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 בראשית 

ד " בס  

 ו( -עלייתו של יוסף בבית פוטיפר )א

 ו:-פסוקים א

ִחים ִאיׁש ִמְצִרי ִמיַּד   ּבָ ר ַהּטַ ַ ְרעֹה ש  ְקֵנהּו ּפֹוִטיַפר ְסִריס ּפַ ר  א  ְויֹוֵסף הּוַרד ִמְצָרְיָמה ַויִּ ְמֵעאִלים ֲאׁשֶׁ ׁשְ ַהיִּ

ה ּמָ ְצִרי:    הֹוִרֻדהּו ׁשָ ֵבית ֲאדָֹניו ַהּמִ ת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח ַוְיִהי ּבְ י ה' ִאּתֹו    ב  ַוְיִהי ה' אֶׁ ג  ַויְַּרא ֲאדָֹניו ּכִ

ָידֹו:   ה ה' ַמְצִליַח ּבְ ֶׁ רהּוא עֹש  ֵעיָניו ַוְישָׁ   ְוכֹל ֲאׁשֶׁ ְמָצא יֹוֵסף ֵחן ּבְ יתֹו ְוָכל יֶׁׁש  ד  ַויִּ ת ֹאתֹו ַויְַּפִקֵדהּו ַעל ּבֵ רֶׁ

ָידֹו:   ל   לֹו ָנַתן ּבְ ֵביתֹו ְוַעל ּכָ ר יֶׁׁשלוֹ -ה  ַוְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד ֹאתֹו ּבְ ְגַלל    ֲאׁשֶׁ ְצִרי ּבִ ית ַהּמִ ת ּבֵ ְך ה' אֶׁ ַוְיָברֶׁ

ה: דֶׁ ָ ִית ּוַבש ּ ּבַ ר יֶׁׁש לֹו ּבַ ָכל ֲאׁשֶׁ ת ה' ּבְ ְרּכַ ּבִ ַיד יֹוֵסף ְולֹא ָיַדע ִאּתֹו      יֹוֵסף ַוְיִהי  ּבְ ר לֹו  ל ֲאׁשֶׁ ַויֲַּעזֹב ּכָ ו  

י ִאם ר ְמאּוָמה ּכִ ם ֲאׁשֶׁ חֶׁ ה:  ַהּלֶׁ  הּוא אֹוֵכל ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפהֹתַאר ִויֵפה ַמְראֶׁ

 "וירא אדוניו כי ה' איתו וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו" )פס' ג'( 

  רש"י )ג(

 יו: שם שמים שגור בפ -כי ה' אתו 

שעולה מפשט   כפי  יצליח,   יעשה  יוסף שבכל אשר  של  כתוצאות מעשיו  איתו,  ה'  לפרש את  ניתן 

יוסף מזכיר שם    - הכתובים, ואולם רש"י מפרש את החזרה בפסוק כמתארת את יוסף והתנהגותו  

שמים בכל מעשיו ומייחס את מה שקורה לו לחסדי ה' וזה מה שרואה אדוניו. )שימו לב שרמב"ן  

 בהעמקה בחר לפרש בדרך הפשט(.  המופיע 

 ואכן יוסף מרבה להזכיר את שם ה' ולייחס את הצלחותיו לקב"ה: ל"ט, ט';  מ' ח';  מ"א ט"ז  ועוד.

  

 ]העמקה[: 

רמב"ן ואינו נראה. אבל וירא אדוניו כי ה' אתו, כי יצליחו מעשיו בכל עת יותר מכל אדם וידע כי  

'ראה ראינו כי היה ה' עמך'. וימצא חן בעיניו ושמו משרת  מאת אלוהים הוא לו. וכן )לעיל כו,כח(:  

 לעצמו ופקיד על ביתו. וכלי שלו נתן בידו, להיות פקיד ונגיד על כל אשר לו בביתו בשדה:

 "ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה" )פס' ו'( ]העמקה[ 

ומסלסל בשערו, אמר  "כיון שראה עצמו מושל, התחיל אוכל ושותה  –רש"י ו: ויהי יוסף יפה תואר 

  - הקב"ה אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך, אני מגרה בך את הדוב, מיד 'ותשא אשת אדוניו 'וגו' 

 כל מקום שנאמר אחר סמוך".

שהמקום   הרי  יוסף,  את  לתאר  התורה  רצתה  אם  אדם.  של  חיצוניות  לתאר  מרבה  לא  התורה 

המראה החיצוני מופיע דווקא כאשר  המתאים הוא בפרק ל"ז )בהיכרות עם יוסף( ולא כאן. תיאור  

  היופי יוצר בעיה: "...ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה ֹתַאר ִויֵפה ַמְרֶאה: ַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ַוִתָשא ֵאֶשת ֲאֹדָניו 

 ֶאת ֵעיֶניָה ֶאל יֹוֵסף..." 
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 בראשית 

ד " בס  

ְיִהי ַכֲאֶשר ִהְקִריב  יב. יופיה של שרה מוזכר לראשונה כאשר נוצרת בעיה: "וַ - כך גם בבראשית יב יא

ָיַדְעִתי ִכי ִאָשה ְיַפת- ָשַרי ִאְשתֹו ִהֵנה-ָלבֹוא ִמְצָרְיָמה ַויֹאֶמר ֶאל   ִכי ִיְראּו ֹאָתְך  -ָנא  ַמְרֶאה ָאְת: ְוָהָיה 

 ַהִמְצִרים ְוָאְמרּו ִאְשתֹו זֹאת ְוָהְרגּו ֹאִתי ְוֹאָתְך ְיַחיּו" 
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 בראשית 

ד " בס  

 כג[ -ים ז]פסוק יוסף ואשת פוטיפר

י: ח   ַויְ  ְכָבה ִעּמִ ר ׁשִ אמֶׁ ל יֹוֵסף ַוּתֹ יָה אֶׁ ת ֵעינֶׁ ת ֲאדָֹניו אֶׁ א ֵאׁשֶׁ ָ ש ּ ה ַוּתִ ָבִרים ָהֵאּלֶׁ ָמֵאן  ז   ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ

ָיִדי: ט   אֵ  ר יֶׁׁש לֹו ָנַתן ּבְ ִית ְוכֹל ֲאׁשֶׁ ּבָ י ַמה ּבַ ת ֲאדָֹניו ֵהן ֲאדִֹני לֹא ָיַדע ִאּתִ ל ֵאׁשֶׁ ר אֶׁ ּנּו ָגדֹול  ַויֹּאמֶׁ ינֶׁ

ה ָהָרעָ  ֶׁ ֱעש  ּתֹו ְוֵאיְך אֶׁ ר ַאּתְ ִאׁשְ ֲאׁשֶׁ י ִאם אֹוָתְך ּבַ י ְמאּוָמה ּכִ ּנִ ְך ִמּמֶׁ ַ י ְולֹא ָחש  ּנִ ִית ַהזֶּׁה ִמּמֶׁ ּבַ דָֹלה ּבַ ה ַהּגְ

יָה ִלשְׁ  ַמע ֵאלֶׁ ל יֹוֵסף יֹום יֹום ְולֹא ׁשָ ָרּה אֶׁ ַדּבְ ּה: ַהזֹּאת ְוָחָטאִתי ֵלאלִֹהים: י   ַוְיִהי ּכְ ְצָלּה ִלְהיֹות ִעּמָ ב אֶׁ ּכַ

ִית: יב   ּבָ ם ּבַ ִית ׁשָ י ַהּבַ ֹות ְמַלאְכּתֹו ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנׁשֵ ְיָתה ַלֲעש  ַהיֹּום ַהזֶּׁה ַויָֹּבא ַהּבַ הוּ    יא   ַוְיִהי ּכְ ֵ ש  ְתּפְ ַוּתִ

ָיָדּה ַויָָּנס ַויֵּצֵ  ְגדֹו ּבְ י ַויֲַּעזֹב ּבִ ְכָבה ִעּמִ ִבְגדֹו ֵלאֹמר ׁשִ ָיָדּה  ּבְ ְגדֹו ּבְ י ָעַזב ּבִ ְראֹוָתּה ּכִ א ַהחוָּצה: יג   ַוְיִהי ּכִ

נּו   ק ּבָ ם ֵלאֹמר ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיׁש ִעְבִרי ְלַצחֶׁ ר ָלהֶׁ אמֶׁ י ֵביָתּה ַוּתֹ ְקָרא ְלַאְנׁשֵ א  ַויָָּנס ַהחּוָצה: יד   ַוּתִ ּבָ

דֹול: טו   וַ  קֹול ּגָ ְקָרא ּבְ י ָואֶׁ ב ִעּמִ ּכַ ְצִלי ַויָָּנס  ֵאַלי ִלׁשְ ְגדֹו אֶׁ ְקָרא ַויֲַּעזֹב ּבִ י ֲהִריֹמִתי קֹוִלי ָואֶׁ ְמעֹו ּכִ ְיִהי ְכׁשָ

ָבִרים ָהאֵ  ּדְ ר ֵאָליו ּכַ ַדּבֵ יתֹו: יז   ַוּתְ ל ּבֵ ְצָלּה ַעד ּבֹוא ֲאדָֹניו אֶׁ ְגדֹו אֶׁ ח ּבִ ּנַ ה ֵלאֹמר  ַויֵֵּצא ַהחּוָצה: טז   ַוּתַ ּלֶׁ

ד ָהִעְבִרי ֲאׁשֶׁ  בֶׁ א ֵאַלי ָהעֶׁ ְצִלי ַויָָּנס  ּבָ ְגדֹו אֶׁ ְקָרא ַויֲַּעזֹב ּבִ ֲהִריִמי קֹוִלי ָואֶׁ י: יח   ַוְיִהי ּכַ ק ּבִ נּו ְלַצחֶׁ ר ֵהֵבאָת ּלָ

הּ  ה ָעש ָ ָבִרים ָהֵאּלֶׁ ּדְ ָרה ֵאָליו ֵלאֹמר ּכַ ּבְ ר ּדִ ּתֹו ֲאׁשֶׁ ְבֵרי ִאׁשְ ת ּדִ ֹמַע ֲאדָֹניו אֶׁ ָך    ַהחּוָצה: יט   ַוְיִהי ִכׁשְ ִלי ַעְבּדֶׁ

ְך אֲ ַויִּ  לֶׁ ר )אסורי( ֲאִסיֵרי ַהּמֶׁ ית ַהּסַֹהר ְמקֹום ֲאׁשֶׁ ל ּבֵ ֵנהּו אֶׁ ּתְ ח ֲאדֵֹני יֹוֵסף ֹאתֹו ַויִּ ּקַ סּוִרים  ַחר ַאּפֹו:  כ   ַויִּ

ית ַהּסֹהַ  ר ּבֵ ַ ֵעיֵני ש  ן ִחּנֹו ּבְ ּתֵ ד ַויִּ ת יֹוֵסף ַויֵּט ֵאָליו ָחסֶׁ ֵבית ַהּסַֹהר:  כא   ַוְיִהי ה' אֶׁ ם ּבְ ן  ַוְיִהי ׁשָ ּתֵ ר: כב   ַויִּ

 ֶׁ ם הּוא ָהָיה עֹש  ים ׁשָ ר עֹש ִ ל ֲאׁשֶׁ ֵבית ַהּסַֹהר ְוֵאת ּכָ ר ּבְ ל ָהֲאִסיִרם ֲאׁשֶׁ ַיד יֹוֵסף ֵאת ּכָ ית ַהּסַֹהר ּבְ ר ּבֵ ַ ה:  ש 

ה ה' מַ  ֶׁ ר הּוא עֹש  ר ה' ִאּתֹו ַוֲאׁשֶׁ ֲאׁשֶׁ ָידֹו ּבַ ל ְמאּוָמה ּבְ ת ּכָ ה אֶׁ ית ַהּסַֹהר רֹאֶׁ ר ּבֵ ַ     ְצִליַח:כג   ֵאין ש 

 נסיונות אשת פוטיפר ליצור קשר עם יוסף וסירובו:

 ט(:- שני הנימוקים לסירובו  )ח 

ת ֲאדָֹניו  • ל ֵאׁשֶׁ ר אֶׁ ָיִדי;  "ַוְיָמֵאן ַויֹּאמֶׁ ר יֶׁׁש לֹו ָנַתן ּבְ ִית ְוכֹל ֲאׁשֶׁ ּבָ י ַמה ּבַ  ֵהן ֲאדִֹני לֹא ָיַדע ִאּתִ

וְ  • י  ּנִ ִמּמֶׁ ַהזֶּׁה  ִית  ּבַ ּבַ ָגדֹול  ּנּו  ּתוֹ ֵאינֶׁ ִאׁשְ ַאּתְ  ר  ֲאׁשֶׁ ּבַ י ִאם אֹוָתְך  ּכִ י ְמאּוָמה  ּנִ ִמּמֶׁ ְך  ַ ְוֵאיְך    לֹא ָחש 

דָֹלה ַהזֹּאת ְוָחָטאִתי ֵלאלִֹהים".  ה ָהָרָעה ַהּגְ ֶׁ ֱעש   אֶׁ

בדברו עם אשת פוטיפר, הוא מקדים את המוסר האנושי למוסר האלוקי, כפי הנראה מתוך הבנה  

 לשומעת המצרית. שזהו הנימוק שמשמעותי יותר 

 יוסף הצדיק הועמד בפני ניסיון קשה עם אשת פוטיפר ועמד בו:

ֹות ְמַלאְכּתֹו" )י"א(   ְיָתה ַלֲעש  ַהיֹּום ַהזֶּׁה, ַויָֹּבא ַהּבַ  "ַוְיִהי ּכְ
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 בראשית 

ד " בס  

 בבלי סוטה, ל"ו ע"ב )וגם ברש"י לפס' י"א(: 

, עתידין אחיך שיכתבו  אמר לו: יוסף "באותה שעה באתה ]באה[ דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון,

 על אבני אפוד ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם...?"

על פי דברי חז"ל יוסף שאב  את הכוח לעמוד בניסיון מתוך דמות דיוקנו של אביו, שהיא השתקפות   

החינוך שקיבל בבית אביו. הקול הפנימי שעלה בקרבו התריע גם בפני ההפסד הגדול שעלול היה  

 למלא עמד בניסיון. להתחולל א 

 אשת פוטיפר מנסה להסוות את המעשה ולנקום ביוסף ]רשות[

 

)י"ב    הכתוב    – דברי 

 י"ד(

ביתה   לאנשי  דבריה 

 ט"ו(  –)י"ד 

)י"ז   לבעלה    – דבריה 

 י"ח( 

 ויעזוב בגדו אצלי  ויעזוב בגדו אצלי  ויעזוב בגדו בידה  א

 ואקרא בקול גדול  ותקרא לאנשי ביתה  ב

 קולי כי הרימותי 

 כהרימי קולי ואקרא 

איש    ג לנו  הביא  ראו 

 עברי לצחק בנו 

העברי   העבד  אלי  בא 

 לצחק בי 

 

הכתוב מספר, כי יוסף השאיר את בגדו מאחריו, לאחת שאשת פוטיפר תפסה בבגד. אשת פוטיפר  

 מספרת, כי בחפזונו יוסף השאיר את הבגד אצלה )ולא בידה(.

גישה פעמיים שצעקה כדי לשכנע שכך אכן שהופעל עליה  אנשי הבית לא שמעו את הקריאה, היא מד

 לחץ בניגוד לרצונה. לעומת זאת בפני בעלה היא מדגישה שהרימה את קולה בקריאה. 

בדברה עם אנשי ביתה, היא מכנה את יוסף "איש עברי". היא מציבה עצמה עם העבדים מול העברי  

, היא מכנה את יוסף "עבד עברי",  הזר. בהתאמה לכך היא אומרת "לצחק בנו". בדברה עם בעלה

 "לצחק בי", ומדגישה את ההשפלה בכך שעבד מפר את נאמנותו לאדונו.  -ואת מטרתו

"ויהי כשמוע אדוניו... כדברים האלה עשה לי עבדך ויחר אפו" )פסוק י"ט(  מדוע לא הרג פוטיפר   

 ]להעמקה[ את יוסף?  

ספורנו: "'ויחר אפו'... כי אמנם לא חרה אפו על יוסף בזה, שהאמין יותר לדברי יוסף, אבל נתנו  

 בבית הסוהר להראות שהאמין לה לכבודה..." 

 אפו'. ואף על פי כן לא הרגו, כי בספק היה הדבר אצלו".ראב"ע:  'ויחר 

מדוע יוסף נענש בעונש יחסית קל והלא הוא הואשם בניסיון לעשות    –הפרשנים עונים על קושי תכני  

 עבירה של גילוי עריות )גם בקרב הגויים זו נחשבה עברה חמורה ביותר(? 

 מה לכאורה חסר במשפט )קושי תחבירי(?  –'ויחר אפו' 

 מי חרה אפו של פוטיפר לפי ספורנו, ועל מי חרה אפו לפי ראב"ע? על 
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 בראשית 

ד " בס  

 ]רשות[ הקשר רחב

 הקשר רחב: 

 בפרקנו מוצגת אשת פוטיפר כאשה נשואה המנסה לפתות גבר זר.

 האיסור לבוא על אשת איש: 

 ה, יח  כ; יג; דברים שמות – הדברות  עשרת •

 ויקרא יח, כ  •

 ויקרא  כי.  •

 ר ממצבים כאלו:בספר משלי יש אזהרות איך להישמ

 לה -ו, כד  משלי •

 כג -ז, ה משלי •

 גם על אשת פוטיפר מלמדים חכמים זכות: 

 בראשית רבה )וילנא( פרשת וישב פרשה פה 

 ויהי בעת ההיא, ולא היה צריך קרייה למימר אלא 'ויוסף הורד מצרימה'. 

 ומפני מה הסמיך פרשה זו לזו?

 רבי אלעזר ור' יוחנן. 

 לסמוך ירידה לירידה. רבי אלעזר אמר כדי  

 רבי יוחנן אמר כדי לסמוך הכר להכר. 

ר"ש בר נחמן אמר כדי לסמוך מעשה תמר למעשה אשתו של פוטיפר, מה זו לשם שמים אף זו לשם  

 שמים.

דא"ר יהושע בן לוי רואה היתה באסטרולוגין שלה שהיא עתידה להעמיד ממנו בן ולא היתה יודעת  

 אם ממנה אם מבתה. 

ר אשת פוטיפר רואה את עוצמתו של יוסף ורואה את הקשר שלה אליו, אלא שהיא  לדעת ר' אלעז

 טועה ובתה היא שתהיה אשתו של יוסף ואם צאצאיו )אסנת( ולא היא.  

חכמים משווים כאן בין תמר ובין אשת פוטיפר, פרשיות סמוכות שיש להבין אותן בהקשר אחד  

 לפי סביבתם.   ולראות כיצד השבטים כולם יוצרים את הרושם העז כ

  



7 
 

 

 בראשית 

ד " בס  

 ]רשות[ הקשר אישי

 הקשר אישי: 

 "דמות דיוקנו של אביו" 

 ע"פ דברי שמואל בבבלי, 

 נתגלתה ליוסף דמות דיוקנו של אביו,  והיא שנתנה ליוסף את הכוח לעמוד בניסיון. 

דמות הדיוקן היא הדוגמא לכך שלא העונש או הנזיפה הן הגורמות ללכת בדרך הנכונה אלא דווקא  

 התחושה של הציפיה ושל הכבוד הרב למי שרואים לנגד העיניים. 

 האם יש לנו דמות שבזכותה נשמר בהתפתות והליכה בדרך לא טובה?   

 מהי "דמות הדיוקן" של כל אחד מאיתנו, שיכולה לתת לנו כוחות בניסיונות העוברים עלינו? 

 


