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 בראשית 

ד " בס  

 מבנה הפרק 

 

 עלילת הגביע 

ר יּוְכלּון    ֶ ֲאש  ים ֹאֶכל ּכַ חֹת ָהֲאָנש ִׁ א ֶאת ַאְמּתְ אֹמר ַמּלֵּ יתֹו לֵּ ר ַעל ּבֵּ ֶ ים   )א( ַוְיַצו ֶאת ֲאש  ת ְוש ִׁ אֵּ ש ְ

ֶסף   ּכֶ ת  ְואֵּ טֹן  ַהּקָ ַחת  ַאְמּתַ י  פִׁ ּבְ ים  ש ִׁ ּתָ ֶסף  ַהּכֶ יַע  בִׁ ּגְ י  יעִׁ בִׁ ּגְ ְוֶאת  ְחּתֹו: )ב(  ַאְמּתַ י  פִׁ ּבְ יש   ֶסף אִׁ ּכֶ

ר: ּבֵּ ר ּדִׁ ֶ ף ֲאש  ְדַבר יֹוסֵּ ְברֹו ַויַַּעש  ּכִׁ    ש ִׁ

ף      ְויֹוסֵּ יקּו  ְרחִׁ יר לֹא הִׁ ם ָיְצאּו ֶאת ָהעִׁ יֶהם: )ד( הֵּ ה ַוֲחֹמרֵּ ּמָ חּו הֵּ ּלְ ֻׁ ים ש  )ג( ַהּבֶֹקר אֹור ְוָהֲאָנש ִׁ

ם ָרָעה  ְמּתֶ ּלַ ה ש ִׁ ֶהם ָלּמָ ם ְוָאַמְרּתָ ֲאלֵּ ְגּתָ ַ ש ּ ים ְוהִׁ י ָהֲאָנש ִׁ יתֹו קּום ְרדֹף ַאֲחרֵּ ר ַעל ּבֵּ ֶ ָאַמר ַלֲאש 

ַחת טֹוָבה: )ה( ֲהלוֹ  יֶתם: )ו(  ּתַ ר ֲעש ִׁ ֶ עֶֹתם ֲאש  ש  ּבֹו ֲהרֵּ ש  ְיַנחֵּ י ּבֹו ְוהּוא ַנחֵּ ה ֲאדֹנִׁ ּתֶ ש ְ ר יִׁ ֶ א ֶזה ֲאש 

לֶּ  ים ָהאֵּ ָברִׁ ּדְ ּכַ י  ר ֲאדֹנִׁ ְיַדּבֵּ ה  ָליו ָלּמָ אֵּ ַויֹּאְמרוּ  ה: )ז(  ּלֶ ים ָהאֵּ ָברִׁ ֶהם ֶאת ַהּדְ ר ֲאלֵּ ַוְיַדּבֵּ ם  גֵּ ִׁ ה ַויַּש ּ

ֹות כַּ  ֲעש  יָלה ַלֲעָבֶדיָך מֵּ ֶליָך  ָחלִׁ יֹבנּו אֵּ ינּו ֱהש ִׁ חֹתֵּ י ַאְמּתְ פִׁ ר ָמָצאנּו ּבְ ֶ ֶסף ֲאש  ן ּכֶ ָבר ַהזֶּה: )ח( הֵּ ּדָ

ְוַגם   ת  ָומֵּ ֲעָבֶדיָך  ּתֹו מֵּ א אִׁ צֵּ ּמָ יִׁ ר  ֶ ָזָהב: )ט( ֲאש  ֶסף אֹו  ּכֶ ֲאדֶֹניָך  ית  ּבֵּ ְגֹנב מִׁ נִׁ יְך  ְואֵּ ָנַען  ּכְ ֶאֶרץ  מֵּ

ים: )י( וַ  י ַלֲעָבדִׁ ְהיֶה ַלאדֹנִׁ י  ֲאַנְחנּו נִׁ ְהיֶה ּלִׁ ּתֹו יִׁ א אִׁ צֵּ ּמָ ר יִׁ ֶ ן הּוא ֲאש  יֶכם ּכֶ ְברֵּ ה ְכדִׁ ם ַעּתָ יֹּאֶמר ּגַ

ְחּת  יש  ַאְמּתַ חּו אִׁ ְפּתְ ְחּתֹו ָאְרָצה ַויִּׁ יש  ֶאת ַאְמּתַ דּו אִׁ ם: )יא( ַוְיַמֲהרּו ַויֹּורִׁ יִּׁ ְהיּו ְנקִׁ ם ּתִׁ ֹו:  ָעֶבד ְוַאּתֶ

ּכִׁ  טֹן  ּוַבּקָ ל  חֵּ הֵּ דֹול  ּגָ ּבַ ש   ַוְיַחּפֵּ ְמלָֹתם  )יב(  ש ִׁ ְקְרעּו  ַויִּׁ )יג(  ן:  ְנָימִׁ ּבִׁ ַחת  ַאְמּתַ ּבְ יַע  בִׁ ַהּגָ א  צֵּ ּמָ ַויִּׁ ה  ּלָ

יָרה: בּו ָהעִׁ ֻׁ יש  ַעל ֲחֹמרֹו ַויָּש     ַויֲַּעֹמס אִׁ

לּו ְלָפָניו ָאְרָצה:    ּפְ ם ַויִּׁ ָ ף ְוהּוא עֹוֶדּנּו ש  יָתה יֹוסֵּ ף  )טו(     )יד( ַויָֹּבא ְיהּוָדה ְוֶאָחיו ּבֵּ ַויֹּאֶמר ָלֶהם יֹוסֵּ

י: )טז( ַויֹּאֶמר ְיהּוָדה ֹמנִׁ ר ּכָ ֶ יש  ֲאש  ש  אִׁ ש  ְיַנחֵּ י ַנחֵּ ם ּכִׁ יֶתם ֲהלֹוא ְיַדְעּתֶ ר ֲעש ִׁ ֶ ה ַהזֶּה ֲאש  ֶ ֲעש   ָמה ַהּמַ

י ּנּו ֲעָבדִׁ ּנֶ ים ָמָצא ֶאת ֲעֹון ֲעָבֶדיָך הִׁ ק ָהֱאלֹהִׁ ְצַטּדָ ר וַּמה ּנִׁ ַדּבֵּ י ַמה ּנְ אַמר ַלאדֹנִׁ ם  ַמה ּנֹ י ּגַ ם ַלאדֹנִׁ

ְמָצא  נִׁ ר  ֶ ֲאש  יש   ָהאִׁ זֹאת  ֹות  ֲעש  מֵּ י  ּלִׁ יָלה  ָחלִׁ ַויֹּאֶמר  )יז(  ָידֹו:  ּבְ יַע  בִׁ ַהּגָ ְמָצא  נִׁ ר  ֶ ֲאש  ם  ּגַ ֲאַנְחנּו 

יֶכם: לֹום ֶאל ֲאבִׁ ָ ם ֲעלּו ְלש  י ָעֶבד ְוַאּתֶ ְהיֶה ּלִׁ ָידֹו הּוא יִׁ יַע ּבְ בִׁ     ַהּגָ

 נאום יהודה

ַעבְ )יח(      ָך ּבְ ַחר ַאּפְ י ְוַאל יִׁ י ֲאדֹנִׁ ָאְזנֵּ ָך ָדָבר ּבְ ר ָנא ַעְבּדְ י ְיַדּבֶ י ֲאדֹנִׁ ָליו ְיהּוָדה ַויֹּאֶמר ּבִׁ ש  אֵּ ּגַ ָך  ַויִּׁ ּדֶ

י   אֶמר ֶאל ֲאדֹנִׁ אֹמר ֲהיֵּש  ָלֶכם ָאב אֹו ָאח: )כ( ַוּנֹ ַאל ֶאת ֲעָבָדיו לֵּ ָ י ש  ַפְרעֹה: )יט( ֲאדֹנִׁ י ָכמֹוָך ּכְ ּכִׁ

אֶמר  יֶש  ָלנ  בֹו: )כא( ַוּתֹ יו ֲאהֵּ ּמֹו ְוָאבִׁ ר הּוא ְלַבּדֹו ְלאִׁ תֵּ ּוָ ת ַויִּׁ יו מֵּ ים ָקָטן ְוָאחִׁ נִׁ ן ְויֶֶלד ְזקֻׁ ּו ָאב ָזקֵּ

ַער ַלֲעזֹב ֶאת   י לֹא יּוַכל ַהּנַ אֶמר ֶאל ֲאדֹנִׁ י ָעָליו: )כב( ַוּנֹ ינִׁ יָמה עֵּ ָלי ְוָאש ִׁ הּו אֵּ דֻׁ ֶאל ֲעָבֶדיָך הֹורִׁ

יו ְוָעַזב ֶאת ָאבִׁ  פּון ָאבִׁ ֶכם לֹא ֹתסִׁ ּתְ טֹן אִׁ יֶכם ַהּקָ ד ֲאחִׁ ם לֹא יֵּרֵּ אֶמר ֶאל ֲעָבֶדיָך אִׁ ת: )כג( ַוּתֹ יו ָומֵּ

 ֻׁ ינּו ש  י: )כה( ַויֹּאֶמר ָאבִׁ י ֲאדֹנִׁ ְברֵּ ת ּדִׁ ד לֹו אֵּ ּגֶ י ַוּנַ ָך ָאבִׁ ינּו ֶאל ַעְבּדְ י ָעלִׁ י ּכִׁ ָני: )כד( ַוְיהִׁ ְראֹות ּפָ בוּ  לִׁ

ְברּו ָלנּו ְמַעט ֹאֶכל: )כו י לֹא  ש ִׁ נּו ְוָיַרְדנּו ּכִׁ ּתָ טֹן אִׁ ינּו ַהּקָ ם יֵּש  ָאחִׁ ַוּנֹאֶמר לֹא נּוַכל ָלֶרֶדת אִׁ  )

ם ְיַדְעּתֶ  ינוּ ַאּתֶ לֵּ י אֵּ ָך ָאבִׁ נּו: )כז( ַויֹּאֶמר ַעְבּדְ ּתָ יֶנּנּו אִׁ טֹן אֵּ ינּו ַהּקָ יש  ְוָאחִׁ י ָהאִׁ נֵּ ְראֹות ּפְ ם נּוַכל לִׁ

י: ) ּתִׁ ש ְ י אִׁ ם ָיְלָדה ּלִׁ ַניִׁ י ש ְ ה: ּכִׁ ּנָ יו ַעד הֵּ יתִׁ י ָוֹאַמר ַאְך ָטרֹף טָֹרף ְולֹא ְראִׁ ּתִׁ אִׁ א ָהֶאָחד מֵּ כח( ַויֵּּצֵּ

ה  ֹאָלה: )ל( ְוַעּתָ ָרָעה ש ְ י ּבְ יָבתִׁ ֵּ ם ֶאת ש  ַני ְוָקָרהּו ָאסֹון ְוהֹוַרְדּתֶ ם ּפָ עִׁ ם ֶאת ֶזה מֵּ ם ּגַ )כט( ּוְלַקְחּתֶ

יֶנּנּו אִׁ  ַער אֵּ י ְוַהּנַ ָך ָאבִׁ י ֶאל ַעְבּדְ ֹבאִׁ ַער ּכְ ין ַהּנַ י אֵּ ְראֹותֹו ּכִׁ ֹו: )לא( ְוָהָיה ּכִׁ ּוָרה ְבַנְפש  ֹו ְקש  נּו ְוַנְפש  ּתָ

ם  עִׁ ַער מֵּ ָך ָעַרב ֶאת ַהּנַ י ַעְבּדְ ֹאָלה: )לב( ּכִׁ ָיגֹון ש ְ ינוּ ּבְ ָך ָאבִׁ יַבת ַעְבּדְ ֵּ ידּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ש  ת ְוהֹורִׁ ָומֵּ

ֶליָך ְוָחָטא  יֶאּנּו אֵּ ם לֹא ֲאבִׁ אֹמר אִׁ י לֵּ ַחת  ָאבִׁ ָך ּתַ ב ָנא ַעְבּדְ ֶ ה יֵּש  ים: )לג( ְוַעּתָ ל ַהיָּמִׁ י ּכָ י ְלָאבִׁ תִׁ

ן  ּפֶ י  ּתִׁ יֶנּנּו אִׁ אֵּ ַער  ְוַהּנַ י  ָאבִׁ ֶאֱעֶלה ֶאל  יְך  י אֵּ ּכִׁ ֶאָחיו: )לד(  ם  ַיַעל עִׁ ַער  ְוַהּנַ י  ֶעֶבד ַלאדֹנִׁ ַער  ַהּנַ

י:  ְמָצא ֶאת ָאבִׁ ר יִׁ ֶ  ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאש 
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 בראשית 

ד " בס  

 יז[-עלילת הגביע ]פסוקים א

 יז(   - עלילת הגביע )פסוקים א 

ר יּוְכלּון ֶ ֲאש  ים ֹאֶכל ּכַ חֹת ָהֲאָנש ִׁ א ֶאת ַאְמּתְ אֹמר ַמּלֵּ יתֹו לֵּ ר ַעל ּבֵּ ֶ יש     א ַוְיַצו ֶאת ֲאש  ֶסף אִׁ ים ּכֶ ת ְוש ִׁ אֵּ ש ְ

ְברֹו ַויַַּעש   ֶסף ש ִׁ ת ּכֶ טֹן ְואֵּ ַחת ַהּקָ י ַאְמּתַ פִׁ ים ּבְ ש ִׁ ֶסף ּתָ יַע ַהּכֶ בִׁ י ּגְ יעִׁ בִׁ ְחּתֹו: ב ְוֶאת ּגְ י ַאְמּתַ פִׁ ף    ּבְ ְדַבר יֹוסֵּ ּכִׁ

ם יָ  יֶהם: ד הֵּ ה ַוֲחֹמרֵּ ּמָ חוּ הֵּ ּלְ ֻׁ ים ש  ר: ג ַהּבֶֹקר אֹור ְוָהֲאָנש ִׁ ּבֵּ ר ּדִׁ ֶ ף ָאַמר  ֲאש  יקּו ְויֹוסֵּ ְרחִׁ יר לֹא הִׁ ְצאוּ ֶאת ָהעִׁ

ַחת טֹובָ  ם ָרָעה ּתַ ְמּתֶ ּלַ ה ש ִׁ ֶהם ָלּמָ ם ְוָאַמְרּתָ ֲאלֵּ ְגּתָ ַ ש ּ ים ְוהִׁ י ָהֲאָנש ִׁ יתֹו קּום ְרדֹף ַאֲחרֵּ ר ַעל ּבֵּ ֶ ה: ה  ַלֲאש 

עֶֹתם   ש  ּבֹו ֲהרֵּ ש  ְיַנחֵּ י ּבֹו ְוהּוא ַנחֵּ ה ֲאדֹנִׁ ּתֶ ש ְ ר יִׁ ֶ ֶהם ֶאת  ֲהלֹוא ֶזה ֲאש  ר ֲאלֵּ ם ַוְיַדּבֵּ גֵּ ִׁ יֶתם: ו ַויַּש ּ ר ֲעש ִׁ ֶ ֲאש 

דָּ  ֹות ּכַ ֲעש  יָלה ַלֲעָבֶדיָך מֵּ ה ָחלִׁ ּלֶ ים ָהאֵּ ָברִׁ ּדְ י ּכַ ר ֲאדֹנִׁ ה ְיַדּבֵּ ָליו ָלּמָ ה: ז ַויֹּאְמרּו אֵּ ּלֶ ים ָהאֵּ ָברִׁ ָבר ַהזֶּה: ַהּדְ

יֹבנוּ  ינּו ֱהש ִׁ חֹתֵּ י ַאְמּתְ פִׁ ר ָמָצאנּו ּבְ ֶ ֶסף ֲאש  ן ּכֶ ֶסף אֹו  ח הֵּ ית ֲאדֶֹניָך ּכֶ ּבֵּ ְגֹנב מִׁ יְך נִׁ ָנַען  ְואֵּ ֶאֶרץ ּכְ ֶליָך מֵּ  אֵּ

בְ  ה ְכדִׁ ם ַעּתָ ים: י ַויֹּאֶמר ּגַ י ַלֲעָבדִׁ ְהיֶה ַלאדֹנִׁ ת ְוַגם ֲאַנְחנּו נִׁ ֲעָבֶדיָך ָומֵּ ּתֹו מֵּ א אִׁ צֵּ ּמָ ר יִׁ ֶ ן  ָזָהב: ט ֲאש  יֶכם ּכֶ רֵּ

ָעֶבד י  ּלִׁ ְהיֶה  יִׁ ּתֹו  א אִׁ צֵּ ּמָ יִׁ ר  ֶ ֲאש  ָאְרָצה    הּוא  ְחּתֹו  ַאְמּתַ ֶאת  יש   אִׁ דּו  ַויֹּורִׁ ַוְיַמֲהרּו  יא  ם:  יִּׁ ְנקִׁ ְהיּו  ּתִׁ ם  ְוַאּתֶ

ַחת ּבִׁ  ַאְמּתַ יַע ּבְ בִׁ א ַהּגָ צֵּ ּמָ ה ַויִּׁ ּלָ טֹן ּכִׁ ל ּוַבּקָ חֵּ דֹול הֵּ ּגָ ש  ּבַ ְחּתֹו: יב ַוְיַחּפֵּ יש  ַאְמּתַ חּו אִׁ ְפּתְ ְקְרעוּ  ַויִּׁ ן: יג ַויִּׁ ְנָימִׁ

ְמלָֹתם ַויַּעֲ  לוּ  ש ִׁ ּפְ ם ַויִּׁ ָ ף ְוהּוא עֹוֶדּנּו ש  יָתה יֹוסֵּ יָרה: יד ַויָֹּבא ְיהּוָדה ְוֶאָחיו ּבֵּ בּו ָהעִׁ ֻׁ יש  ַעל ֲחֹמרֹו ַויָּש  ֹמס אִׁ

ש  אִׁ  ש  ְיַנחֵּ י ַנחֵּ ם ּכִׁ יֶתם ֲהלֹוא ְיַדְעּתֶ ר ֲעש ִׁ ֶ ה ַהזֶּה ֲאש  ֶ ֲעש  ף ָמה ַהּמַ יש   ְלָפָניו ָאְרָצה: טו ַויֹּאֶמר ָלֶהם יֹוסֵּ

ים ָמָצא ֶאת ֲעֹון ֲעָבֶדיךָ ֲאש ֶ  ק  ָהֱאלֹהִׁ ְצַטּדָ ר וַּמה ּנִׁ ַדּבֵּ י ַמה ּנְ אַמר ַלאדֹנִׁ י: טז ַויֹּאֶמר ְיהּוָדה ַמה ּנֹ ֹמנִׁ    ר ּכָ

ֹות זֹאת  ֲעש  י מֵּ יָלה ּלִׁ ָידֹו: יז ַויֹּאֶמר ָחלִׁ יַע ּבְ בִׁ ְמָצא ַהּגָ ר נִׁ ֶ ם ֲאש  ם ֲאַנְחנּו ּגַ י ּגַ ים ַלאדֹנִׁ ּנּו ֲעָבדִׁ ּנֶ ר  הָ   הִׁ ֶ יש  ֲאש  אִׁ

יֶכם:   לֹום ֶאל ֲאבִׁ ָ ם ֲעלּו ְלש  י ָעֶבד  ְוַאּתֶ ְהיֶה ּלִׁ ָידֹו הּוא יִׁ יַע ּבְ בִׁ ְמָצא ַהּגָ  נִׁ

התלמיד צריך להכיר את השתלשלות העניינים של סיפור עלילת הגביע ואת התגובות    :הערה למורה

 השונות להאשמת הגניבה. 

 הגביע: הפרשנים מבארים מה עמד מאחורי עלילת 

 פס' א:  אברבנאל

והנה עם כל הניסיון שעשה יוסף לאחיו בעלילת המרגלים, עוד נשאר ספק בליבו, האם היה להם  

אהבה עם בנימין, או אם היו עדיין שונאים את בני רחל אמו. ולכן רצה להביא את בנימין בפרט  

 בניסיון הגביע ולראות אם ישתדלו להצילו. 

  

 :אברבנאלפירוש  המשך - לתלמידי חמש יחידות

את   גנבה  שרחל  כמו  הגביע,  את  גנב  שבנימין  אמת  שיהיה  אחיו  יחשבו  אולי  זה,  עם  חשש  אבל 

לי מפני זה יאמרו 'הנפש החוטאת היא תמות' ואל ידרשו בעדו, בכל כוחם, לא  התרפים לאביה, ואו 

לשנאתם אותו, כי אם לבושתם מרוע המעשה. הנה מפני זה צווה יוסף לשום )להשיב(עם הגביע כסף  
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ורשעתו, כי אם עלילת   שברו וכן כספיהם של כולם, שבזה יכירו הם, שלא הייתה אשמת בנימין 

אם יחמלו עליו וישתדלו להוציאו מעבדותו, יודע שהם אוהבים אותו ויהיו  האדון, ובידיעתם זו,  

 בעיני יוסף בעלי תשובה גמורים וייטיב עימהם כמו שעשה.

 פירוש עקידת יצחק 

ולזה מיד חשב עלילת הגביע ]כבר בפרק מב[, אלא שלא היה שם בנימין, והוצרך להתעולל עלילות  

 ולגלגל ביאתם. 

 אל ובעל עקדת יצחק מבוססת על תהליך התשובה שמובא ברמב"ם:התפיסה שמציגים האברבנ

 רמב"ם, הלכות תשובה פרק ב

זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשות, ופירש ולא עשה מפני    -תשובה גמורה איזו היא  

 התשובה, לא מיראה ולא מכישלון כוח. 

המצב שנוצר בעקבות עלילת הגביע הוא מצב דומה לסיפור המכירה בו חטאו האחים, וכיון שעמדו  

 במבחן ולא חטאו בבנימין, זו הוכחה ששבו בתשובה שלמה על חטא המכירה 

 קל וחומר –מבנה  דברי האחים 

יָלה ַלעֲ  ה ָחלִׁ ּלֶ ים ָהאֵּ ָברִׁ ּדְ י ּכַ ר ֲאדֹנִׁ ה ְיַדּבֵּ ָליו ָלּמָ ָבר ַהזֶּה:  ז ַויֹּאְמרּו אֵּ ּדָ ֹות ּכַ ֲעש  ר  ָבֶדיָך מֵּ ֶ ֶסף ֲאש  ן ּכֶ ח הֵּ

ֶסף אֹו ָזָהב   ית ֲאדֶֹניָך ּכֶ ּבֵּ ְגֹנב מִׁ יְך נִׁ ָנַען ְואֵּ ֶאֶרץ ּכְ ֶליָך מֵּ יֹבנּו אֵּ ינּו ֱהש ִׁ חֹתֵּ י ַאְמּתְ פִׁ  ָמָצאנּו ּבְ

 רש"י

 זה אחד מעשרה קל וחומר האמורים בתורה. 

 האחים? מהו ה'קל' ומה ה'חומר' בדברי  ●

יש כאן הזדמנות ללמד את התלמידים מהו 'קל וחומר' ובמיוחד לעמוד על האבחנה    :הערה למורה

 מהו ה'קל' ומהו 'החמור' משום שלעיתים קרובות הם מתבלבלים בכך.  

 תגובת האחים לעלילה 

יָר יב בּו ָהעִׁ ֻׁ יש  ַעלֲחֹמרֹו ַויָּש  ְמלָֹתם ַויֲַּעֹמס אִׁ ְקְרעּו ש ִׁ ן: יג ַויִּׁ ְנָימִׁ ַחת ּבִׁ ַאְמּתַ יַע ּבְ בִׁ א ַהּגָ צֵּ ּמָ  ה: ...ַויִּׁ

כל   מזכיר  אינו  שהכתוב  לב  לשים  בנימיןיש  לבין  האחים  בין  לפי    עימות  הזו,  הנקודה  )ואת 

 האברבנאל ובעל עקדת יצחק, ביקש לבחון יוסף( 
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ף ) יֹוסֵּ ָלֶהם  ַויֹּאֶמר  )טו(  ָאְרָצה:  ְלָפָניו  לוּ  ּפְ ַויִּׁ ם  ָ ש  עֹוֶדּנוּ  ְוהּוא  ף  יֹוסֵּ יָתה  ּבֵּ ְוֶאָחיו  ְיהּוָדה  ַויָֹּבא  ָמה   יד( 

י: )טז( ַויֹּאֶמר ְיהּוָדה ַמה ֹמנִׁ ר ּכָ ֶ יש  ֲאש  ש  אִׁ ש  ְיַנחֵּ י ַנחֵּ ם ּכִׁ יֶתם ֲהלֹוא ְיַדְעּתֶ ר ֲעש ִׁ ֶ ה ַהזֶּה ֲאש  ֶ ֲעש  ּנֹאַמר    ַהּמַ

ם ּגַ ֲאַנְחנּו  ם  ּגַ י  ים ַלאדֹנִׁ ּנּו ֲעָבדִׁ ּנֶ ים ָמָצא ֶאת ֲעֹון ֲעָבֶדיָך הִׁ ק ָהֱאלֹהִׁ ְצַטּדָ ּנִׁ ר ּוַמה  ַדּבֵּ ּנְ י ַמה  ר    ַלאדֹנִׁ ֶ ֲאש 

ָידוֹ  יַע ּבְ בִׁ ְמָצא ַהּגָ ר נִׁ ֶ יש  ֲאש  ֹות זֹאת ָהאִׁ ֲעש  י מֵּ יָלה ּלִׁ ָידֹו: )יז( ַויֹּאֶמר ָחלִׁ יַע ּבְ בִׁ ְמָצא ַהּגָ י ָעֶבד    נִׁ ְהיֶה ּלִׁ הּוא יִׁ

יֶכם: פ לֹום ֶאל ֲאבִׁ ָ ם ֲעלּו ְלש   ְוַאּתֶ

נשים לב לתפנית בפסוקים. עד כה דיבר יוסף עם 'האנשים' ואילו כאן מתבררת מנהיגותו של יהודה:  

 ואחיו.   -יהודה

  

 יהודה מצדיק עליו את הדין: 

 ספורנו פס' טז

אנו נענשים שלא חטאנו בזה כלל אלא בשביל עוון  להים מצא את עוון עבדיך. לא בשביל זה  -הא

 שעשינו לימים ראשונים, רצה האל להענישנו ולהיפרע ממנו על ידך. 

לחזור אל  הידע של התלמידים מפרק מב במקומות השונים שבהם    :הערה למורה כאן המקום 

 חוזרת התחושה של האחים שהדברים המתרחשים כאן אינם בינם לבין האיש המצרי .

 ק מב : פר

יו  יש  ֶאל ָאחִׁ ינוּ )כא( ַויֹּאְמרּו אִׁ ים ֲאַנְחנּו ַעל ָאחִׁ מִׁ ֵּ ינוּ ְולֹא   ֲאָבל ֲאש  לֵּ ְתַחְננֹו אֵּ הִׁ ֹו ּבְ ינּו ָצַרת ַנְפש  ר ָראִׁ ֶ ֲאש 

ָרה ַהזֹּאת: ינּו ַהּצָ לֵּ ָאה אֵּ ן ּבָ ָמְענּו ַעל ּכֵּ ָ  )מדוע הם נזכרים כאן באחיהם?(  ש 

יש  ֶאל ָאחִׁ  אֹמר  )כח( ַויֶֶּחְרדּו אִׁ ה אֱ יו לֵּ ים ָלנוּ -ַמה זֹּאת ָעש ָ להים עשה להם  -)מדוע הם סבורים שא  :לֹהִׁ

 את זאת? ( 

 ובפרקנו:

ים ָמָצא ֶאת ֲעֹון ֲעָבֶדיךָ -ָהאֱ   לֹהִׁ

ל יהודה עולה תחושה של כניעה והוא אינו מבקש דבר, רק כאשר מציע השליט המצרי  מדבריו ש 

 לשחרר את כולם ולהשאיר את בנימין , הוא פונה אליו בבקשה לשחרר את בנימין ולהשאר במקומו:
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 לד[-נאום יהודה ]פסוקים יח

 האם הנאום היה נאום פיוס או נאום מלחמה?  -סגנון הנאום 

  

 למורה:הערה 

כדאי לתת התלמידים )לפני שיקראו את הנאום( לחשוב איתם ביחד מה צריך להיות בנאום כזה?  

 באילו אמצעים יכול יהודה לנקוט על מנת לשכנע את השליט המצרי 

 ואח"כ לבחון אם הדברים שעליהם דיברו באו לידי ביטוי בדברי יהודה 

   

פייסני, שמט   מפשוטו של מקרא בנאום  שיבטל את  עולה שמדובר  המצרי,  לרכך את השליט  רתו 

  .המעוררים רחמיםוביטויים  דברי חנופההעונש הצפוי לבנימין, בשני אמצעים מרכזיים: 

י  ָליו ְיהּוָדה ַויֹּאֶמר ּבִׁ ש  אֵּ ּגַ י )יח( ַויִּׁ ר ָנא ֲאדֹנִׁ ָך ְיַדּבֶ י  ַעְבּדְ ָאְזנֵּ יָדָבר ּבְ ָך  ֲאדֹנִׁ ַחר ַאּפְ ךָ ְוַאל יִׁ ַעְבּדֶ י ָכמֹוָך   ּבְ ּכִׁ

ַפְרעֹה: )יט(   יּכְ ַאל ֶאת    ֲאדֹנִׁ ָ אֹמר ֲהיֵּש  ָלֶכם    ֲעָבָדיו ש  אֶמר ֶאל  ָאחאֹו    ָאבלֵּ י: )כ( ַוּנֹ ן ָאביֶש  ָלנּו    ֲאדֹנִׁ  ָזקֵּ

ים ְויֶֶלד נִׁ יוָקָטן    ְזקֻׁ ר הּוא ְלַבּדֹו    ְוָאחִׁ תֵּ ּוָ ת ַויִּׁ ּמוֹ מֵּ יו ְלאִׁ אֶמר אֶ   ְוָאבִׁ בֹו: )כא( ַוּתֹ ָלי    ֲעָבֶדיךָ ל  ֲאהֵּ הּו אֵּ דֻׁ הֹורִׁ

אֶמר ֶאל   ַוּנֹ י ָעָליו: )כב(  ינִׁ יָמה עֵּ יְוָאש ִׁ ַלֲעזֹב ֶאת    ֲאדֹנִׁ ַער  יּוַכל ַהּנַ יולֹא  יוְוָעַזב ֶאת    ָאבִׁ ת: )כג(    ָאבִׁ ָומֵּ

אֶמר ֶאל   ד    ֲעָבֶדיךָ ַוּתֹ ם לֹא יֵּרֵּ יֶכםאִׁ ָני: )כד( וַ   ֲאחִׁ ְראֹות ּפָ פּון לִׁ ֶכם לֹא ֹתסִׁ ּתְ טֹן אִׁ ינּו ֶאל  ַהּקָ י ָעלִׁ י ּכִׁ ְיהִׁ

ךָ  י ַעְבּדְ י   ָאבִׁ ְברֵּ ת ּדִׁ ד לֹו אֵּ ּגֶ יַוּנַ ינוּ : )כה( ַויֹּאֶמר ֲאדֹנִׁ ְברּו ָלנּו ְמַעט ֹאֶכל: )כו( ַוּנֹאֶמר לֹא נּוַכל   ָאבִׁ בּו ש ִׁ ֻׁ ש 

ם יֵּש   ינוּ ָלֶרֶדת אִׁ יש   ָאחִׁ י ָהאִׁ נֵּ ְראֹות ּפְ י לֹא נּוַכל לִׁ נּו ְוָיַרְדנּו  ּכִׁ ּתָ טֹן אִׁ ינוּ  ַהּקָ נּו: )כז(   ְוָאחִׁ ּתָ יֶנּנּו אִׁ טֹן אֵּ ַהּקָ

ךָ ַויֹּאֶמר   י ַעְבּדְ י ָוֹאַמר ַאְך ָטרֹף    ָאבִׁ ּתִׁ אִׁ א ָהֶאָחד מֵּ י: )כח( ַויֵּּצֵּ ּתִׁ ש ְ י אִׁ ם ָיְלָדה ּלִׁ ַניִׁ י ש ְ ם ּכִׁ ם ְיַדְעּתֶ ינּו ַאּתֶ לֵּ אֵּ

עִׁ  ם ֶאת ֶזה מֵּ ם ּגַ ה: )כט( ּוְלַקְחּתֶ ּנָ יו ַעד הֵּ יתִׁ ָרָעה  טָֹרף ְולֹא ְראִׁ י ּבְ יָבתִׁ ֵּ ם ֶאת ש  ַני ְוָקָרהוּ ָאסֹון ְוהֹוַרְדּתֶ ם ּפָ

י ֶאל   ֹבאִׁ ה ּכְ ֹאָלה: )ל( ְוַעּתָ ךָ ש ְ י ַעְבּדְ ַער  ָאבִׁ י    ְוַהּנַ ְראֹותֹו ּכִׁ ֹו: )לא( ְוָהָיה ּכִׁ ּוָרה ְבַנְפש  ֹו ְקש  נּו ְוַנְפש  ּתָ יֶנּנּו אִׁ אֵּ

ין   ַער אֵּ ידוּ    ַהּנַ ְוהֹורִׁ ת  ֵּ   ֲעָבֶדיךָ ָומֵּ ךָ יַבת  ֶאת ש  ינוּ  ַעְבּדְ י    ָאבִׁ ֹאָלה: )לב( ּכִׁ ָיגֹון ש ְ ךָ ּבְ ַערָעַרב ֶאת    ַעְבּדְ   ַהּנַ

י   ֶליָך ְוָחָטאתִׁ יֶאּנּו אֵּ ם לֹא ֲאבִׁ אֹמר אִׁ י לֵּ ם ָאבִׁ עִׁ ימֵּ ב ָנא    ְלָאבִׁ ֶ ה יֵּש  ים: )לג( ְוַעּתָ ל ַהיָּמִׁ ךָ ּכָ ַחת    ַעְבּדְ ַער ּתַ   ַהּנַ

יֶעֶבד   ַער ַלאדֹנִׁ ם    ְוַהּנַ יְך ֶאֱעֶלה ֶאל  ֶאָחיוַיַעל עִׁ י אֵּ י: )לד( ּכִׁ ַער ָאבִׁ ר    ְוַהּנַ ֶ ן ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאש  י ּפֶ ּתִׁ יֶנּנּו אִׁ אֵּ

ְמָצא ֶאת  ייִׁ    :ָאבִׁ

פעמים לשון   7פעמים לשון עבד,    13כבוד וחנופה )בנאום יש שימוש רב במילים היוצרות אווירה של  

רורה שבין האדון המצרי צפנת פענח, לבין "עבדיו"  מילים אלו מחדדות את ההירארכיה הב ,אדוני(

(. יהודה אפילו משווה בין צפנת פענח לבין  ֲעָבֶדיָך( וכל משפחתם )ָאִבי ַעְבְדָך (, יעקב )ַעְבְדָךיהודה )  –

 פרעה: "ִכי ָכמֹוָך ְכַפְרֹעה".

לעורר את   רבים, המנסים  כינויי משפחה  יש  כן,  של  הרחמיםכמו  השליט    ואת הרגש המשפחתי 

 המצרי:

 פעמים כינוי "קטן" בנוגע לאח 4-פעמים אח, פעם אחת ילד, ו 6פעמים נער,  7פעמים לשון אב,   14

 ולילד. 
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 ואולם, חז"ל מצאו רמזים בסגנון הכתובים לכך שהייתה לו גם מגמה תקיפה יותר: 

 בראשית רבה פרשת וירא פרשה מט: 

 יואב והעם אשר עמו לפני ארם למלחמה' )דב"א יט(.  'ויגש הגשה למלחמה' יהודה אומר: ר

 מד"א ]כמו שנאמר[ 'ויגשו בני יהודה אל יהושע' )יהושע יד(.   הגשה לפיוסר' נחמיה אמר  

, המד"א 'ויהי כעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר ה' אלהי אברהם  הגשה לתפלהרבנן אמרי  

 ')מלכים א יח(. יצחק וישראל היום יודע כי אתה אלהים בישראל וגו

 אם למלחמה אני בא, אם לפיוס אני בא, אם לתפלה אני בא. ר"א פשט ליה 

  

בכתוב, לכך שהשורש 'נ.ג.ש.' מופיע בהקשר של מלחמה, פיוס ותפילה ויהודה    רמזיםחז"ל מצאו  

   מוכן לכל אלו.  

 דורון, תפילה ומלחמה.  –דברי החכמים מזכירים את הכנותיו של יעקב למפגש עם עשיו    :להעמקה

יש לשים לב שהמפגש בין יעקב לעשיו בפרק ל"ב איננו חלק מתוכנית הלימודים.    :הערה למורה

 מומלץ למורה לעיין בפרק ל"ב ובדברים רש"י שם לפסוק ט.

 בדרך זו מפרש רש"י את תחילת פסוק י"ח:   

עַ )יח ָך ּבְ ַחר ַאּפְ י ְוַאל יִׁ י ֲאדֹנִׁ ָאְזנֵּ ָך ָדָבר ּבְ ר ָנא ַעְבּדְ י ְיַדּבֶ י ֲאדֹנִׁ ָליו ְיהּוָדה ַויֹּאֶמר ּבִׁ ש  אֵּ ּגַ י ָכמֹוָך  ( ַויִּׁ ָך ּכִׁ ְבּדֶ

ַפְרעֹה:     ּכְ

 רש"י יח:

 יכנסו דברי באזניך:   - דבר באזני אדניויגש אליו וגו'. 

 מכאן אתה למד שדבר אליו קשות:    - ואל יחר אפך

 כיצד מוכיח רש"י מן הכתובים שדיבר קשות?    ●

 'דיבור' בלשון התורה הוא דבר קשה בניגוד ל'אמירה'  הערה למורה:

 רש"י )שמות פרק לב פסוק ז(: : ורש"י מביא לכך הוכחה מבראשית פרק מ"ב

 לשון קושי הוא, כמו )בראשית מב ז( וידבר אתם קשות:  -וידבר 
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 תוכן הנאום 

 מבחינת תוכנו נחלק הנאום לשלושה חלקים: 

 כג: חזרה על דברים הידועים ליוסף -א.      פסוקים יט

 הדברים שהתרחשו בבית יעקב, ואינם ידועים ליוסף   לב: סיפור- ב.      פסוקים כד

 לד: הצעתו של יהודה לקבל את עונשו של בנימין -ג.       פסוקים לג

  

 , ניתן לחלק בדרך נוספת:  נחמה ליבוביץע"פ 

 כט: אירועי העבר   -א.    יט

 מסקנת אירועי העבר -לב: העתיד )מה יקרה אילו...(-ב.    ל

 יהודה לד: הצעת  - ג.     לג

  

 נחמה מנתחת את תוכן הנאום ומסבירה בנוגע לחלקו הראשון של הנאום כך:

 נחמה ליבוביץ  

לכאורה אין זה אלא סיפור העובדות... למה על יהודה להזכיר ליוסף את הידוע לו יפה? ומיד ניווכח  

שאין בזה אלא זעקת המרגיש בהתעללות, טענת החף מפשע הרוצה לומר, כי פחים נטמנו לרגליו  

 ואין הוא מעז לומר זאת בגלוי....

 ָמה ֵעיִני ָעָליו: כא ַותֹאֶמר ֶאל ֲעָבֶדיָך הֹוִרֻדהּו ֵאָלי ְוָאִשי

)עיונים   ותביעה מוסתרת...  ומה כוונתם? ושוב נראה כאן כעין טענה  וכי אמר יוסף מילים אלה? 

 ( 345בספר בראשית, עמ' 

 "ועתה"בשתי החלוקות מילת המעבר היא 

דבריו של יהודה מטרתם לגרום  לשליט המצרי לוותר על בנימין  ולשלוח אותו בחזרה עם האחים  

 לכנען.  

  

 מלצה לקריאה: כיצד משפיע נאום יהודה על יוסף?  ה

פורס את הפרשנות לסוגיה   , "מפני מה לא שלח יוסף לאביו" -במאמרו הלם הגילוי  הרב יואל בן נון

 ומציע פרשנות אחרת.  במאמרו  לו  עונה מדן יעקב הרבזו ומציע פרשנות חדשה. 

  

https://www.etzion.org.il/he/11-%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%A9%D7%9C%D7%97-%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%97-%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%95
http://etzion.gush.net/vbm/archive/18-parsha/10miketz.doc
http://etzion.gush.net/vbm/archive/18-parsha/10miketz.doc
http://etzion.gush.net/vbm/archive/18-parsha/10miketz.doc
http://etzion.gush.net/vbm/archive/18-parsha/10miketz.doc
http://etzion.gush.net/vbm/archive/18-parsha/10miketz.doc
http://etzion.gush.net/vbm/archive/18-parsha/10miketz.doc
http://etzion.gush.net/vbm/archive/18-parsha/10miketz.doc
http://etzion.gush.net/vbm/archive/18-parsha/10miketz.doc
http://etzion.gush.net/vbm/archive/18-parsha/10miketz.doc
http://etzion.gush.net/vbm/archive/18-parsha/10miketz.doc
http://etzion.gush.net/vbm/archive/18-parsha/10miketz.doc
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 הקשר רחב ]רשות[

 הגאולה:  -פילוג הממלכה, והפיוס   -העימות בין יהודה ליוסף 

הממלכה    העימות בין יהודה לבין יוסף הופיע שוב בהיסטוריה הישראלית ונשא פנים קשות:פילוג 

לממלכת ישראל, שכונתה בנביאים 'אפרים', ולממלכת יהודה )במל"א פרק יא(; ומלחמות אחים  

ז, טז(, ומאוחר יותר בין   טו,  ל; שם  יד,  בין שתי הממלכות בימי בית ירבעם ובית בעשא )מל"א 

 יד(.- אמציהו מלך יהודה ליהואש מלך ישראל )מל"ב יד, ח

 ויחזקאל מבשרות על האחדות שתהיה לעתיד לבוא:נבואות הנחמה של הנביאים ישעיהו 

 

 ישעיהו פרק יא: 

יהּוָדה לֹא ָיֹצר ֶאת ֶאְפָר  ם לֹא ְיַקּנֵּא ֶאת ְיהּוָדה וִׁ תּו ֶאְפַריִׁ רֵּ ּכָ י ְיהּוָדה יִׁ ם ְוֹצְררֵּ ְנַאת ֶאְפַריִׁ ם: יג ְוָסָרה קִׁ  יִׁ

  

 יחזקאל פרק לז: 

ץ ֶאָחד ּוְכֹתב עָ  ה ֶבן ָאָדם ַקח ְלָך עֵּ ץ ֶאָחד ּוְכתֹוב ָעָליו  טז ְוַאּתָ ָריו ּוְלַקח עֵּ ל ֲחבֵּ ָראֵּ ש ְ י יִׁ ְבנֵּ יהּוָדה ְולִׁ ָליו לִׁ

ים   ץ ֶאָחד ְוָהיּו ַלֲאָחדִׁ ָריו  יז ְוָקַרב ֹאָתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד ְלָך ְלעֵּ ל ֲחבֵּ ָראֵּ ש ְ ית יִׁ ם ְוָכל ּבֵּ ץ ֶאְפַריִׁ ף עֵּ ְליֹוסֵּ

ֶהם ּכֹה ָאַמר ה' א ר ֲאלֵּ ּבֵּ ָיֶדָך: ... יט ּדַ י  ל- ּבְ ְבטֵּ ם ְוש ִׁ ַיד ֶאְפַריִׁ ר ּבְ ֶ ף ֲאש  ץ יֹוסֵּ ַח ֶאת עֵּ י לֹקֵּ ּנֵּה ֲאנִׁ וקים הִׁ

י:  כ ְוָהיּו ָהעֵּ  ָידִׁ ץ ֶאָחד ְוָהיּו ֶאָחד ּבְ ם ְלעֵּ יתִׁ ץ ְיהּוָדה ַוֲעש ִׁ י אֹוָתם ָעָליו ֶאת עֵּ ָריו ְוָנַתּתִׁ ל ֲחבֵּ ָראֵּ ש ְ ים  יִׁ צִׁ

יֶהם:  כ  ינֵּ ָיְדָך ְלעֵּ יֶהם ּבְ ב ֲעלֵּ ְכּתֹ ר ּתִׁ ֶ יֶהם ּכֹה ָאַמר ה' אֲאש  ר ֲאלֵּ נֵּי  - א ְוַדּבֵּ ַח ֶאת ּבְ י לֹקֵּ ּנֵּה ֲאנִׁ לוקים הִׁ

יתִׁ  י אֹוָתם ֶאל ַאְדָמָתם:  כב ְוָעש ִׁ אתִׁ בֵּ יב ְוהֵּ בִׁ ּסָ י ֹאָתם מִׁ ְצּתִׁ ּבַ ם ְוקִׁ ָ ר ָהְלכּו ש  ֶ ם ֲאש  ין ַהּגֹויִׁ ּבֵּ ל מִׁ ָראֵּ ש ְ י  יִׁ

ל ּוֶמֶלךְ  ָראֵּ ש ְ י יִׁ ָהרֵּ ָאֶרץ ּבְ ם ְולֹא יֵָּחצוּ  ֹאָתם ְלגֹוי ֶאָחד ּבָ י גֹויִׁ נֵּ ש ְ ְהיּו עֹוד לִׁ ם ְלֶמֶלְך ְולֹא יִׁ ּלָ ְהיֶה ְלכֻׁ  ֶאָחד יִׁ

כ  ַטי יֵּלֵּ ּפָ ש ְ ם ּוְבמִׁ ּלָ ְהיֶה ְלכֻׁ יֶהם ְורֹוֶעה ֶאָחד יִׁ ד ֶמֶלְך ֲעלֵּ י ָדוִׁ י ַמְמָלכֹות עֹוד: ... כד ְוַעְבּדִׁ ּתֵּ ש ְ ּקַֹתי  עֹוד לִׁ ּו ְוחֻׁ

ּו אֹוָתם:   ְמרּו ְוָעש  ש ְ   יִׁ
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 הקשר אישי ]רשות[

 מנהיגותו של יהודה: 

 בפרק למדנו על מנהיגותו של יהודה ועל לקיחת האחריות על אחיו ]ועל אביו[ 

 מה ניתן ללמוד מתוך הפרק על מנהיג ראוי? 

 האם נתקלנו באירועים בהם נדרשנו למסירות הנפש ולקיחת אחריות? 

 

 


