
 

ד " בס  

 מג  –בראשית פרקים מב 

ועד סוף פרק מג מתאר הכתוב את שיבתם של הבנים ארצה ללא שמעון ושיבתם    מפסוק כו בפרק מב

ולאחר זמן, כשהרעב    .את קורותיהםלו  המחודשת למצרים. הם נפגשים עם יעקב ונאלצים לספר  

 מתגבר, הם נאלצים לבקש מיעקב לשוב מצרימה ונפגשים שנית עם יוסף.  

 לחלק זה יוקדש שיעור אחד בלבד.

 

 למידה:  שאלות מכוונות 

 איך הציגו האחים את קורותיהם לפני יעקב?  •

 מדוע התקבלה עצת יהודה ואילו עצת ראובן נדחתה?  •

 איך היה המפגש המחודש עם יוסף?  •

 

 2 ......................................................................... מבנה הפרק 

 3 ....................................................................... השיבה ארצה

 5 .................................................. הצעת ראובן מול הצעת יהודה 

 7 ..................................................... לב-הירידה למצרים מג, יא

 10 .............................................................. הקשר רחב ]רשות[ 

 12 ............................................................ הקשר אישי ]רשות[ 

 

  



2 
 

 

 בראשית 

ד " בס  

 מבנה הפרק 

 

 

  

 הדרך ארצה 
אּו ֶאת    ש ְׂ ָרם ַעל  כו ַויִּּ בְׂ ם  ש ִּ ָ ש ּ כּו מִּ ח ָהֶאָחד ֶאת  :ֲחֹמֵריֶהם ַויֵּלְׂ ּתַ פְׂ ּפֹוא ַלֲחֹמרֹו    כז ַויִּּ סְׂ ּקֹו ָלֵתת מִּ ַ ש 

ֶאת א  ַויַּרְׂ לֹון  ּמָ ּנֵה  ּבַ הִּ וְׂ ּפֹו  סְׂ ּתוֹ   ּכַ חְׂ ּתַ ַאמְׂ י  פִּ ּבְׂ ֶאל  כח  :הּוא  ּנֵה    ַויֹּאֶמר  הִּ ַגם  וְׂ י  ּפִּ סְׂ ּכַ ב  ַ הּוש  ֶאָחיו 

יש  ֶאל דּו אִּ ם ַויֶֶּחרְׂ ּבָ י ַויֵֵּצא לִּ ּתִּ חְׂ ּתַ ַאמְׂ יו ֵלאֹמר ַמה בְׂ ה ֱאלֹקים ָלנּו  ָאחִּ    :זֹּאת ָעש ָ

את   האחים מספרים

 קורותיהם במצרים

ידּו    כט ַויָֹּבאּו ֶאל    ָנַען ַויַּּגִּ ָצה ּכְׂ יֶהם ַארְׂ ל ַיֲעקֹב ֲאבִּ יש    :ַהּקֹרֹת ֹאָתם ֵלאֹמר   לֹו ֵאת ּכָ ר ָהאִּ ּבֶ ל ּדִּ

ים ֶאת לִּ ַרּגְׂ מְׂ ן ֹאָתנּו ּכִּ ּתֵ ֹות ַויִּּ נּו ָקש  ּתָ ינוּ    :ָהָאֶרץ   ֲאדֵֹני ָהָאֶרץ אִּ נּו לֹא ָהיִּ ים ֲאָנחְׂ נִּ אֶמר ֵאָליו ּכֵ לא ַוּנֹ

ים  לִּ ַרּגְׂ ֵנים  :מְׂ ָהֶאָחד    לב ש ְׂ ינּו  ָאבִּ ֵני  ּבְׂ ים  ַאחִּ נּו  ֲאַנחְׂ ר  ָ ַהיֹּום ֶאתָעש  טֹן  ַהּקָ וְׂ ֶאֶרץ    ֵאיֶנּנּו  ּבְׂ ינוּ  ָאבִּ

ָנַען י    :ּכְׂ ּתִּ יחּו אִּ יֶכם ָהֶאָחד ַהּנִּ ם ֲאחִּ ים ַאּתֶ י ֵכנִּ זֹאת ֵאַדע ּכִּ יש  ֲאדֵֹני ָהָאֶרץ ּבְׂ לג ַויֹּאֶמר ֵאֵלינּו ָהאִּ

ֶאת חּו ָוֵלכוּ   וְׂ יֶכם קְׂ ּתֵ יאּו ֶאת  :ַרֲעבֹון ּבָ ָהבִּ יֶכם    לד וְׂ ם  ֲאחִּ ים ַאּתֶ לִּ ַרּגְׂ י לֹא מְׂ ָעה ּכִּ ֵאדְׂ טֹן ֵאַלי וְׂ ַהּקָ

ם ֶאת ים ַאּתֶ י ֵכנִּ ֶאת  ּכִּ ן ָלֶכם וְׂ יֶכם ֶאּתֵ ָחרּו   ֲאחִּ סְׂ ּנֵה   :ָהָאֶרץ ּתִּ הִּ יֶהם וְׂ ּקֵ ַ ים ש  יקִּ רִּ י ֵהם מְׂ הִּ ַויְׂ  לה 

רֹור יש  צְׂ אּו ֶאת  אִּ רְׂ ּקֹו ַויִּּ ַ ש  ּפֹו ּבְׂ סְׂ יהֶ  ּכַ ה ַוֲאבִּ יֶהם ֵהּמָ ּפֵ סְׂ רֹרֹות ּכַ יָראוּ צְׂ    :ם ַויִּּ

  יעקב מסרב לשלוח 

ראובן   את בנימין

ויהודה מנסים 

 לשכנעו

ֶאת    עֹון ֵאיֶנּנּו וְׂ מְׂ ש ִּ ם יֹוֵסף ֵאיֶנּנּו וְׂ ּתֶ לְׂ ּכַ י ש ִּ יֶהם ֹאתִּ חּו ָעַלי    לו ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ַיֲעקֹב ֲאבִּ ּקָ ן ּתִּ ָימִּ נְׂ ּבִּ

ָנה  אּוֵבן ֶאל  :ָהיּו ֻכּלָ יו ֵלאמֹ   לז ַויֹּאֶמר רְׂ ם  ר ֶאתָאבִּ ית אִּ מִּ ֵני ָבַני ּתָ ָנה ֹאתֹו    ש ְׂ יֶאּנּו ֵאֶליָך ּתְׂ לֹא ֲאבִּ

יֶבּנּו ֵאֶליךָ   ַעל י ֲאש ִּ י ַוֲאנִּ י   לח ַויֹּאֶמר לֹא  :ָידִּ ֶכם ּכִּ ּמָ י עִּ נִּ ָרָאהוּ    יֵֵרד ּבְׂ ָאר ּוקְׂ ש ְׂ ַבּדֹו נִּ הּוא לְׂ יו ֵמת וְׂ ָאחִּ

כוּ  לְׂ ר ּתֵ ֶ ֶרךְׂ ֲאש  ּדֶ ם ֶאת  ָאסֹון ּבַ ּתֶ הֹוַרדְׂ אֹוָלה  ָבּה וְׂ ָיגֹון ש ְׂ י ּבְׂ יָבתִּ ֵ ָאֶרץ  א  :ש  ֵבד ּבָ ָהָרָעב ּכָ י   ב   :וְׂ הִּ ַויְׂ

ּלּו ֶלֱאכֹל ֶאת ר ּכִּ ֶ ֲאש  רוּ  ּכַ בְׂ בּו ש ִּ ֻ יֶהם ש  ם ַויֹּאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאבִּ ָריִּ צְׂ ּמִּ יאּו מִּ ר ֵהבִּ ֶ ֶבר ֲאש  ֶ ַעט ַהש ּ  ָלנוּ מְׂ

נ  ג   :ֹאֶכל  ּבָ ד  ֵהעִּ ָהֵעד  הּוָדה ֵלאֹמר  יְׂ ֵאָליו  יש  ֵלאֹמר לֹאַויֹּאֶמר  ָהאִּ יֶכם    ּו  ֲאחִּ י  ּתִּ לְׂ ּבִּ ָפַני  אּו  רְׂ תִּ

ֶכם  ּתְׂ ם ד   :אִּ ַח ֶאת  אִּ ּלֵ ַ ש  ָך מְׂ ָך ֹאֶכל  יֶש ְׂ ָרה לְׂ ּבְׂ ש ְׂ נִּ ָדה וְׂ נּו ֵנרְׂ ּתָ ינּו אִּ ם  ה   :ָאחִּ אִּ ַח לֹא    וְׂ ּלֵ ַ ש  ָך מְׂ ֵאינְׂ

י יש  ָאַמר ֵאֵלינּו לֹא   ֵנֵרד ּכִּ י    ָהאִּ ּתִּ לְׂ אּו ָפַני ּבִּ רְׂ ֶכםתִּ ּתְׂ יֶכם אִּ ָרֵאל ָלָמה ֲהֵרעֶֹתם   ו   :ֲאחִּ ש ְׂ ַויֹּאֶמר יִּ

ָאח ָלֶכם  ַהעֹוד  יש   ָלאִּ יד  ַהּגִּ לְׂ י  ַאל ז   :לִּ ָ ש  אֹול  ש ָ רּו  ַהעֹוד   ַויֹּאמְׂ ֵלאֹמר  נּו  ּתֵ מֹוַלדְׂ ּולְׂ ָלנּו  יש   ָהאִּ

ד ּגֶ יֶכם ַחי ֲהיֵש  ָלֶכם ָאח ַוּנַ ה ֲהָידוֹ   לֹו ַעל  ֲאבִּ ים ָהֵאּלֶ ָברִּ י ַהּדְׂ ידּו ֶאתּפִּ י יֹאַמר הֹורִּ יֶכם  ַע ֵנַדע ּכִּ    :ֲאחִּ

הּוָדה ֶאל ח ם  ַויֹּאֶמר יְׂ לֹא ָנמּות ּגַ יֶה וְׂ חְׂ נִּ ֵנֵלָכה וְׂ ָנקּוָמה וְׂ י וְׂ ּתִּ ַער אִּ ָחה ַהּנַ לְׂ יו ש ִּ ָרֵאל ָאבִּ ש ְׂ נּו    יִּ ֲאַנחְׂ

ם  ַגם ּגַ ה  נוּ   ַאּתָ ם ט   :ַטּפֵ אִּ ּנּו  ֶ ש  ַבקְׂ ּתְׂ י  יָּדִּ מִּ ֶבּנּו  ֶאֶערְׂ י  הֲ   ָאֹנכִּ ָפֶניָך  לֹא  לְׂ יו  ּתִּ גְׂ ּצַ הִּ וְׂ ֵאֶליָך  יו  יֹאתִּ בִּ

ל ָך ּכָ י לְׂ ָחָטאתִּ ים  וְׂ י י  :ַהיָּמִּ נּו ּכִּ ָמהְׂ ַמהְׂ תְׂ י לּוֵלא הִּ ם  ּכִּ נּו ֶזה ַפֲעָמיִּ בְׂ ַ ה ש      :ַעּתָ

יעקב שולח את בניו  

 עם בנימין למצרים 

ם  ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם יא    יֶהם אִּ ָרֵאל ֲאבִּ ש ְׂ ידוּ    יִּ הֹורִּ ֵליֶכם וְׂ כְׂ ַרת ָהָאֶרץ ּבִּ מְׂ זִּּ חּו מִּ ּו קְׂ ן ֵאפֹוא זֹאת ֲעש  ּכֵ

ים ֵקדִּ ים ּוש ְׂ נִּ טְׂ כֹאת ָולֹט ּבָ ַבש  נְׂ ַעט ּדְׂ י ּומְׂ ַעט ֳצרִּ ָחה מְׂ נְׂ יש  מִּ ֶאת  יב   :ָלאִּ ֶכם וְׂ יֶדְׂ חּו בְׂ ֶנה קְׂ ש ְׂ ֶכֶסף מִּ   וְׂ

חֹ  ּתְׂ ַאמְׂ י  פִּ ּבְׂ ב  ַ ַהּמּוש  ֶסף  ּגֶה הּואַהּכֶ ש ְׂ אּוַלי מִּ ֶכם  יֶדְׂ בְׂ יבּו  ש ִּ ּתָ ֶאת יג   :ֵתיֶכם  קּומוּ    וְׂ וְׂ ָקחּו  יֶכם  ֲאחִּ

ּובּו ֶאל יש    ש  ח ָלֶכם ֶאת יד   :ָהאִּ ּלַ ש ִּ יש  וְׂ ֵני ָהאִּ פְׂ ים לִּ ן ָלֶכם ַרֲחמִּ ּתֵ י יִּ ּדַ ַ ֵאל ש  ֶאת   וְׂ יֶכם ַאֵחר וְׂ   ֲאחִּ

ּתִּ  ָכלְׂ ָ י ש  ּתִּ כֹלְׂ ָ ר ש  ֶ ֲאש  י ּכַ ין ַוֲאנִּ ָימִּ נְׂ  :י ּבִּ
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 בראשית 

ד " בס  

 השיבה ארצה 

 חרדת האחים

ּפֹוא ַלֲחֹמרֹו בַּ כו  סְׂ ּקֹו ָלֵתת מִּ ַ ח ָהֶאָחד ֶאת ש  ּתַ פְׂ ם:  כז ַויִּּ ָ ש ּ כּו מִּ ָרם ַעל ֲחֹמֵריֶהם ַויֵּלְׂ בְׂ אּו ֶאת ש ִּ ש ְׂ לֹון  ַויִּּ ּמָ

ּתַ  ַאמְׂ ּנֵה בְׂ ַגם הִּ י וְׂ ּפִּ סְׂ ב ּכַ ַ ּתֹו:  כח  ַויֹּאֶמר ֶאל ֶאָחיו הּוש  חְׂ ּתַ י ַאמְׂ פִּ ּנֵה הּוא ּבְׂ הִּ ּפֹו וְׂ סְׂ א ֶאת ּכַ י ַויֵֵּצא  ַויַּרְׂ ּתִּ חְׂ

יו ֵלאֹמר  יש  ֶאל ָאחִּ דּו אִּ ם ַויֶֶּחרְׂ ּבָ ים ָלנוּ לִּ ה ֱאלֹהִּ     :ַמה זֹּאת ָעש ָ

 מדוע חרדו האחים?  •

 

 כב:-מזכירה את דבריהם בפסוקים כאבסוף פסוק כח )"איש אל אחיו"( תגובת האחים 

נֹו ֵאֵלינּו וְׂ   כא ַחנְׂ תְׂ הִּ ֹו ּבְׂ ש  ינּו ָצַרת ַנפְׂ ר ָראִּ ֶ ינוּ ֲאש  נּו ַעל ָאחִּ ים ֲאַנחְׂ מִּ ֵ יו ֲאָבל ֲאש  יש  ֶאל ָאחִּ רּו אִּ לֹא  ַויֹּאמְׂ

ָרה ַהזֹּאת: ָאה ֵאֵלינּו ַהּצָ ן ּבָ נּו ַעל ּכֵ ָמעְׂ ָ י ֲאֵליֶכם ֵלאֹמר ַאל    ש  ּתִּ אּוֵבן ֹאָתם ֵלאֹמר ֲהלֹוא ָאַמרְׂ כב ַויַַּען רְׂ

ָרש:  דְׂ ּנֵה נִּ מֹו הִּ ַגם ּדָ ם וְׂ ּתֶ ַמעְׂ לֹא ש ְׂ אּו ַביֶֶּלד וְׂ ֶחטְׂ  ּתֶ

אחי יוסף מבינים שייסוריהם באים מאת ה', ואינם תולים אותם ברשעות שליט מצרים או בטעויות  

 עבדיו. 

 המפגש עם יעקב 

ל ַהּקֹ ידּו לֹו ֵאת ּכָ ָנַען ַויַּּגִּ ָצה ּכְׂ יֶהם ַארְׂ  רֹת ֹאָתם ֵלאֹמר:   כט ַויָֹּבאּו ֶאל ַיֲעקֹב ֲאבִּ

ר  ּבֶ יש  ֲאדֵֹני ָהָאֶרץל ּדִּ ן ֹאָתנּו ּכִּ   ָהאִּ ּתֵ ֹות ַויִּּ נּו ָקש  ּתָ ים אִּ לִּ ַרּגְׂ  ֶאת ָהָאֶרץ:  מְׂ

ינּו  נּו לֹא ָהיִּ ים ֲאָנחְׂ נִּ אֶמר ֵאָליו ּכֵ יםלא  ַוּנֹ לִּ ַרּגְׂ  :   מְׂ

ָנַען:   ֶאֶרץ ּכְׂ ינּו ּבְׂ טֹן ַהיֹּום ֶאת ָאבִּ ַהּקָ ינּו ָהֶאָחד ֵאיֶנּנּו וְׂ ֵני ָאבִּ ים ּבְׂ נּו ַאחִּ ר ֲאַנחְׂ ָ ֵנים ָעש   לב  ש ְׂ

ַויֹּאֶמר ֵאֵלינּו   יש  ֲאדֵֹני ָהָאֶרץ  לג  ֶאת ַרֲעבֹון  ָהאִּ י וְׂ ּתִּ יחּו אִּ יֶכם ָהֶאָחד ַהּנִּ ם ֲאחִּ ים ַאּתֶ י ֵכנִּ זֹאת ֵאַדע ּכִּ ּבְׂ

ּתֵ  חּו ָוֵלכּו:   ּבָ  יֶכם קְׂ

י לֹא   ָעה ּכִּ ֵאדְׂ טֹן ֵאַלי וְׂ יֶכם ַהּקָ יאּו ֶאת ֲאחִּ ָהבִּ ים לד  וְׂ לִּ ַרּגְׂ ן ָלֶכם    מְׂ יֶכם ֶאּתֵ ם ֶאת ֲאחִּ ים ַאּתֶ י ֵכנִּ ם ּכִּ ַאּתֶ

ָחרּו:    סְׂ ֶאת ָהָאֶרץ ּתִּ  וְׂ

 ל:  "יח 5לתלמידי  

 :מב הדיווח שמוסרים האחים ליעקב לבין תיאור קורותיהם בפרק השוואה בין

 דברי האחים שונים במעט מהמסופר בכתוב בתחילת הפרק.

 יש פרטים שהם מעלימים, ויש פרטים שהם מוסיפים או מדגישים. 

 התלמיד צריך לדעת על דבר אחד שהעלימו ועל דבר אחד שהוסיפו. 
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 בראשית 

ד " בס  

למשל, הם לא סיפרו ליעקב שנלקחו למאסר שלושה ימים )כמתואר בפסוק יז(, כפי הנראה כדי  )

 ( ער מאביהםלמנוע צ

 אחד הדברים שנראים כהוספה מובאים בסוף פסוק לד.   

 רמב"ן:

ְסָחרּו-ְוֶאת  - ָהָאֶרץ תִּ

כדי שישמע אליהם לשלח אתם בנימין, כי ברצונם מיד היו חוזרים לולי    שינו לו בדבר מפני השלום

א מאסר  שאמר לא ילך בני עמכם. וכן אמרו לו אחיכם האחד הניחו אתי, ולא הגידו לו מאסרם ול

 שמעון. 

ולא סיפרו הכתוב יוסף ואת הארץ תסחרו,  , וטעמו שתביאו סחורה כרצונכם  ויתכן שאמר להם 

 סחורתכם כי איטיב לכם תחת בשתכם.    סלקנות התבואה ולא אקח מכ

ְסָחרּו" אינן נזכרות בדברי יוסף. מהן שתי הדרכים שמציע רמב"ן  - המילים "ֶאת • ָהָאֶרץ תִּ

 בדברי האחים? להבנת תוספת זו 

 אלו פרטים העלימו האחים מאותה סיבה?   -"כדי שישמע אליהם לשלח אתם בנימין"  •

כדאי לבחון עם כיצד מציגים האחים את השתלשלות העניינים אצל השליט המצרי , ומהי   :למורה

 מגמתם. 

 

 המשך רמב"ן:  –להעמקה 

לאביהם. או כאשר אמרו לו 'כלנו  )בראשית מג, ז(, התנצלות  'שאול שאל האיש לנו ולמולדתינו'  וכן  

כי באמת ערות הארץ באתם לראות, והגידו לי אם אביכם חי    ,בני איש אחד נחנו', אמר להם לא

ואם יש לכם עוד אח, כי אחקור עליכם ואדע מה אתם. ואז ענו שנים עשר אחים אנחנו בני איש אחד  

והוא מה שאמר יהודה )שם מד,יט(   והקטן עמו והאחד איננו.  ,והוא בארץ כנען היום, כי עודנו חי

 'אדוני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח'.  

 כב; לא, ז(: וכן במקומות רבים יקצר במעשה או בסיפור כאשר הזכרתי )שם כד,

ורש"י כתב 'תסחרו, תסבבו, וכל לשון סחורה וסוחרים על שם שמסבבים אחר פרקמטיא'. נראה  

אלא שיהיו רשאים לסבוב הארץ ולשבור בר כרצונם תמיד,    שרצה הרב להיזהר מזה שלא אמרו,

 כא(: ולא פירש כן )שם לד, י( 'שבו וסחרוה', 'ויסחרו אותה' )שם,

רמב"ן מציג דוגמאות נוספות בסיפורי יוסף לכך שהכתובים מקצרים ולכן אין כל קושי   -

 בדברי האחים, כיון שייתכן ויוסף אמרם והתורה לא ציינה זאת. 

מנתח את פירושו של רש"י ומסביר מה הניע אותו לפרש כך )"נראה שרצה   בהמשך רמב"ן -

 הרב להיזהר מזה שלא אמרו"(
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 בראשית 

ד " בס  

 הצעת ראובן מול הצעת יהודה

ה וַ  יֶהם ֵהּמָ ּפֵ סְׂ רֹרֹות ּכַ אּו ֶאת צְׂ רְׂ ַויִּּ ּקֹו  ַ ש  ּפֹו ּבְׂ סְׂ רֹור ּכַ יש  צְׂ ּנֵה אִּ הִּ יֶהם וְׂ ּקֵ ַ ים ש  יקִּ רִּ י ֵהם מְׂ הִּ ַויְׂ יֶהם לה  ֲאבִּ

חוּ עָ   יָראּו:ַויִּּ  ּקָ ן ּתִּ ָימִּ נְׂ ֶאת ּבִּ עֹון ֵאיֶנּנּו וְׂ מְׂ ש ִּ ם יֹוֵסף ֵאיֶנּנּו וְׂ ּתֶ לְׂ ּכַ י ש ִּ יֶהם ֹאתִּ ַלי  לו ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ַיֲעקֹב ֲאבִּ

ָנה:   ָהיּו ֻכּלָ

 חשדותיו וחששותיו של יעקב מתגברים כשהוא רואה את הכסף בשקי האחים  

 רש"י:  

 והו או מכרוהו ]את שמעון[ כיוסף: מלמד שחשדן שמא הרג -  אתי שכלתם

 :(לח -מב לז)הסירוב להצעת ראובן 

ֵלאֹמר   יו  ָאבִּ ֶאל  אּוֵבן  רְׂ ַויֹּאֶמר  ֵאֶליָך  לז  יֶאּנּו  ֲאבִּ ם לֹא  ית אִּ מִּ ּתָ ָבַני  ֵני  ש ְׂ י  ֶאת  ַוֲאנִּ י  ָידִּ ַעל  ָנה ֹאתֹו  ּתְׂ

יֶבּנּו ֵאֶליָך: י  ֲאש ִּ נִּ ר  לח ַויֹּאֶמר לֹא יֵֵרד ּבְׂ ֶ ֶרךְׂ ֲאש  ּדֶ ָרָאהּו ָאסֹון ּבַ ָאר ּוקְׂ ש ְׂ ַבּדֹו נִּ הּוא לְׂ יו ֵמת וְׂ י ָאחִּ ֶכם ּכִּ ּמָ עִּ

אֹוָלה:  ָיגֹון ש ְׂ י ּבְׂ יָבתִּ ֵ ם ֶאת ש  ּתֶ הֹוַרדְׂ כּו ָבּה וְׂ לְׂ  ּתֵ

 יעקב דחה את הצעת ראובן )מסיבות שנעמוד עליהן בהמשך(

 י: -מג, א –הצעת יהודה

ָאֶרץ: ב ַויְׂ  ֵבד ּבָ ָהָרָעב ּכָ יֶהם  א וְׂ ם ַויֹּאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאבִּ ָריִּ צְׂ ּמִּ יאּו מִּ ר ֵהבִּ ֶ ֶבר ֲאש  ֶ ּלּו ֶלֱאכֹל ֶאת ַהש ּ ר ּכִּ ֶ ֲאש  י ּכַ הִּ

אּו ָפַני ּבִּ  רְׂ יש  ֵלאֹמר לֹא תִּ נּו ָהאִּ ד ּבָ הּוָדה ֵלאֹמר ָהֵעד ֵהעִּ ַעט ֹאֶכל: ג ַויֹּאֶמר ֵאָליו יְׂ רּו ָלנּו מְׂ בְׂ בּו ש ִּ ֻ י  ש  ּתִּ לְׂ

ֶכם: ד אִּ  ּתְׂ יֶכם אִּ ַח לֹא  ֲאחִּ ּלֵ ַ ש  ָך מְׂ ם ֵאינְׂ אִּ ָך ֹאֶכל: ה וְׂ ָרה לְׂ ּבְׂ ש ְׂ נִּ ָדה וְׂ ֵנרְׂ נוּ  ּתָ ינוּ אִּ ַח ֶאת ָאחִּ ּלֵ ַ ש  ָך מְׂ ם יֶש ְׂ

י לְׂ  ָרֵאל ָלָמה ֲהֵרעֶֹתם לִּ ש ְׂ ֶכם: ו ַויֹּאֶמר יִּ ּתְׂ יֶכם אִּ י ֲאחִּ ּתִּ לְׂ אּו ָפַני ּבִּ רְׂ יש  ָאַמר ֵאֵלינוּ לֹא תִּ י ָהאִּ יד  ֵנֵרד ּכִּ ַהּגִּ

יש  ַהעוֹ  יֶכם ַחי ֲהיֵש  ָלֶכם ָלאִּ נּו ֵלאֹמר ַהעֹוד ֲאבִּ ּתֵ מֹוַלדְׂ יש  ָלנּו ּולְׂ ַאל ָהאִּ ָ אֹול ש  רּו ש ָ ד ָלֶכם ָאח: ז ַויֹּאמְׂ

הּוָדה ֶאל   יֶכם: ח ַויֹּאֶמר יְׂ ידּו ֶאת ֲאחִּ י יֹאַמר הֹורִּ ה ֲהָידֹוַע ֵנַדע ּכִּ ים ָהֵאּלֶ ָברִּ י ַהּדְׂ ד לֹו ַעל ּפִּ ּגֶ ָרֵאל  ָאח ַוּנַ ש ְׂ יִּ

יו ָנקּוָמה  ָאבִּ י וְׂ ּתִּ ַער אִּ ָחה ַהּנַ לְׂ ֶבּנוּ    ש ִּ י ֶאֶערְׂ נּו: ט ָאֹנכִּ ם ַטּפֵ ה ּגַ נּו ַגם ַאּתָ ם ֲאַנחְׂ לֹא ָנמּות ּגַ יֶה וְׂ חְׂ נִּ ֵנֵלָכה וְׂ וְׂ

י לּוֵלא  ים: י ּכִּ ל ַהיָּמִּ ָך ּכָ י לְׂ ָחָטאתִּ ָפֶניָך וְׂ יו לְׂ ּתִּ גְׂ ּצַ הִּ יו ֵאֶליָך וְׂ יֹאתִּ ם לֹא ֲהבִּ ּנוּ אִּ ֶ ש  ַבקְׂ י ּתְׂ יָּדִּ נוּ    מִּ ָמהְׂ ַמהְׂ תְׂ הִּ

ם:   נּו ֶזה ַפֲעָמיִּ בְׂ ַ ה ש  י ַעּתָ  ּכִּ

 נקודות למחשבה: 

 יעקב לא נענה להצעת ראובן והאחים נשארו בארץ כנען, ובינתיים הרעב נעשה כבד יותר •

 יהודה מציע להיות ערב לבנימין והפעם יעקב נענה.  •

ויהודה, הבן    כאן, כמו בסיפור מכירת יוסף, בולטת מנהיגותם של ראובן, בכור האחים, •

 הרביעי של לאה. 
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 בראשית 

ד " בס  

 במה הצעת יהודה משכנעת יותר מהצעת ראובן? 

 יהודה ראובן 

נסיבות 

 השעה

מיד כששבו ממצרים, כשיעקב נבהל  

לקחת את בנימין,    לשמע הדרישה 

 והבית מלא באוכל שהובא ממצרים

לאחר זמן, כאשר נגמר האוכל, הרעב  

 כבד

דרכי 

 שכנוע

מקבל על עצמו  אינו מנסה לשכנע, רק 

 את בנימין  עונש אם לא ישיב

נסה לשכנע: הברירה היא מוות וודאי  מ

אם לא ירדו למצרים, או  -  לכולם ברעב 

 אם ירדו  –סכנה לבנימין 

הערבות 

להשבת  

בנימין  

 בשלום

מה שעלול לצער   –"את שני בני תמית" 

 את יעקב 

 להמית את נכדיו שהם כבניו 

תסתיים  לאחר ביצוע העונש   –כמו כן 

 אחריותו של ראובן 

"אנוכי אערבנו, מידי תבקשנו...וחטאתי  

קבלת אחריות    –לך כל הימים"

 ומחויבות נצחית 

אופיו 

של  

המציע  

ויחס 

יעקב 

 אליו 

 

 העמקה, רשות:

חטא לאביו בעבר עם בלהה, וע"כ יעקב  

 אינו בוטח בו 

בראשית לה,   -)להעמקה: סיפור בלהה 

 כב(

בעל אופי   –"גבר באחיו" )דבהי"א ה, ב( 

 מנהיגותי ואחראי. 

קיבל אחריות על מעשיו )בסיפור תמר  

 בפרק לח( 

 

 העמקה: הפרשנים עליהם מבוססת הטבלה

)אין חובה ללמוד את דברי הפרשנים בלשונם, ניתן גם להשלים את הטבלה באמצעות דיוק בקריאת  

 הפסוקים(.  

  

 (:, לח רש"י )מב

לא קבל דבריו של ראובן. אמר: בכור שוטה הוא זה, הוא אומר להמית בניו, וכי    -  לא ירד בני עמכם

 בניו הם ולא בני?! 

  

 (:, ב; שם, ח; שם, טרש"י )מג

 יהודה אמר להם המתינו לזקן עד שתכלה פת מן הבית:  - כאשר כלו לאכול 

ברעב. בנימין ספק יתפש ספק לא יתפש, ואנו כלנו מתים ברעב אם לא נלך, מוטב שתניח    -  ולא נמות

 את הספק ותתפוש את הודאי:

 לעולם הבא. -שלא אביאנו אליך מת כי אם חי וחטאתי לך כל הימים  -והצגתיו לפניך  

  

 : (,לזמב) רמב"ן

והנה יעקב לא בטח בראובן כאשר בטח ביהודה, כי יהודה גבר באחיו. ועוד כי ראובן כבר פשע באביו  

 ולא יבטח בו. 
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 בראשית 

ד " בס  

 לב-מג, יא הירידה למצרים

יש     יא ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ידּו ָלאִּ הֹורִּ ֵליֶכם וְׂ כְׂ ַרת ָהָאֶרץ ּבִּ מְׂ זִּּ חּו מִּ ּו קְׂ ן ֵאפֹוא זֹאת ֲעש  ם ּכֵ יֶהם אִּ ָרֵאל ֲאבִּ ש ְׂ יִּ

ֶסף הַ  ֶאת ַהּכֶ ֶכם וְׂ יֶדְׂ חּו בְׂ ֶנה קְׂ ש ְׂ ֶכֶסף מִּ ים: יב וְׂ ֵקדִּ ים ּוש ְׂ נִּ טְׂ כֹאת ָולֹט ּבָ ַבש  נְׂ ַעט ּדְׂ י ּומְׂ ַעט ֳצרִּ ָחה מְׂ נְׂ ב  מִּ ּמּוש ָ

חֹ ּתְׂ י ַאמְׂ פִּ ֵאל  ּבְׂ : יד וְׂ יש  ּובּו ֶאל ָהאִּ קּומּו ש  יֶכם ָקחּו וְׂ ֶאת ֲאחִּ ּגֶה הּוא: יג וְׂ ש ְׂ ֶכם אּוַלי מִּ יֶדְׂ יבּו בְׂ ש ִּ ֵתיֶכם ּתָ

ּתִּ  כֹלְׂ ָ ר ש  ֶ ֲאש  י ּכַ ין ַוֲאנִּ ָימִּ נְׂ ֶאת ּבִּ יֶכם ַאֵחר וְׂ ח ָלֶכם ֶאת ֲאחִּ ּלַ ש ִּ יש  וְׂ ֵני ָהאִּ פְׂ ים לִּ ן ָלֶכם ַרֲחמִּ ּתֵ י יִּ ּדַ ַ י:  ש  ּתִּ ָכלְׂ ָ  י ש 

 לב -: התלמיד צריך להבין את השתלשלות העניינים בפסוקים טוהערה למורה

 יב( ותפילה )פסוק יד(- ההכנות כוללות: דורון )פסוקים יא

 הכנות יעקב למפגש עם עשיו להעמקה: 

 הכנות יעקב לקראת ירידת האחים למצרים מזכירים את הכנותיו לפגישה עם עשו בפרק ל"ב. 

 ט( -כא( מלחמה )לב, ח- יג( מנחה )לב, יד-ה )לב, יתפיל –לקראת המפגש עם עשו 

 יב(- תפילה )מג, יד( מנחה )מג, יא –לקראת המפגש עם יוסף 

 "...שלח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין   -להעמקה: פסוק יד 

 קושי לשוני בפסוק: מדוע אין ה"א הידיעה לפני המילה "אחר"? 

 רש"י:

 זה שמעון: - את אחיכם"

 רקה בו, לרבות יוסף" רוח הקודש נז -אחר 

 רש"י מסביר שהפסוק מדבר על שלושה בנים ולא על שניים בלבד )שמעון ובנימין( 

 שלושת האחים הם: אחיכם=שמעון, אחר=יוסף, ובנימין.

 קושי ענייני בפסוק: מדוע בנימין מוזכר בשמו ושמעון לא מכונה בשמו )אלא "אחר"(? 

 רמב"ן: 

נראה על דרך הפשט כי לא היה שמעון רצוי אביו בעבור    -  בנימיןושלח לכם את אחיכם אחר ואת  "

דבר שכם, ולכך לא אמר את שמעון בני ואת בנימין, כי לא יזכרנו בשמו, וכאשר עזבו במצרים ימים  

 רבים, אילו היה בביתו לחם לא שלח עדיין את בנימין וינחהו במצרים:"

ה  לא  אשר  דיון  פותח  רש"י  של  פירושו  למורה:  ידע  ]הערה  יעקב  האם  זו:  הוראה  ביחידת  עלנו 

 שהאחים מכרו את יוסף?[ 

 לד )לימוד בבקיאות(: -פסוקים טו –המפגש של האחים עם יוסף במצרים

חוּ  קְׂ ם ַויַּ טו ַויִּּ ַריִּ צְׂ דּו מִּ ן ַויָֻּקמּו ַויֵּרְׂ ָימִּ נְׂ ֶאת ּבִּ ָיָדם וְׂ חּו בְׂ ֶסף ָלקְׂ ֶנה ּכֶ ש ְׂ ָחה ַהזֹּאת ּומִּ נְׂ ים ֶאת ַהּמִּ דוּ   ָהֲאָנש ִּ ַעמְׂ

ֵני יֹוֵסף: פְׂ ָתה    לִּ יְׂ ים ַהּבָ יתֹו ָהֵבא ֶאת ָהֲאָנש ִּ ר ַעל ּבֵ ֶ ין ַויֹּאֶמר ַלֲאש  ָימִּ נְׂ ם ֶאת ּבִּ ּתָ א יֹוֵסף אִּ ֹבַח  טז  ַויַּרְׂ ּוטְׂ

ם: ֳהָריִּ ּצָ ים ּבַ לּו ָהֲאָנש ִּ י יֹאכְׂ ּתִּ י אִּ ָהֵכן ּכִּ ים    ֶטַבח וְׂ יש  ֶאת ָהֲאָנש ִּ ר ָאַמר יֹוֵסף ַויֵָּבא ָהאִּ ֶ ֲאש  יש  ּכַ יז  ַויַַּעש  ָהאִּ

יָתה יֹוֵסף: ֶסף ַהש ָּ   ּבֵ ַבר ַהּכֶ רוּ ַעל ּדְׂ ית יֹוֵסף ַויֹּאמְׂ אּו ּבֵ י הּובְׂ ים ּכִּ אּו ָהֲאָנש ִּ ירְׂ ה יח ַויִּּ ּלָ חִּ ּתְׂ חֵֹתינּו ּבַ ּתְׂ ַאמְׂ ב ּבְׂ

ֶאת ֲחֹמֵרינּו: ים וְׂ ָלַקַחת ֹאָתנוּ ַלֲעָבדִּ ל ָעֵלינּו וְׂ ַנּפֵ תְׂ הִּ ֵלל ָעֵלינוּ ּולְׂ ּגֹ תְׂ הִּ ים לְׂ נּו מּוָבאִּ יש     ֲאַנחְׂ ּו ֶאל ָהאִּ ש  ּגְׂ יט ַויִּּ
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יִּת: ַתח ַהּבָ רוּ ֵאָליו ּפֶ ַדּבְׂ ית יֹוֵסף ַויְׂ ר ַעל ּבֵ ֶ י  ֲאש  רוּ ּבִּ ר ֹאֶכל:  כ  ַויֹּאמְׂ ּבָ ש ְׂ ה לִּ ּלָ חִּ ּתְׂ נוּ ּבַ י ָירֹד ָיַרדְׂ כא    ֲאדֹנִּ

נּו ּבְׂ  ּפֵ סְׂ ּתֹו ּכַ חְׂ ּתַ י ַאמְׂ פִּ יש  ּבְׂ ּנֵה ֶכֶסף אִּ הִּ חֵֹתינּו וְׂ ּתְׂ ָחה ֶאת ַאמְׂ ּתְׂ פְׂ לֹון ַוּנִּ י ָבאנּו ֶאל ַהּמָ י ּכִּ הִּ ב  ַויְׂ ֶ ש  ָקלֹו ַוּנָ ש ְׂ מִּ

ָיֵדנּו: ָידֵ   ֹאתֹו ּבְׂ נּו בְׂ ֶכֶסף ַאֵחר הֹוַרדְׂ חֵֹתינּו:כב  וְׂ ּתְׂ ַאמְׂ נּו ּבְׂ ּפֵ סְׂ ם ּכַ ָ י ש  נּו מִּ ר ֹאֶכל לֹא ָיַדעְׂ ּבָ ש ְׂ כג ַויֹּאֶמר    נּו לִּ

א ֵאָלי ַויּוֹ  ֶכם ּבָ ּפְׂ סְׂ חֵֹתיֶכם ּכַ ּתְׂ ַאמְׂ מֹון ּבְׂ יֶכם ָנַתן ָלֶכם ַמטְׂ יָראּו ֱאלֵֹהיֶכם ֵואלֵֹהי ֲאבִּ לֹום ָלֶכם ַאל ּתִּ ָ ֵצא  ש 

עֹון:  מְׂ ַויֵָּבא הָ   ֲאֵלֶהם ֶאת ש ִּ ּפֹוא  כד  סְׂ ן מִּ ּתֵ ַויִּּ ֵליֶהם  ַרגְׂ ֲחצּו  רְׂ ַויִּּ ם  ַמיִּ ן  ּתֶ ַויִּּ יֹוֵסף  יָתה  ּבֵ ים  ָהֲאָנש ִּ יש  ֶאת  אִּ

לּו ָלֶחם:  ַלֲחֹמֵריֶהם: ם יֹאכְׂ י ש ָ עּו ּכִּ מְׂ ָ י ש  ם ּכִּ ֳהָריִּ ּצָ ָחה ַעד ּבֹוא יֹוֵסף ּבַ נְׂ ינּו ֶאת ַהּמִּ כו  ַויָֹּבא יֹוֵסף    כה ַויָּכִּ

יּאּו  ָתה ַויָּבִּ יְׂ ָצה:ַהּבַ ֲחוּו לֹו ָארְׂ ּתַ ש ְׂ ָתה ַויִּּ יְׂ ָיָדם ַהּבָ ר ּבְׂ ֶ ָחה ֲאש  נְׂ    לֹו ֶאת ַהּמִּ

 נשים לב לפרטים בהתנהגותו של יוסף: 

   יוסף דואג שיתייחסו אליהם בכבוד •

 האחים  מפיג את חששותיוסף  •

 המתח עולה כשיוסף נפגש ישירות עם בנימין: 

לֹום ַויֹּאֶמר ֲהש ָ  ָ ש  ַאל ָלֶהם לְׂ ש ְׂ לֹום  כז   ַויִּּ ָ רּו ש  ם ַהעֹוֶדּנּו ָחי: כח   ַויֹּאמְׂ ּתֶ ר ֲאַמרְׂ ֶ ֵקן ֲאש  יֶכם ַהזָּ לֹום ֲאבִּ

ין אָ  ָימִּ נְׂ א ֶאת ּבִּ א ֵעיָניו ַויַּרְׂ ָ ש ּ ֲחוּו: כט    ַויִּּ ּתַ ש ְׂ דוּ וישתחו ַויִּּ ּקְׂ ינּו עֹוֶדּנּו ָחי ַויִּּ ָאבִּ ָך לְׂ ּדְׂ ַעבְׂ ּמֹו ַויֹּאֶמר  לְׂ ן אִּ יו ּבֶ חִּ

יֶכם ַהקָּ  רּו ַרֲחָמיו ֶאל  ֲהֶזה ֲאחִּ מְׂ כְׂ י נִּ ַמֵהר יֹוֵסף ּכִּ י: ל      ַויְׂ נִּ ָך ּבְׂ נְׂ ים ָיחְׂ ם ֵאָלי  ַויֹּאַמר ֱאלֹהִּ ּתֶ ר ֲאַמרְׂ ֶ טֹן ֲאש 

ק ַויֹּאֶמר  ַאּפַ תְׂ ָניו ַויֵֵּצא ַויִּּ ַחץ ּפָ רְׂ ה: לא    ַויִּּ ּמָ ָ ּךְׂ ש  ָרה ַויֵּבְׂ ּכֹות ַויָֹּבא ַהַחדְׂ בְׂ ש  לִּ ַבּקֵ יו ַויְׂ ימּו ָלֶחם  ָאחִּ : לב     ש ִּ

ים ֶלֱאכֹל אֶ  רִּ צְׂ לּון ַהּמִּ י לֹא יּוכְׂ ם ּכִּ ַבּדָ ּתֹו לְׂ ים אִּ לִּ ים ָהֹאכְׂ רִּ צְׂ ַלּמִּ ם וְׂ ַבּדָ ָלֶהם לְׂ ַבּדֹו וְׂ ימוּ לֹו לְׂ ים  ַויָּש ִּ רִּ בְׂ ת ָהעִּ

ם:  ָריִּ צְׂ מִּ וא לְׂ י תֹוֵעָבה הִּ  ֶלֶחם ּכִּ

 בכיו של יוסף  להעמקה:

 מדוע בכה יוסף בראותו של בנימין? 

 הבכי נובע מהתרגשות. הפרשנים מוסיפים טעמים נוספים: לפי הפשט 

 רש"י:

שאלו יש לך אח מאם, אמר לו אח היה לי ואיני יודע היכן הוא. יש לך בנים, אמר    -   כי נכמרו רחמיו

לו יש לי עשרה, אמר לו ומה שמם, אמר לו )להלן מו כא( בלע ובכר וגו', אמר לו מה טיבן של שמות  

שם אחי והצרות אשר מצאוהו, בלע שנבלע בין האומות. בכר שהיה בכור  הללו, אמר לו כולם על  

לאמי. אשבאלששבאו אל. גרא שנתגייר באכסניא. ונעמן, שהיה נעים ביותר. אחי וראש אחי היה  

וראשי היה. מופים מפי אביו למד. וחופים שלא ראה חופתי ולא ראיתי אני חופתו. וארד שירד לבין  

 :טה )לו ב( מיד נכמרו רחמיו האומות, כדאיתא במסכת סו

 שבנימין קרא את כל שמות בניו עליו, הבין עד כמה היה חסר לבנימין כל השנים.  יוסף   כאשר הבין

 ר"ע ספורנו: 

 שחשב בצרת אביו ואחיו 

ואחיו. לא רק בנימין הצטער עליו, גם יעקב הצטער  אביו  שחשב בצרת    –מוסיף על רש"י  ספורנו  

 עליו. 
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פָ  בּו לְׂ יש  ֶאל ֵרֵעהּו:לג ַויֵּש ְׂ ים אִּ הּו ָהֲאָנש ִּ מְׂ תְׂ ָרתֹו ַויִּּ עִּ צְׂ יר ּכִּ עִּ ַהּצָ כָֹרתֹו וְׂ בְׂ כֹר ּכִּ   ָניו ַהּבְׂ

ּתּו ַויִּּ  ש ְׂ ם ָחֵמש  ָידֹות ַויִּּ ּלָ ֹאת ּכֻ ש ְׂ ּמַ ן מִּ ָימִּ נְׂ ַאת ּבִּ ֶרב ַמש ְׂ ָניו ֲאֵלֶהםַוּתֵ ֹאת ֵמֵאת ּפָ א ַמש ְׂ ָ ש ּ ּמֹו:לד ַויִּּ רּו עִּ ּכְׂ  ש ְׂ

ָרתֹו".  תמיהת    על דרך הפשט יוסף ְצעִּ יר כִּ ְבֹכָרתֹו ְוַהָצעִּ מושיב את אחיו על פי סדר הולדתם "ַהְבֹכר כִּ

יש ֶאל ֵרֵעהּו" קשורה לכך שכולם נולדו בהפרשי גיל קלים ומנין לאדון   ים אִּ ְתְמהּו ָהֲאָנשִּ האחים: "ַויִּ

 המצרי )יוסף( הידע מי נולד לפני מי,  

 ברשב"ם )לג(: כמובא 

 שהרי כולם נולדו בשבע שנים, ואין להבחין איזה קודם לזה.  -  ויתמהו

 מביא מדרש חז"ל שמרחיב את הסיפור העולה מן הכתוב באופן הבא:  רש"י

ֵאם אחת,    -הבכור כבכורתו   בני  וזבולון,  ויששכר  ויהודה  לוי  וקורא: ראובן, שמעון,  בגביע  מכה 

כיון שהגיע לבנימן אמר: זה אין לו ֵאם ואני אין לי  כסדר הזה שהיא תולדותיכם, וכן כולם;    ּוַהֵסב

 ֵאם, ֵיֵשב לו אצלי. 

כמובן איננו צריך להשתמש בגביע הניחוש אבל האחים לא יבינו מנין האדון המצרי   יוסף •

 שלפניהם יודע מהו סדר הולדתם המדויק.

פי המדרש השתמש יוסף בגביע הניחוש, וכך יכלו האחים להתרשם מיוקרתו של גביע    על •

לֹוא ֶזה "הֲ   –הניחוש. באופן הזה השתלשלות העניינים בפרק הבא, פרק מ"ד, מובנת יותר  

י בֹו ְוהּוא ַנֵחש ְיַנֵחש בֹו" )מ"ד, ה(.  ְשֶתה ֲאֹדנִּ  ֲאֶשר יִּ

 . מאשר לאחיופי חמש מתנות נותן לבנימין   יוסף

 "ע ספורנו:ר

 לראות אם יקנאו בו:  -משאת בנימין ותרב

זו את יחסם לבנימין האם יחזרו על קנאתם בו על כתנת הפסים או    לפי ספורנו יוסף בדק בדרך 

 רו בהם מדרכם זו. שחז
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 ]רשות[ הקשר רחב

 מנהיגות ראובן לעומת מנהיגות יהודה: 

 את ראובן ויהודה פגשנו כבר בספר בראשית. 

 

 (: , כבלה בראשיתבעניין בלהה ) –ראובן 

וא ָאֶרץ ַההִּ ָרֵאל ּבָ ש ְׂ ּכֹן יִּ ש ְׂ י ּבִּ הִּ אּוֵבןַויֵֶּלךְׂ    ַויְׂ יו    רְׂ יֶלֶגש  ָאבִּ ָהה ּפִּ לְׂ ב ֶאת ּבִּ ּכַ ש ְׂ ָרֵאלַויִּּ ש ְׂ ַמע יִּ ש ְׂ ֵני    ַויִּּ יּו בְׂ הְׂ ַויִּּ

ר: ָ ֵנים ָעש   ַיֲעקֹב ש ְׂ

דעתו של יעקב אבינו על מעשהו של ראובן נתפרשה מאוחר יותר בברכתו לבנים ערב מותו )בפרק  

 מט(:

אּוֵבן  ג   יֶֶתר ָעז:רְׂ ֵאת וְׂ י יֶֶתר ש ְׂ ית אֹונִּ ֵראש ִּ י וְׂ ה ּכֹחִּ י ַאּתָ כֹרִּ ֵבי    ּבְׂ ּכְׂ ש ְׂ יָת מִּ י ָעלִּ ם ַאל ּתֹוַתר ּכִּ יִּ ּמַ ַחז ּכַ ד ּפַ

י ָעָלה  צּועִּ ּתָ יְׂ לְׂ ּלַ יָך ָאז חִּ  ָאבִּ

  

 לח(:בראשית בסיפור תמר ) –יהודה 

ֶאָה   רְׂ הּוָדהטו ַויִּּ ֶניָה:  יְׂ ָתה ּפָ ּסְׂ י כִּ זֹוָנה ּכִּ ֶבָה לְׂ ש ְׂ ךְׂ   טז ַויֵּט  ַויַּחְׂ ֶרךְׂ ַויֹּאֶמר ָהָבה ּנָא ָאבֹוא ֵאַליִּ ֵאֶליָה ֶאל ַהּדֶ

וא... תֹו הִּ י ַכּלָ י לֹא ָיַדע ּכִּ ד לִּ   ּכִּ ים ַויֻּּגַ לֹש  ֳחָדש ִּ ש ְׂ מִּ י ּכְׂ הִּ ּנֵה יהּוָדה  כד ַויְׂ ַגם הִּ ֶתָך וְׂ ּלָ ָמר ּכַ ָתה ּתָ ֵלאֹמר ָזנְׂ

ַויֹּאֶמר   ים   נּונִּ זְׂ הּוָדהָהָרה לִּ רֵ   יְׂ ָ ש ּ תִּ יאּוָה וְׂ יש     ף:הֹוצִּ אִּ יָה ֵלאֹמר לְׂ ָחה ֶאל ָחמִּ לְׂ ָ יא ש  הִּ וא מוֵּצאת וְׂ כה הִּ

ה: ה ָהֵאּלֶ ּטֶ ַהּמַ ים וְׂ ילִּ תִּ ַהּפְׂ י ַהחֶֹתֶמת וְׂ מִּ ר ָנא לְׂ אֶמר ַהּכֶ י ָהָרה ַוּתֹ ה ּלֹו ָאֹנכִּ ר ֵאּלֶ ֶ ר   ֲאש  הּוָדה    כו ַויַּּכֵ ַויֹּאֶמר  יְׂ

לָ  ֵ ש  יָה לְׂ ַתּתִּ ן לֹא נְׂ י ַעל ּכֵ י ּכִּ ּנִּ ּמֶ ָקה מִּ ּה: ָצדְׂ ּתָ ַדעְׂ לֹא ָיַסף עֹוד לְׂ י וְׂ נִּ  ה בְׂ

  

 לז(:  בראשית ראובן ויהודה מעלים הצעות לגבי יוסף אחיהם )

ַמע  ש ְׂ אּוֵבןכא ַויִּּ : רְׂ ּנּו ָנֶפש  יָָּדם ַויֹּאֶמר לֹא ַנּכֶ ֵלהּו מִּ אּוֵבן כב ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ַויַּּצִּ יכוּ   רְׂ לִּ כּו ָדם ַהש ְׂ ּפְׂ ש ְׂ ַאל ּתִּ

חּו בוֹ ֹאתֹו ֶאל ַהּבֹור הַ  לְׂ ש ְׂ ָיד ַאל ּתִּ ר וְׂ ּבָ דְׂ ּמִּ ר ּבַ ֶ יו: זֶּה ֲאש  יבֹו ֶאל ָאבִּ יָָּדם ַלֲהש ִּ יל ֹאתֹו מִּ ַמַען ַהּצִּ י   לְׂ הִּ כג ַויְׂ

ָעָליו: ר  ֶ ֲאש  ים  ּסִּ ַהּפַ ֹתֶנת  ּכְׂ ֶאת  ּתֹו  נְׂ ּתָ ּכֻ ֶאת  יֹוֵסף  ֶאת  יטּו  ש ִּ ַויַּפְׂ ֶאָחיו  ֶאל  יֹוֵסף  א  ּבָ ר  ֶ ֲאש  ֻחהוּ    כד  ּכַ ּקָ ַויִּּ

ם:ַויַּש ְׂ  ָמיִּ ּבֹו  ֵאין  ַהּבֹור ֵרק  וְׂ ַהּבָֹרה  ֹאתֹו  כוּ  ַחת    לִּ ֹארְׂ ּנֵה  הִּ וְׂ אוּ  רְׂ ַויִּּ ֵעיֵניֶהם  אוּ  ש ְׂ ַויִּּ ֶלֶחם  ֶלֱאָכל  בוּ  ַויֵּש ְׂ כה 

יֶהם ַמּלֵ ָעד ּוגְׂ לְׂ ּגִּ ָאה מִּ ים ּבָ ֵעאלִּ מְׂ ש ְׂ ָמה:  יִּ ָריְׂ צְׂ יד מִּ הֹורִּ ים לְׂ כִּ י ָולֹט הֹולְׂ רִּ כֹאת ּוצְׂ ים נְׂ אִּ הּוָדה    כו ַויֹּאֶמר   ֹנש ְׂ יְׂ

מֹו: ינּו ֶאת ּדָ ּסִּ כִּ ינוּ וְׂ י ַנֲהרֹג ֶאת ָאחִּ ַצע ּכִּ י בֹו    ֶאל ֶאָחיו ַמה ּבֶ הִּ ָיֵדנּו ַאל ּתְׂ ים וְׂ ֵעאלִּ מְׂ ש ְׂ ֶרּנוּ ַליִּּ ּכְׂ מְׂ נִּ כּו וְׂ כז לְׂ

ֵרנּו הּוא  ָ ש  ינּו בְׂ י ָאחִּ עוּ ֶאָחיו: ּכִּ מְׂ ש ְׂ     ַויִּּ

 דחיית מנהיגותם של שמעון ולוי

כיון שהוא בכור האחים. באופן טבעי היינו מצפים ששמעון ולוי יהיו אף    מנהיגותו של ראובן טבעית

 . הם מנהיגים, והלא הם נולדו לפני יהודה, שהוא רביעי מבני לאה
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 בראשית 

ד " בס  

 הם אמנם נהגו כמנהיגים בסיפור דינה בפרק לה, וכפי הנראה נכשלה מנהיגותם. הסיבה:

י   יש ִּ לִּ ְׂ י ַביֹּום ַהש ּ הִּ יםכה ַויְׂ יֹוָתם ּכֲֹאבִּ הְׂ ֵני ַיֲעקֹב    ּבִּ ֵני בְׂ חּו ש ְׂ קְׂ י  ַויִּּ ֵלוִּ עֹון וְׂ מְׂ ּבֹו ַויָֹּבאּו ַעל  ש ִּ יש  ַחרְׂ יָנה אִּ ֲאֵחי דִּ

ל ָזָכר: גּו ּכָ ַטח ַויַַּהרְׂ יר ּבֶ ֶכם    ָהעִּ ית ש ְׂ ּבֵ יָנה מִּ חּו ֶאת ּדִּ קְׂ י ָחֶרב ַויִּּ פִּ גּו לְׂ נֹו ָהרְׂ ֶכם ּבְׂ ֶאת ש ְׂ ֶאת ֲחמֹור וְׂ כו וְׂ

ת:  ּו:...ַויֵֵּצא יִּ ּבָ ר ּבַ ֶ ל ֲאש  ֵאת ּכָ בּו ַויָֹּבזּּו וְׂ ָ יֶהם ש  ֵ ש  ֶאת נְׂ ם וְׂ ל ַטּפָ ֶאת ּכָ ל ֵחיָלם וְׂ ֶאת ּכָ ל ַויֹּאֶמר ַיֲעקֹב   כט וְׂ

י  ֶאל   ֶאל ֵלוִּ עֹון וְׂ מְׂ יש ִּ נִּ ֵ יש  אִּ ַהבְׂ י לְׂ ם ֹאתִּ ּתֶ י  ֲעַכרְׂ זִּּ רִּ י ּוַבּפְׂ ַנֲענִּ ּכְׂ ב ָהָאֶרץ ּבַ ֵ יֹש  פָּ   ּבְׂ סְׂ ֵתי מִּ י מְׂ פּו ָעַלי  ַוֲאנִּ ֶנֶאסְׂ ר וְׂ

י: י ּוֵביתִּ י ֲאנִּ ּתִּ ַמדְׂ ש ְׂ נִּ י וְׂ ּכּונִּ הִּ ה ֶאת ֲאחֹוֵתנּו: וְׂ ֶ זֹוָנה ַיֲעש  רּו ַהכְׂ     לא ַויֹּאמְׂ

 דעתו של יעקב על מעשיהם התפרשה בברכתו לבניו ערב מותו )בפרק מט(: 

י  ה   ֵלוִּ עֹון וְׂ מְׂ ֵכרֵֹתיֶהם:ש ִּ ֵלי ָחָמס מְׂ ים ּכְׂ ֹבא    ַאחִּ סָֹדם ַאל ּתָ ם  ו ּבְׂ ַאּפָ י בְׂ י ּכִּ ֹבדִּ ַחד ּכְׂ ָהָלם ַאל ּתֵ קְׂ י ּבִּ ש ִּ ַנפְׂ

ֹור:  רּו ש  ּקְׂ ֹצָנם עִּ רְׂ יש  ּובִּ גּו אִּ ָרֵאל:    ָהרְׂ ש ְׂ יִּ יֵצם ּבְׂ ַיֲעקֹב ַוֲאפִּ ֵקם ּבְׂ ָתה ֲאַחּלְׂ ָ י ָקש  ָרָתם ּכִּ ֶעבְׂ י ָעז וְׂ ם ּכִּ ז ָארּור ַאּפָ

 ס

  

ברכת המנהיגות של עם ישראל  בסוף ימיו מכיר יעקב אבינו במנהיגותו של יהודה ומברך אותו ב

 לעתיד לבוא )בפרק מט(: 

הּוָדה  ח עֶֹרף  יְׂ ּבְׂ ָך  יֹודּוָך ַאֶחיָך ָידְׂ ה  יָך:  ַאּתָ ֵני ָאבִּ ּבְׂ ָך  ֲחוּו לְׂ ּתַ ש ְׂ יִּ ֶביָך  יֵה    ֹאיְׂ הּוָדהט ּגּור ַארְׂ י    יְׂ נִּ ּבְׂ ֶרף  ּטֶ מִּ

יֶמּנּו: קִּ י יְׂ יא מִּ ָלבִּ יֵה ּוכְׂ ַארְׂ ַרע ָרַבץ ּכְׂ יָת ּכָ ֶבט מִּ לֹא ָיסוּ   י  ָעלִּ ֵ י ָיֹבא    יהּוָדהר ש  ָליו ַעד ּכִּ ין ַרגְׂ ּבֵ חֵֹקק מִּ ּומְׂ

ים ַהת ַעּמִּ ּקְׂ לֹו יִּ ילֹו וְׂ  :שילה ש ִּ
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 בראשית 

ד " בס  

 ]רשות[ הקשר אישי

 מנהיגות :

יהודה מדגים מנהיגות ראויה, המשכנעת את יעקב בשיקולים הגיוניים, בלקיחת אחריות ובטיעונים  

 משכנעים. 

 איך מצמיחים מנהיגות כזאת?

 באילו נסיבות בחיים נדרשת מנהיגות מכל כל אחד מאתנו?

 


