַהֲחלֹום ַלּפִ יַצד ְלַדְעּתְ ה: ּכֵ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ִקים?  ׁשְ ר ַהּמַ ׁש יֹוֵסף ִמּשַׂ ּקֵ ה.  ָמה ּבִ

.

ר ָהאוִֹפים  ל שַׂ ֲחלוֹמוֹ שֶׁ
סּוִקים טז-כג ֶרק מ פְּ   פֶּ
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י ֲחלֹוִמ֔ ף ַאף־ֲאִנ֙י ּבַ אֶמ֙ר  ֶאל־יֹוֵס֔ "ַוּיֹ֨
סּוק טז( י׃" )ּפָ ֽ י ַעל־ֹראׁשִ ֥י ֹחִר֖ ֛ה ַסּלֵ ֹלׁשָ ה ׁשְ   ְוִהּנֵ֗

ה ֹאֶפ֑ה  ֣ ה ַמֲעׂשֵ ְרֹע֖ ל ַמֲאַכ֥ל ּפַ ן ִמּכֹ֛ ֶעְליֹו֔ ל ָהֽ ֣ "ּוַבּסַ
סּוק יז( י׃" )ּפָ ֽ ל ֵמַע֥ל ֹראׁשִ ֖ ם ִמן־ַהּסַ ְוָה֗עֹוף ֹאֵכ֥ל ֹאָת֛

ֻקְוָקִוים.  ים ַהּמְ ּוִ ֶעְזַרת ַהּקַ ר ָהאֹוִפים ּבְ ל ׂשַ מּותֹו ׁשֶ רּו ֶאת ּדְ א.   ַצּיְ

ל ָהֶעְליֹון. ָקה ִעם ָהעֹוף ָהאֹוֵכל ִמן ַהּסַ יקּו ַמְדּבֵ  ג.   ַהְדּבִ

י ַהחִֹרי. ת ַסּלֵ לֹׁשֶ ָקה ִעם ׁשְ יקּו ַמְדּבֵ ב.  ַהְדּבִ
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ה ַעל ַהִחידֹות. ַעל ּפֶ ה, ַוֲענּו ּבְ ּתָ ֲחנּו ֶאת ַעְצְמֶכם אֹו ֶאת ַחְבֵריֶכם ַלּכִ ּבַ

ִרים:  ְסּפָ ִרים ַהּמִ ר ֻמְזּכָ ֵאיֶזה ֶהְקׁשֵ א. ּבְ

ׁשּובוֹת( ה תְּ מָּ 17 , 11 , 20 , 3 )כַּ

ִרים: ר ֻמְזּכָ ֵאיֶזה ֶהְקׁשֵ ב.   ּבְ

ֶמׁש ָיֵרַח ְוכוָֹכִבים, ּבוֹר, חוֶֹתֶמת,  ים, שֶׁ סִּ תֶֹנת פַּ כְּ

ֶדת ית ַהּסַֹהר, עוֹף, יוֹם ֻהלֶּ אוִֹמים, בֵּ תְּ

 ג.  ִמי ָאַמר ְלִמי:

ִתי" ֲחֶויָן ַלֲאֻלּמָ ּתַ ׁשְ יָנה ֲאֻלּמֵֹתיֶכם ַוּתִ ה ְתֻסּבֶ 1. "ְוִהּנֵ

נּו" ְמׁשֹל ּבָ ְמלְֹך ָעֵלינּו ִאם ָמׁשֹול ּתִ 2. "ֲהָמלְֹך ּתִ

לֹום ַהּצֹאן" לֹום ַאֶחיָך ְוֶאת ׁשְ 3. "ֶלְך ָנא ְרֵאה ֶאת ׁשְ

ׁש" 4. "ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבּקֵ

ֶלד ֵאיֶנּנּו, ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ָבא?!" 5. "ַהּיֶ

י!" ּנִ 6. "ָצְדָקה ִמּמֶ

ֹדָלה ַהּזֹאת ְוָחָטאִתי ֵלא-לִֹקים" ה ָהָרָעה ַהּגְ 7. "ְוֵאיְך ֶאֱעׂשֶ

ֵניֶכם ָרִעים ַהּיֹום?" 8. "ַמּדּוַע ּפְ

י" י ֹחִרי ַעל ֹראׁשִ ה ַסּלֵ ֹלׁשָ ה ׁשְ ֲחלֹוִמי ְוִהּנֵ 9. "ַאף ֲאִני ּבַ

ה" ִית ַהּזֶ ְרֹעה ְוהֹוֵצאַתִני ִמן ַהּבַ ִני ֶאל ּפַ ְרּתַ 10. "ְוִהְזּכַ

ב"  ׁשֶ ת "ַוּיֵ ָרׁשַ תִחידֹות ַעל ּפָ ָרׁשַ ּפָ
ץ ִמּקֵ

פתרונות לחידות על פרשת וישב: 

מספרים בפרשה:

17 - "יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן..." )לז, ב(.

11 - "השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי" )לז, ט(.

20 - "וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף" )לז, כח(.

3 - "ויהי כמשלוש חודשים..." )לח, כד(. 
       שלושה שריגים בגפן, בחלומו של שר המשקים )מ, י(. 

       שלושה סלי חורי, בחלומו של שר האופים )מ, טז(.  
       )שלושה בנים ליהודה ובת-שוע.  שלושה חפצים בערבון שיהודה נתן לתמר.(

באיזה הקשר מוזכרים:

כתונת פסים - יעקב עשה ליוסף )לז, ג(.

שמש ירח וכוכבים - בחלומו השני של יוסף )לז, ט(.

בור - האחים השליכו את יוסף אל הבור )לז, כד(. 

חותמת - בערבון שיהודה נתן לתמר )לח, יח(.

תאומים - פרץ וזרח, שנולדו לתמר וליהודה )לח, כז(.

בית הסוהר - פוטיפר שם את יוסף בבית הסוהר )לט, כ(. 
                    שר המשקים ושר האופים נאסרו בבית הסוהר )מ, ג(.

עוף - בחלום שר האופים )מ, יז(.

יום הולדת - יום ההולדת של פרעה )מ, כ(.

מי אמר למי?

יוסף לאחיו )לז, ז(.  .1

האחים ליוסף )לז, ח(.  .2

יעקב ליוסף )לז, יד(.  .3

יוסף לאיש )לז, טז(.  .4

ראובן לאחיו )לז, ל(.  .5

יהודה לתמר )או לאנשי המקום( )לח, כו(.  .6

יוסף לאשת פוטיפר )לט, ט(.  .7

יוסף לשר המשקים ושר האופים )מ, ז(.  .8

שר האופים ליוסף )מ, טז(.  .9

10. יוסף לשר המשקים )מ, יד(.


