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 בראשית 

ד" בס   

 מבנה הפרק 

יוסף מתוודע 

 לאחיו 

ְקָרא הֹוִציאּו ָכל ִאיׁש ֵמָעָלי ְולֹא ָעַמד ִאיׁש ִאּתֹו    )א( ְולֹא ָיכֹל    ִבים ָעָליו ַויִּ ּצָ ק ְלכֹל ַהּנִ יֹוֵסף ְלִהְתַאּפֵ

ע יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו: ִהְתַוּדַ ְרעֹה:  ּבְ ית ּפַ ַמע ּבֵ ׁשְ ְמעּו ִמְצַרִים ַויִּ ׁשְ ְבִכי ַויִּ ן ֶאת קֹלֹו ּבִ ּתֵ )ג( ַויֹּאֶמר יֹוֵסף    )ב( ַויִּ

ָניו:ֶאל אֶ  י ִנְבֲהלּו ִמּפָ )ד( ַויֹּאֶמר יֹוֵסף ֶאל    ָחיו ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי ָחי ְולֹא ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו ּכִ

ם ֹאִתי ִמְצָרְיָמה: ר ְמַכְרּתֶ ׁשּו ַויֹּאֶמר ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם ֲאׁשֶ ּגָ ׁשוּ ָנא ֵאַלי ַויִּ ָעְצבּו  ֶאָחיו ּגְ ה ַאל ּתֵ   )ה( ְוַעּתָ

ָלַחִני ֱאלִֹהים ִלְפֵניֶכם: י ְלִמְחָיה ׁשְ ה ּכִ ם ֹאִתי ֵהּנָ י ְמַכְרּתֶ ֵעיֵניֶכם ּכִ ָנַתִים ָהָרָעב    ְוַאל ִיַחר ּבְ י ֶזה ׁשְ )ו( ּכִ

ְוָקִציר: ָחִריׁש  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ִנים  ׁשָ ָחֵמׁש  ְועֹוד  ָהָאֶרץ  ֶקֶרב  ָלֶכם   ּבְ ָלׂשּום  ִלְפֵניֶכם  ֱאלִֹהים  ָלֵחִני  ׁשְ ַויִּ   )ז( 

דָֹלה: ָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה ּגְ ֵאִרית ּבָ י ָהֱאלִֹהים    ׁשְ ה ּכִ ם ֹאִתי ֵהּנָ ַלְחּתֶ ם ׁשְ ה לֹא ַאּתֶ )ח( ְוַעּתָ

ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ל ּבְ יתֹו ּוֹמׁשֵ יֵמִני ְלָאב ְלַפְרעֹה ּוְלָאדֹון ְלָכל ּבֵ ם   ַוְיׂשִ )ט( ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל ָאִבי ַוֲאַמְרּתֶ

ֲעֹמד: ַמִני ֱאלִֹהים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִים ְרָדה ֵאַלי ַאל ּתַ ְנָך יֹוֵסף ׂשָ ְבּתָ ְבֶאֶרץ    ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ּבִ )י( ְוָיׁשַ

ר ָלְך: ה ּוָבֶניָך ּוְבֵני ָבֶניָך ְוֹצאְנָך ּוְבָקְרָך ְוָכל ֲאׁשֶ ן ְוָהִייָת ָקרֹוב ֵאַלי ַאּתָ ׁשֶ י ֹאְת   ּגֹ ְלּתִ ם )יא( ְוִכְלּכַ ָך ׁשָ

ר ָלְך: ה ּוֵביְתָך ְוָכל ֲאׁשֶ ֵרׁש ַאּתָ ּוָ ן ּתִ ִנים ָרָעב ּפֶ י עֹוד ָחֵמׁש ׁשָ )יב( ְוִהּנֵה ֵעיֵניֶכם רֹאֹות ְוֵעיֵני ָאִחי    ּכִ

ֲאֵליֶכם: ר  ַהְמַדּבֵ ִפי  י  ּכִ ְר   ִבְנָיִמין  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְוֵאת  ִמְצַרִים  ּבְ בֹוִדי  ּכְ ל  ּכָ ֶאת  ְלָאִבי  ם  ְדּתֶ ְוִהּגַ ִאיֶתם  )יג( 

ה: ם ֶאת ָאִבי ֵהּנָ ם ְוהֹוַרְדּתֶ אָריו:  ּוִמַהְרּתֶ ָכה ַעל ַצּוָ אֵרי ִבְנָיִמן ָאִחיו ַויְֵּבּךְ ּוִבְנָיִמן ּבָ ּפֹל ַעל ַצּוְ )טו(    )יד( ַויִּ

רּו ֶאָחיו ִאּתֹו: ּבְ ק ְלָכל ֶאָחיו ַויְֵּבּךְ ֲעֵלֶהם ְוַאֲחֵרי ֵכן ּדִ ֵ    ַוְיַנׁשּ

 תגובת פרעה

ֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו:     יַטב ּבְ אּו ֲאֵחי יֹוֵסף ַויִּ ְרעֹה ֵלאֹמר ּבָ ית ּפַ ַמע ּבֵ )יז( ַויֹּאֶמר    )טז( ְוַהּקֹל ִנׁשְ

ָנַען: ִעיְרֶכם ּוְלכּו ֹבאּו ַאְרָצה ּכְ ְרעֹה ֶאל יֹוֵסף ֱאֹמר ֶאל ַאֶחיָך זֹאת ֲעׂשּו ַטֲענּו ֶאת ּבְ )יח( ּוְקחוּ ֶאת    ּפַ

ָנה ָלֶכם ֶאת טּוב ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוִאְכלּו ֶאת ֵחֶלב ָהָאֶרץ:ֲאבִ  יֶכם ּוֹבאּו ֵאָלי ְוֶאּתְ ּתֵ ה    יֶכם ְוֶאת ּבָ )יט( ְוַאּתָ

אֶתם ֶאת ֲאִביֶכם ּוָבאֶתם: יֶכם ּוְנׂשָ ֶכם ְוִלְנׁשֵ יָתה זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו ָלֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲעָגלֹות ְלַטּפְ )כ(    ֻצּוֵ

ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָלֶכם הּוא:  ְוֵעיְנֶכם י טּוב ּכָ ֵליֶכם ּכִ חֹס ַעל ּכְ    ַאל ּתָ

האחים  

נשלחים  

להביא את  

 יעקב

ֶרְך:   ן ָלֶהם ֵצָדה ַלּדָ ּתֵ י ַפְרעֹה ַויִּ ן ָלֶהם יֹוֵסף ֲעָגלֹות ַעל ּפִ ּתֵ ָרֵאל ַויִּ ֵני ִיׂשְ ם  )כא( ַויֲַּעׂשּו ֵכן ּבְ   )כב( ְלֻכּלָ

ָמלֹת: ֶסף ְוָחֵמׁש ֲחִלֹפת ׂשְ לֹׁש ֵמאֹות ּכֶ ָמלֹת ּוְלִבְנָיִמן ָנַתן ׁשְ ַלח    ָנַתן ָלִאיׁש ֲחִלפֹות ׂשְ )כג( ּוְלָאִביו ׁשָ

ֶרְך: ר ָוֶלֶחם ּוָמזֹון ְלָאִביו ַלּדָ ֹאת ּבָ ר ֲאֹתֹנת ֹנׂשְ ִאים ִמּטּוב ִמְצָרִים ְוֶעׂשֶ ָרה ֲחֹמִרים ֹנׂשְ זֹאת ֲעׂשָ )כד(    ּכְ

ֶרְך:ַויְ  ּדָ ּבַ זּו  ְרּגְ ּתִ ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל  ַויֵֵּלכּו  ח ֶאת ֶאָחיו  ּלַ ַנַען ֶאל    ׁשַ ּכְ ַויָֹּבאּו ֶאֶרץ  ְצָרִים  ִמּמִ ַויֲַּעלוּ  )כה( 

   ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם:

תגובת יעקב  

 לבשורה

דּו לֹו ֵלאֹמר     י לֹא ֶהֱאִמין ָלֶהם:  )כו( ַויַּּגִ ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַויָָּפג ִלּבֹו ּכִ ל ּבְ )כז(   עֹוד יֹוֵסף ַחי ְוִכי הּוא ֹמׁשֵ

את ֹאתוֹ  ַלח יֹוֵסף ָלׂשֵ ר ׁשָ ר ֲאֵלֶהם ַויְַּרא ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ְבֵרי יֹוֵסף ֲאׁשֶ ל ּדִ רּו ֵאָליו ֵאת ּכָ   ַוְיַדּבְ

ִחי רּוַח ַיֲעקֹב אֲ  ֶטֶרם ָאמּות: ִביֶהם:ַוּתְ ִני ָחי ֵאְלָכה ְוֶאְרֶאּנּו ּבְ ָרֵאל ַרב עֹוד יֹוֵסף ּבְ    )כח( ַויֹּאֶמר ִיׂשְ
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 בראשית 

ד" בס   

 יוסף מתגלה לאחיו

 מדוע יוסף התגלה דווקא עכשיו? 

עולה שנאומו של יהודה בפרק מד נגע מאד לליבו של יוסף ולכן הוא    פשוטו של מקרא   מבחינת.  1

 החליט להתגלות לפניהם כעת.

ִני ֶיׁש ָלנּו ָאב ָזֵקן ְוֶיֶלד ְזֻקִנים ָקָטן ְוָאִחיו ֵמת ַוִיָּוֵתר    ֹּאֶמר ֶאל ֲאדֹּ יתר על כן מדברי יהודה בפסוק כ: "ַונ

ל היה יוסף להסיק לראשונה, שגם יעקב וגם האחים התייאשו  הּוא ְלַבּדֹו ְלִאּמֹו ְוָאִביו ֲאֵהבֹו", יכו

 וחשבו שהוא מת. נראה שלידיעה זו היה חלק רב בהחלטתו להתגלות בפניהם דווקא עכשיו.  

  

( יוסף יכול היה להסיק מהתגייסותו של  האברבנאל ובעל עקידת יצחק. על פי הפרשנים שלמדנו )2

 ולכן זו השעה להתגלות בפני האחים. תשובה שלמהיהודה לטובת בנימין שהאחים עשו 

 להעמקה: . 3

, שנלמדה בפרק מב, נשלמה כעת תכניתו של יוסף. לשיטת רמב"ן מטרת  שיטת רמב"ןגם על פי  

ה יתגשם:  הראשון  שחלומו  עד  להמתין  הייתה  יוסף  של  ההורים,  ההתנכרות  ללא  בלבד,  אחים 

 משתחווים אליו. עתה אפשר להתגלות ולהביא להשלמת חלומו השני, המתייחס לכל המשפחה. 

 

על  למורים) בניתוח הפרשנות  'הלם הגילוי'  העוסק  נון  בן  יואל  לעיין במאמרו של הרב  : מומלץ 

 החולק עליו(   ב מדןהרב יעקהסוגיה )מפני מה לא שלח יוסף לאביו( ומביא פירוש משלו ותגובתו של  

 הוצאת אנשי יוסף מהחדר

ְקָרא הֹוִציאּו ָכל ִאיׁש ֵמָעָלי ְולֹא ָעַמד ִאיׁש ִאּתֹו בְּ  ִבים ָעָליו ַויִּ ּצָ ק ְלכֹל ַהּנִ ע  א ְולֹא ָיכֹל יֹוֵסף ְלִהְתַאּפֵ ִהְתַוּדַ

ְמעּו ִמְצַרִים ַויִּ   יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ׁשְ ְבִכי ַויִּ ן ֶאת קֹלֹו ּבִ ּתֵ ְרעֹה: ב ַויִּ ית ּפַ ַמע ּבֵ  ׁשְ

 מי היו הניצבים על יוסף בזמן נאומו של יהודה? ומה היה חלקם בהחלטתו של יוסף?  •

 מדוע הם הוצאו מהחדר?   •

 רמב"ן:

שהיו שם מבית פרעה ומן המצרים אנשים רבים יחלו פניו למחול לבנימין כי נכמרו    הנכון בעיני

לכולם. ויקרא לעבדיו הוציאו כל איש נכרי מעלי    רחמיהם על תחנוני יהודה, ולא יכול יוסף להתחזק

 כי אדבר עמהם, ויצאו מעליו, ובצאתם מעליו נתן את קולו בבכי... 

שהוציאם משם כדי שלא ישמעו בהזכירו להם המכירה, כי תהיה להם ]לחרפה[: וגם    טעם בהוצאה

בארצנו ולא ידרכו    אליו למכשול, שיאמרו עבדי פרעה ומצרים עליהם, אלו אנשי בוגדות, לא יגורו

 בארמנותינו, בגדו באחיהם, גם באביהם בגדו, מה יעשו במלך ובעמו, וגם ביוסף לא יאמינו עוד. 
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 בראשית 

ד" בס   

לפי רמב"ן אנשיו של יוסף התרשמו מדברי יהודה ודיברו על ליבו של יוסף שירחם על   •
 . בנימין

 . יוסף רצה למנוע את החרפה שתיגרם לאחיו כשהמצרים ישמעו שהאחים מכרוהו •

 . אן ניתן להסיק על גדלותו של יוסף ששמר על כבוד אחיומכ •

 המידות והאמונה הטובות שניתן ללמוד מיוסף:  -להעמקה 

שלא לנקום ממנו ולנטור    אם ארע לו שהתנהג עמו חברו באיזה דבר שלא כהוגן, אעפ"כ צריך להזהר

 את השנאה עליו, אלא צריך שימחה הדבר מליבו... 

ולך נא ראה בזוהר הקדוש פרשת מקץ גודל מעלת האיש שמשלם טובה תחת רעה )בתרגום מארמית  

 לעברית (: 

בוא ראה יוסף, לא די שלא שילם רעה לאחיו אלא עשה עמהם טובה, וכך דרכם של צדיקים תמיד, 

)ר' ישראל מאיר מראדין, חפץ    הקב"ה מרחם עליהם תמיד בעולם הזה ובעולם הבא...בזכות זה  

 חיים, שער התבונה,  פרק ו( 

 תגובת האחים לגילוי 

ָניוג ַויֹּאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי ָחי   י ִנְבֲהלּו ִמּפָ ד ַויֹּאֶמר    :ְולֹא ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו ּכִ

ׁשּו ָנא ֵאַלי  יֹוסֵ  ׁשוּ ף ֶאל ֶאָחיו ּגְ ּגָ ם ֹאִתי ִמְצָרְיָמה:   ַויִּ ר ְמַכְרּתֶ ה    ַויֹּאֶמר ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם ֲאׁשֶ ַאל ה ְוַעּתָ

ם ֹאִתי י ְמַכְרּתֶ ּכִ ֵעיֵניֶכם  ּבְ ִיַחר  ְוַאל  ָעְצבּו  ִלְפֵניֶכם:  ּתֵ ָלַחִני ֱאלִֹהים  י ְלִמְחָיה ׁשְ ּכִ ה  נָ   ֵהּנָ י ֶזה ׁשְ ַתִים ו ּכִ

ר ֵאין ָחִריׁש ְוָקִציר: ִנים ֲאׁשֶ ֶקֶרב ָהָאֶרץ ְועֹוד ָחֵמׁש ׁשָ ָלֵחִני ֱאלִֹהים ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם    ָהָרָעב ּבְ ׁשְ ַויִּ ז 

דָֹלה: ָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה ּגְ ֵאִרית ּבָ י ָהֱאלִֹהי  ׁשְ ה ּכִ ם ֹאִתי ֵהּנָ ַלְחּתֶ ם ׁשְ ה לֹא ַאּתֶ יֵמִני  ח ְוַעּתָ ם ַוְיׂשִ

ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:  ל ּבְ יתֹו ּוֹמׁשֵ ם ֵאָליו ּכֹה   ְלָאב ְלַפְרעֹה ּוְלָאדֹון ְלָכל ּבֵ ט ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל ָאִבי ַוֲאַמְרּתֶ

ֲעֹמד: ַמִני ֱאלִֹהים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִים ְרָדה ֵאַלי ַאל ּתַ ְנָך יֹוֵסף ׂשָ ְבּתָ ְבֶאֶרץ  ָאַמר ּבִ ן ְוָהִייָת ָקרֹוב    י  ְוָיׁשַ ׁשֶ ּגֹ

ר ָלְך: ה ּוָבֶניָך ּוְבֵני ָבֶניָך ְוֹצאְנָך ּוְבָקְרָך ְוָכל ֲאׁשֶ ִנים ָרָעב    ֵאַלי ַאּתָ י עֹוד ָחֵמׁש ׁשָ ם ּכִ י ֹאְתָך ׁשָ ְלּתִ יא ְוִכְלּכַ

ר ָלְך: ה ּוֵביְתָך ְוָכל ֲאׁשֶ ֵרׁש ַאּתָ ּוָ ן ּתִ ר ֲאֵליֶכם:  יב ְוִהּנֵה ֵעיֵניֶכם רֹאֹות ְוֵעיֵני  ּפֶ י ִפי ַהְמַדּבֵ יג    ָאִחי ִבְנָיִמין ּכִ

ה: ם ֶאת ָאִבי ֵהּנָ ם ְוהֹוַרְדּתֶ ר ְרִאיֶתם ּוִמַהְרּתֶ ל ֲאׁשֶ ִמְצַרִים ְוֵאת ּכָ בֹוִדי ּבְ ל ּכְ ם ְלָאִבי ֶאת ּכָ ְדּתֶ ּפֹל    ְוִהּגַ יד ַויִּ

אֵרי ִבְנָיִמן ָאִחיו ַויְֵּבּךְ   ָכה ַעל צַ ַעל ַצּוְ אָריוּוִבְנָיִמן ּבָ ק ְלָכל ֶאָחיו ַויְֵּבּךְ ֲעֵלֶהם    :ּוָ ֵ רוּ  טו ַוְיַנׁשּ ּבְ ְוַאֲחֵרי ֵכן ּדִ

   :ֶאָחיו ִאּתוֹ 

רק בסוף פסוק   גדולה, בצער ובחששות כבדים.  טו מעיד הכתוב  האחים מגיבים בבהלה 

דיבורם אליהם  המפגשים    .שחזר  לאחר  הגילוי,  לקראת  עצמו  את  הכין  יוסף  כי  נזכור 

לו עם האחים ואילו הם הופתעו כאשר גילו לראשונה שהשליט הוא אחיהם    הקודמים שהיו

 האבוד. 
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מעשי האדם והתכנית  - הסיבתיות הכפולה בדברי יוסף
 האלוקית

הכפולה: במקביל   הסיבתיות  עקרון  לפניהם את  מציג  הוא  את חששות אחיו.  להפיג  מנסה  יוסף 

הם ביקשו    –שת. ומעשה המכירה יוכיח  למעשי אנוש קיימת תכנית אלוקית שבכל מקרה היא מתממ

 לפגוע בו ויצא בסופו של דבר עתיד טוב יותר, כמו שתכנן אלוקים: 

ה  ם ֹאִתי ֵהּנָהה ְוַעּתָ י ְמַכְרּתֶ ֵעיֵניֶכם ּכִ ָעְצבּו ְוַאל ִיַחר ּבְ     [מעשי האדם] ַאל ּתֵ

ָלַחִני ֱאלִֹהים ִלְפֵניֶכם  י ְלִמְחָיה ׁשְ    [האלוקיתהתכנית : ]ּכִ

ר ֵאין ָחִריׁש ְוָקִציר:  ִנים ֲאׁשֶ ֶקֶרב ָהָאֶרץ ְועֹוד ָחֵמׁש ׁשָ ָנַתִים ָהָרָעב ּבְ י ֶזה ׁשְ  ו ּכִ

דָֹלהז   ָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה ּגְ ֵאִרית ּבָ ָלֵחִני ֱאלִֹהים ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם ׁשְ ׁשְ    :ַויִּ

ם  ח  ַלְחּתֶ ם ׁשְ ה לֹא ַאּתֶ ה ְוַעּתָ  ֹאִתי ֵהּנָ

י ָהֱאלִֹהים  ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:  ּכִ ל ּבְ יתֹו ּוֹמׁשֵ יֵמִני ְלָאב ְלַפְרעֹה ּוְלָאדֹון ְלָכל ּבֵ    ַוְיׂשִ

הוא עקרון יסודי אותו אנו מוצאים באירועים רבים בתנ"ך, ולפיו, לאדם    הסיבתיות הכפולהעקרון  

רקע מעשי האדם ורצונותיו, אך מעבר    יש בחירה חופשית וניתן להסביר את הסיבות לאירועים על

 לכך ובעומק הדברים פועלת תכנית אלוקית, המכוונת את ההיסטוריה ואת האירועים.

 :המלה המנחה 'שלח' –להעמקה 

 גם בסיפור המכירה מופיע הפועל 'שלח' וגם בפרקנו: 

 

 : יד-בראשית לז, יג

ֹּאֶמר ִיְשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ֲהלֹוא ַאֶחיָך רִֹּעים ֹּאֶמר לֹו ִהֵנִני: ְוֶאְשָלֲחָךִבְׁשֶכם ְלָכה  יג ַוי  ֲאֵליֶהם ַוי

ֹּאן ַוֲהִׁשֵבִני ָּדָבר   ֹּאֶמר לֹו ֶלְך ָנא ְרֵאה ֶאת ְׁשלֹום ַאֶחיָך ְוֶאת ְׁשלֹום ַהצ ְשָלֵחהּויד ַוי ֹּא    ַויִּ ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון ַוָיב

 ְׁשֶכָמה

 

 ח(: -ובפרקנו )שם מה, ה

ים...ה ְוַעָתה ַאל ֵתָעְצבּו ְוַאל ִיַחר ְבֵעיֵניֶכם ִכי ְמַכְרֶתם אִֹּתי ֵהָנה ִכי ְלִמְחָיה  י ֱאֹלהִּ  ְשָלַחנִּ

יםז   י ֱאֹלהִּ ְשָלֵחנִּ  ִלְפֵניֶכם ָלשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית ָבָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה ְגדָֹּלה:   ַויִּ

י ְוַעָתה לֹא ַאֶתם ְשלַ ח  ים  ֵהָנהְחֶתם ֹאתִּ י ָהֱאֹלהִּ  כִּ

  

 :רש"י בבראשית לז, יד מפרש ואמנם

מעצה  והלא חברון בהר, שנאמר 'ויעלו בנגב ויבא עד חברון' )במדבר יג, כב(, אלא    -מעמק חברון  

, לקיים מה שנאמר לאברהם בין הבתרים )לעיל טו יג( 'כי  עמוקה של ]אותו[ צדיק הקבור בחברון

 גר יהיה זרעך' )בראשית טו, יג(.

  

 משמעות השימוש בלשון 'שלח' בשתי הפרשיות לפי נחמה לייבוביץ':

האמיתית במהותו  לנו  התברר  כבר  אכזרית  כמכירה  לנו  נראה  היה  אשר  נעשה,  אשר    – המעשה 

 (. 354כשליחות )עיונים בספר בראשית, עמ' 
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 התממשותה של ברית בין הבתרים 

 בברית בין הבתרים גילה ה' לאברהם אבינו שזרעו יחיה בגלות וסופו לצאת ממנה: 

 יד: - בראשית טו, יג

י  ַדע ּכִ ֶאֶרץ לֹא ָלֶהםיג ַויֹּאֶמר ְלַאְבָרם ָידַֹע ּתֵ ָנה  ֵגר ִיְהיֶה ַזְרֲעָך ב ְ ע ֵמאֹות ׁשָ  ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרּבַ

ן ָאֹנִכי  יד  ר ַיֲעֹבדּו ּדָ דֹול  ְוַאֲחֵרי ֵכן יְֵצאוּ ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶ ְרֻכׁש ּגָ  ּבִ

התכנית האלוקית הזאת עומדת עכשיו להתממש. באופן מפורש יתברר ליעקב אבינו בנבואה, ערב  

ירידתו מצרימה, שמדובר בתכנית אלוקית שמטרתה להפוך את בית יעקב לעם שבסופו של דבר גם  

 ממצרים. יצא 

 בראשית פרק מו 

ִיְצָחק:   ָאִביו  ְזָבִחים ֵלאלֵֹהי  ח  ְזּבַ ַויִּ ַבע  ָ ׁשּ ֵאָרה  ּבְ ַויָֹּבא  ר לֹו  ֲאׁשֶ ְוָכל  ָרֵאל  ִיׂשְ ע  ּסַ ַויִּ ַויֹּאֶמר ֱאלֹקים    א  ב 

ִני:   ְיָלה ַויֹּאֶמר ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב ַויֹּאֶמר ִהּנֵ ַמְרֹאת ַהּלַ ָרֵאל ּבְ יָרא  ָהֵאל ֱאלֹקי ָאִביָך    ג ַויֹּאֶמר ָאֹנִכי  ְלִיׂשְ ַאל ּתִ

ם: יְמָך ׁשָ דֹול ֲאׂשִ י ְלגֹוי ּגָ ְוָאֹנִכי ַאַעְלךָ ד      ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ּכִ ָך ִמְצַרְיָמה  ְויֹוֵסף    ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ ַגם ָעלֹה 

ית ָידֹו ַעל ֵעיֶניָך:     ָיׁשִ

 העמקה:

דרך הראויה ביותר, בעזרת  המדרש מתאר כיצד הקב"ה דאג לכך שהתכנית האלוקית תתממש ב

 המשל הבא: 

 :  בראשית רבה פרשת וישב

לאבינו יעקב למצרים, ר' ברכיה בשם ר' יהודה בר סימון אמר ]משל[     הוריד  מצרימה, ...  הורדויוסף  

והיתה  לפניה  בנה  את  משכו  לה  עשו  מה  נמשכת  היתה  ולא  למקולין  אותה  מושכין  שהיו    לפרה 

ובקולרין    מהלכת אחריו על כרחה שלא בטובתה, כך היה יעקב אבינו ראוי לירד למצרים בשלשלאות

אמר הקדוש ברוך הוא בני בכורי ואני מורידו בבזיון... אלא הריני מושך את בנו לפניו והוא יורד  

 אחריו על כרחו שלא בטובתו והוריד את השכינה למצרים עמו. 
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 בשורת הגילוי של יוסףחזרת האחים ארצה עם 

ֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו: יַטב ּבְ אּו ֲאֵחי יֹוֵסף ַויִּ ְרעֹה ֵלאֹמר ּבָ ית ּפַ ַמע ּבֵ ְרעֹה ֶאל    טז ְוַהּקֹל ִנׁשְ יז ַויֹּאֶמר ּפַ

ָנַען: ּכְ ַאְרָצה  ֹבאּו  ּוְלכּו  ִעיְרֶכם  ּבְ ַטֲענּו ֶאת  ֲעׂשּו  זֹאת  ַאֶחיָך  ֱאֹמר ֶאל  וּ   יֹוֵסף  ְוֶאת  יח  ֲאִביֶכם  ְקחּו ֶאת 

ָנה ָלֶכם ֶאת טּוב ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוִאְכלּו ֶאת ֵחֶלב ָהָאֶרץ: יֶכם ּוֹבאּו ֵאָלי ְוֶאּתְ ּתֵ יָתה זֹאת ֲעׂשוּ    ּבָ ה ֻצּוֵ יט ְוַאּתָ

אֶתם ֶאת ֲאִביֶכם ּוָבאֶתם: יֶכם ּוְנׂשָ ֶכם ְוִלְנׁשֵ חֹס ַעל    כ  ְקחּו ָלֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲעָגלֹות ְלַטּפְ ְוֵעיְנֶכם ַאל ּתָ

ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָלֶכם הּוא: י טּוב ּכָ ֵליֶכם ּכִ י ַפְרעֹה   ּכְ ן ָלֶהם יֹוֵסף ֲעָגלֹות ַעל ּפִ ּתֵ ָרֵאל ַויִּ ֵני ִיׂשְ כא ַויֲַּעׂשוּ ֵכן ּבְ

ֶרְך: ן ָלֶהם ֵצָדה ַלּדָ ּתֵ ָמלֹת ּוְלִבְנָיִמן  ַויִּ ם ָנַתן ָלִאיׁש ֲחִלפֹות ׂשְ ֶסף ְוָחֵמׁש ֲחִלֹפת    כב ְלֻכּלָ לֹׁש ֵמאֹות ּכֶ ָנַתן ׁשְ

ָמלֹת: ר ָוֶלֶחם ּוָמזֹון    ׂשְ ֹאת ּבָ ר ֲאֹתֹנת ֹנׂשְ ִאים ִמּטּוב ִמְצָרִים ְוֶעׂשֶ ָרה ֲחֹמִרים ֹנׂשְ זֹאת ֲעׂשָ ַלח ּכְ כג ּוְלָאִביו ׁשָ

ֶרְך: ח ֶאת ֶאָחיו ַויֵֵּלכּו ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם אַ  ְלָאִביו ַלּדָ ּלַ ֶרְך:כד ַוְיׁשַ ּדָ זּו ּבַ ְרּגְ     ל ּתִ

 להעמקה -תגובתם החיובית של פרעה ועבדיו )פסוק טז( 

 רמב"ן: 

כי היה הדבר להם לחרפה שימשול בהם איש נוכרי עבד מבית האסורים יצא למלוך. ועתה בבוא  

 אליו אחים נכבדים, ונודע כי הוא הגון להתייצב לפני מלכים, שמחו כולם בדבר: 

 ספורנו: 

ל  ְבֵעיֵני ַפְרעה. ֶׁשָחַׁשב ֶׁשִּמָכאן ָוֵאיָלְך ִתְהֶיה ַהְׁשָגַחת יוֵסף ַעל ָהָאֶרץ לא ְכַהְׁשָגַחת ֵגר ַמְנִהיג, ֲאבָ ַוִייַטב  

 . ְכַהְׁשָגַחת ֶאְזָרח חוֵׁשב ָלֶׁשֶבת ָבָאֶרץ הּוא ְוַזְרעו, ְוָלֶזה ַמְׁשִגיַח ְבָכל ֵלב ְלֵהיִטיב ָלָאֶרץ ּוְליוְׁשֶביה

 

 להעמקה  –הוראת יוסף לאחיו )פסוק כד( 

ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל ִתְרְגזּו ַבָּדֶרְך:   כד ַוְיַׁשַלח ֶאת ֶאָחיו ַוֵיֵלכּו ַוי

 רש"י:

 אל תתעסקו בדבר הלכה שלא תרגז עליכם הדרך... 

 "לבוש האורה", מפרשני רש"י, מסביר את פירושו הראשון של רש"י: 

בדבר הלכה לא תלכו בזריזות... ולכך בקש מהם או ציווה עליהם    ... מתוך שיהיו טרודין במחשבתם

שימהרו ללכת ולא יאחרו בדרך, גם למען יביאו הבשורה לאביהם מהרה שהוא עודנו חי.  וכמו שהיה  

 עליהם תחילת דבריו 'מהרו ועלו אל אבי וגו' '...

 בהמשך מסביר רש"י בדרך הפשט:

מקרא של  פשוטו  מכירתו    ולפי  דבר  על  בדרך  יריבו  שמא  דואג  היה  נכלמים  שהיו  לפי  לומר  יש 

 .לשון הרע עליו וגרמת לנו לשנאתו  להתווכח זה עם זה ולומר על ידך נמכר, אתה ספרת
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 בראשית 

ד" בס   

 תגובת יעקב אבינו לשמע הבשורה 

ַנַען ֶאל ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם: ְצָרִים ַויָֹּבאּו ֶאֶרץ ּכְ  כה ַויֲַּעלּו ִמּמִ

ד ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים כו ַויַּּגִ ל ּבְ י לֹא ֶהֱאִמין ָלֶהם:ּו לֹו ֵלאֹמר עֹוד יֹוֵסף ַחי ְוִכי הּוא ֹמׁשֵ  ַויָָּפג ִלּבֹו ּכִ

ר ֲאֵלֶהם   ּבֶ ר ּדִ ְבֵרי יֹוֵסף ֲאׁשֶ ל ּדִ רּו ֵאָליו ֵאת ּכָ את ֹאתֹו    ַוי ְַרא ֶאת ָהֲעָגלֹותכז ַוְיַדּבְ ַלח יֹוֵסף ָלׂשֵ ר ׁשָ ֲאׁשֶ

ִחי רו חַ   : ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם ַות ְ

ֶטֶרם ָאמּותכח  ִני ָחי ֵאְלָכה ְוֶאְרֶאּנּו ּבְ ָרֵאל ַרב עֹוד יֹוֵסף ּבְ  : ַויֹּאֶמר ִיׂשְ

הכתוב מתאר באופן הדרגתי את תגובת יעקב ומציין שלבים שונים: "ויפג לבו כי לא האמין  

י רּוחַ להם", אח"כ האחים מדברים, יעקב רואה את העגלות, ורק אז   יֶהם"  "ַוְתחִּ , ַיֲעֹקב ֲאבִּ

י ָחי ֵאְלָכה ְוֶאְרֶאּנּו ְבֶטֶרם ָאמּות".והוא מצהיר    "ַרב עֹוד יֹוֵסף ְבנִּ

ִחי רּוַח ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם:  כז  ַוּתְ

 רש"י:

 שרתה עליו שכינה שפירשה ממנו: 

ל יעקב אבינו, מה שמעיד עד כמה גדולה הייתה  אלפי הסברו של רש"י רוח הקודש שבה   •

הידיעה הזאת על יעקב אבינו ובד בבד עד כמה עמוקה הייתה השפעתה של הפרידה  השפעת  

 . מיוסף על יעקב

. המתארים התגלות של ה' ליעקב בבאר בפרק מוהבסיס לדברי רש"י הם המשך הכתובים   •

 שבע:

ֵלאלֹ  ְזָבִחים  ח  ְזּבַ ַויִּ ַבע  ָ ׁשּ ֵאָרה  ּבְ ַויָֹּבא  לֹו  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ָרֵאל  ִיׂשְ ע  ּסַ ַויִּ ִיְצָחק:א  ָאִביו  ֱאלִֹהים    ֵהי  ַויֹּאֶמר  ב 

ִני: ְיָלה ַויֹּאֶמר ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב ַויֹּאֶמר ִהּנֵ ַמְרֹאת ַהּלַ ָרֵאל ּבְ יָרא    ְלִיׂשְ ג ַויֹּאֶמר ָאֹנִכי ָהֵאל ֱאלֵֹהי ָאִביָך ַאל ּתִ

ם: יְמָך ׁשָ דֹול ֲאׂשִ י ְלגֹוי ּגָ ךָ   ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ּכִ ית    ד ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ ִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְלָך ַגם ָעלֹה ְויֹוֵסף ָיׁשִ

   ָידֹו ַעל ֵעיֶניָך:

ַהֶנֶפׁש    הערה למורה: "ָכל  ירד עם כל משפחתו למצרים:  התלמידים צריכים לדעת שיעקב אבינו 

שנות ניתוק    22לאחר  ְלֵבית ַיֲעקֹּב ַהָבָאה ִמְצַרְיָמה ִׁשְבִעים" )מ"ו, כז(. הוא נפגש עם יוסף במצרים,  

 ל: -ו, כטתה מאד נרגשת, כמו שמתואר בפרק מביניהם, והפגישה היי

ָנה    ׁשְ ָרֵאל ָאִביו ּגֹ ְבּתֹו ַויַַּעל ִלְקַראת ִיׂשְ אָריו         [לארץ גושן=]כט ַויְֶּאסֹר יֹוֵסף ֶמְרּכַ ּפֹל ַעל ַצּוָ ַויֵָּרא ֵאָליו ַויִּ

אָריו עֹוד: י עֹוְדָך ָחי ל ַויֹּ   ַויְֵּבּךְ ַעל ַצּוָ ֶניָך ּכִ ַעם ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֶאת ּפָ ָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ָאמּוָתה ַהּפָ  אֶמר ִיׂשְ

 

 יח"ל  5האם יעקב אבינו ידע על מכירת יוסף בידי אחיו? לתלמידי 
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 בראשית 

ד" בס   

נחתום את שיעורינו באחת השאלות העולות מפרקי יוסף שלמדנו: האם יעקב אבינו ידע שבניו מכרו  

 את יוסף אחיהם? 

 ין שוב בבראשית מב, לו ובפירושו של רש"י שם:נעי 

חּו עָ  ּקָ ְנָיִמן ּתִ ְמעֹון ֵאיֶנּנּו ְוֶאת ּבִ ם יֹוֵסף ֵאיֶנּנּו ְוׁשִ ְלּתֶ ּכַ ָנה:לו ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם ֹאִתי ׁשִ  ַלי ָהיּו ֻכּלָ

 רש"י:

 .חשדן שמא הרגוהו או מכרוהו כיוסףמלמד ש  -אתי שכלתם 

ב מוצא  רמז  רש"י  שכלתם"  "אותי  אבינוכתוב  יעקב  של  האחים    לידיעה  פגיעת  אודות 

 ביוסף. 

 לעומתו מציג רמב"ן תפיסה שונה:  

 :[כז]רמב"ן 

תועה    , אבל חשב כי היהיראה לי על דרך הפשט שלא הוגד ליעקב כל ימיו כי אחיו מכרו את יוסף

בשדה והמוצאים אותו לקחוהו ומכרו אותו אל מצרים, כי אחיו לא רצו להגיד לו חטאתם, אף כי  

ז(. ויוסף במוסרו הטוב  -יראו לנפשם פן יקצוף ויקללם, כאשר עשה בראובן ושמעון ולוי )להלן מט, ג

- )בראשית נ, טזלא רצה להגיד לו, ולכך נאמר ויצוו אל יוסף לאמר אביך ציווה לפני מותו לאמר וגו'  

יז(, ואלו ידע יעקב בעניין הזה ]אילו ידע יעקב שהאחים מכרו את יוסף[ היה ראוי להם שיחלו פני  

מפיו ]שיורה במפורש ליוסף    אביהם במותו ]שיתחננו בפני יעקב אבינו לפני מותו[ לצוות את יוסף

יכבד את ציווי אביו ולא  לא לפגוע בהם לאחר מותו[. כי ישא פניו ולא ימרה את דברו ]כיון שיוסף  

ימרה את פיו גם לאחר מותו[, ולא היו בסכנה ]מיוסף[ ולא יצטרכו לבדות מלבם דברים ]ראו שם, 

 טז[.

 שיעקב אבינו לא ידע עד יום מותו שהאחים מכרו את יוסף.רמב"ן טוען שמן הפשט עולה  •

האחים היינו    לו ידע יעקב אבינו שיוסף נמכר בידי -רמב"ן מביא הוכחה מהמשך הפרקים   •
 מצפים שהם יבקשו ממנו שיצווה במפורש על יוסף לא לפגוע בהם אחרי מותו. 

על כך שלא סיפר לאביו על המכירה לאחר   גדולתו של יוסףמדברי רמב"ן ניתן להסיק על  •
שנפגשו מחדש, ומתוך כך לא ציער את אביו, ולא פתח מחדש את הקרע בבית יעקב )ראו דברי  

 . שהוזכרו לעיל(החפץ חיים 

- ההדגשה של רמב"ן 'יראה לי מדרך הפשט' נקראת על רקע פרשנות מדרשית של חז"ל    להעמקה:

לפיה יעקב אבינו ידע על המכירה )לדוגמה: תנחומא פרשת ויחי סימן י "מטרף בני עלית ]שם מט,  

י במקומות  ט[. מטרף בני יוסף עלית, שאמרת 'מה בצע כי נהרג' ]שם לז, כו["; כך גם פירש רש"

 ראו פירושו לעיל ועוד( –שונים 
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 בראשית 

ד" בס   

 רשות  - פרק מו

 יחידת רשות  -בראשית פרק מו  

סיפורי  .  כל הכתוב כאן הוא חומר רשות והוא מומלץ להשלמת העיון בסיפורי יוסף  הערה למורה:

יוסף אינם מסתיימים בפרק מה אלא בסוף ספר בראשית ומומלץ ללמד לכל הפחות את המפגש  

שנה. בהמשך הפרק מתממשת    22לאחר פרידה ארוכה בת    ,עקב אבינו ליוסף בנו האהובהמרגש בין י

ירידת ישראל למצרים וגזרת ברית בין הבתרים מימי אברהם אבינו: "ָידַֹּע ֵתַדע ִכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך  

ֹּא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִענּו אָֹּתם ַאְרַבע ֵמאֹות ָׁשָנה" )בראשית טו, יג  (. ְבֶאֶרץ ל

 ז( -ירידת יעקב אבינו ומשפחתו למצרים )מו, א  

 יוסף מזמין את אביו לגור במצרים כדי שיוכל לראותו ועל מנת שיהיה בידו להינצל מהרעב.  

 לאחר עשרים ושתים שנה יעקב אבינו זוכה לנבואה מחודשת ולקבל את פניו של יוסף:

ר לֹו ַויָֹּבא בְּ  ָרֵאל ְוָכל ֲאׁשֶ ע ִיׂשְ ּסַ ח ְזָבִחים ֵלאלֵֹהי ָאִביו ִיְצָחק:}א{ ַויִּ ְזּבַ ַבע ַויִּ ָ }ב{ ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים    ֵאָרה ׁשּ

ִני: ְיָלה ַויֹּאֶמר ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב ַויֹּאֶמר ִהּנֵ ַמְרֹאת ַהּלַ ָרֵאל ּבְ יָרא   ְלִיׂשְ }ג{ ַויֹּאֶמר ָאֹנִכי ָהֵאל ֱאלֵֹהי ָאִביָך ַאל ּתִ

ד  י ְלגֹוי ּגָ ם:ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ּכִ יְמָך ׁשָ ָך ִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְלָך ַגם ָעלֹה ְויֹוֵסף    ֹול ֲאׂשִ }ד{ ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ

ית ָידֹו ַעל ֵעיֶניָך: ם ְוֶאת    ָיׁשִ ָרֵאל ֶאת ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם ְוֶאת ַטּפָ אּו ְבֵני ִיׂשְ ׂשְ ַבע ַויִּ ֵאר ׁשָ }ה{ ַויָָּקם ַיֲעקֹב ִמּבְ

ֲעָגלֹות ֲאשֶׁ  יֶהם ּבָ את ֹאתֹו:ְנׁשֵ ְרעֹה ָלׂשֵ ַלח ּפַ ֶאֶרץ    ר ׁשָ ר ָרְכׁשּו ּבְ ם ֲאׁשֶ ְקחּו ֶאת ִמְקֵניֶהם ְוֶאת ְרכּוׁשָ }ו{ ַויִּ

ַנַען ַויָֹּבאּו ִמְצָרְיָמה ַיֲעקֹב ְוָכל ַזְרעֹו ִאּתֹו: ָניו ְוָכל ַזְרעֹו ֵהִביא    ּכְ ֹנָתיו ּוְבנֹות ּבָ ָניו ּוְבֵני ָבָניו ִאּתֹו ּבְ }ז{ ּבָ

 ִמְצָרְיָמה: ִאּתוֹ 

אחרי שיעקב נוכח לדעת כי יוסף חי ומושל במצרים הוא רוצה ללכת לראותו, והוא מתכונן לקראת  

 המפגש הזה.

יעקב מקריב קרבנות לה' בבאר שבע. מדוע דווקא שם? באר שבע היא גבול ארץ ישראל המיושבת  

 ה' . הכינוי של ה' כאן הוא: רגע לפני שהוא עוזב את ארץ ישראל הוא פונה ל  –)"מדן ועד באר שבע"(  

ְצָחק"ַוִיְזַבח ְזָבִחים   יו יִּ  " )מו, א( ֵלאֹלֵהי ָאבִּ

.  יצחק  רק שמו של ופיע גם שמו של אברהם. כאן מופיע בדרך כלל, כאשר שם ה' נקרא על האבות, י

יע  ,מצריםליש פרשנים המסבירים שכשם שאסר ה' על יצחק לרדת   קב שגם למשפחתו  חשש גם 

 . אסור לרדת למצרים

 

  רד"ק:

 שמנעתיו מרדת מצרים. אבל לך אני אומר ולא תירא מרדת שם, אתה וכל ביתך. 

יָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה"  )שם, ג( ָאֹנִכי ָהֵאל ֱאלֵֹהי ָאִביָך  "ַויֹּאֶמר  ַאל ּתִ
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 בראשית 

ד" בס   

 מדוע יעקב חושש לרדת למצרים? הרי הוא רוצה מאוד לראות את יוסף והרעב כבד בארץ ישראל? 

 רמב"ן: 

כי כאשר בא יעקב לרדת מצרים ראה כי הגלות יתחיל בו ובזרעו, ופחד ממנו וזבח זבחים רבים ...  

 .ועשה זה בבאר שבע שהוא בית תפלה לאבותיו

מצד אחד הרבה שמחה בראיית פני יוסף, יש בה    הירידה של יעקב למצרים היא מורכבת. יש בה

הצלה מן הרעב, אך יש בה גם פחד גדול מפני הבאות. יעקב יודע שהירידה הזאת מהווה מעבר לחיים  

בעבדות   וממשיכה  יעקב  משפחת  של  וביסוסה  בגידולה  במצרים,  בהיאחזות  שמתחילה  בגלות, 

רים מתממשת גזירת הגלות שנגזרה עוד  ועינוי. לפי רמב"ן יעקב מבין שבירידת משפחת יעקב למצ

 בימי אברהם אבינו בברית בין הבתרים )בפרק טו(: 

ַאְרַבע ֵמאֹות ָשנָ "  ּנּו ֹאָתם  ְועִּ ַוֲעָבדּום  ְבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם  ַזְרֲעָך  ְהֶיה  יִּ ֵגר  י  ֵתַדע כִּ ָיֹדַע  ְלַאְבָרם    "הַויֹאֶמר 

 בראשית טו, יג( )

 ל( -ו, כז המפגש בין יעקב ליוסף )בראשית מ

 ל מתואר המפגש המרגש בין יעקב ליוסף: -בפסוקים כח

ְבִעים: ָאה ִמְצַרְיָמה ׁשִ ל ַהּנֶֶפׁש ְלֵבית ַיֲעקֹב ַהּבָ ָנִים ּכָ ד לֹו ְבִמְצַרִים ֶנֶפׁש ׁשְ ר יֻּלַ ּוְבֵני יֹוֵסף ֲאׁשֶ כח       כז 

ָנה ׁשְ ַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹת ְלָפָניו ּגֹ ן: ְוֶאת ְיהּוָדה ׁשָ ׁשֶ ְבּתֹו ַויַַּעל   ַויָֹּבאוּ ַאְרָצה ּגֹ כט ַויְֶּאסֹר יֹוֵסף ֶמְרּכַ

אָריו עֹוד: אָריו ַויְֵּבּךְ ַעל ַצּוָ ּפֹל ַעל ַצּוָ ָנה ַויֵָּרא ֵאָליו ַויִּ ׁשְ ָרֵאל ָאִביו ּגֹ ָרֵאל ֶאל יֹוֵסף    ִלְקַראת ִיׂשְ ל ַויֹּאֶמר ִיׂשְ

ַעם ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֶאת  י עֹוְדָך ָחיָאמּוָתה ַהּפָ ֶניָך ּכִ    ּפָ

 נשים לב למספר נקודות לעיון:

יעקב ומשפחתו יורדים מצרימה, ומכאן המקור לביטוי "ְבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֶֹּתיָך ִמְצָרְיָמה   •

 " )דברים י, כב(.  

 . יהודה נשלח לפני המשפחה וכך יש ביטוי נוסף למעמדו של יהודה כמנהיג האחים •

 יתיישבו בארץ גושן שבמצרים. בני ישראל  •

כאן מתרחש המפגש המרגש בין יעקב אבינו ליוסף בנו לאחר פרידה ממושכת וטרגית של  •

 שנה.  22

 בפסוק כט יש לשים לב ללשון היחיד: 

ְבּתוֹ  ַוי ְֶאסֹר   יֹוֵסף ֶמְרּכַ

ָנה ַוי ַַעל  ׁשְ ָרֵאל ָאִביו ּגֹ  ִלְקַראת ִיׂשְ

   ֵאָליו  ַויֵָּרא 

ּפֹל    ַצואָריו ַעל ַויִּ

 עֹוד: ַצואָריו ַעל  ַויְֵּבךְּ 
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 בראשית 

ד" בס   

 מי נפל על צווארי מי, ומי מביניהם בכה?     - בתיאור הפגישה בין האב לבן נוקט הכתוב בלשון יחיד 

 רש"י )כט(:

והוסיף בבכי יותר על הרגיל. אבל יעקב לא נפל    הבָ לשון 'הרבות בכיה;... ִהְר   -   ויבך על צואריו עוד

 על צווארי יוסף ולא נשקו; ואמרו רבותינו: שהיה קורא את שמע )מדרש אגדה בראשית מו, כט(. 

יעקב אבינו התעלה באותה שעה מרוממת והיה דבק בה' ולכן מציין    לפי  המדרש המובא ברש"י 

 הכתוב שרק יוסף נפל על צווארי אביו ובכה.

 מבאר בדרך שונה: רמב"ן וואיל

ידוע הוא, מי דמעתו מצויה אם האב הזקן המוצא את בנו חי לאחר הייאוש והאבל, או הבן    ודבר

 הבכור המולך?! 

רמב"ן התרגשותו של יעקב אבינו "האב הזקן" הייתה גדולה משל יוסף הבן, המושל במצרים,    לדברי

 בכה. וולכן רק יעקב נפל את צווארי בנו 

 פרשנית, מה היתרון של כל פרוש? מבחינה •

 התיאור הרגשי, מה ההבדל בין הפרושים?  מבחינת  •
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 בראשית 

ד" בס   

 ]רשות[ הקשר רחב

 ב:מערכת היחסים בין יוסף לאחים לאחר מות יעק 

בפרקנו התוודה יוסף בפני אחיו וההפתעה הייתה עצומה. ברם, כל עוד יעקב אבינו היה בחיים לא  

היה ברור איך תתייצב מערכת היחסים ביניהם. בפרק נ לאחר מותו של יעקב אנו לומדים שהפיוס  

 התרחש באופן מעמיק ויוסף מקבל על עצמו לכלכלם: 

 בראשית פרק נ: 

ל ָהָרָעה ֲאשֶׁ  יב ָלנּו ֵאת ּכָ ב ָיׁשִ ְטֵמנּו יֹוֵסף ְוָהׁשֵ י ֵמת ֲאִביֶהם ַויֹּאְמרּו לּו ִיׂשְ ְראּו ֲאֵחי יֹוֵסף ּכִ ַמְלנוּ   טו  ַויִּ ר  ּגָ

 ֹאתֹו:  

ה ִלְפֵני מֹותֹו ֵלאֹמר:    טז ַוְיַצּוּו ֶאל יֹוֵסף ֵלאֹמר ָאִביָך ִצּוָ

א שָׂ  ע ַעְבֵדי ֱאלֵֹהי  יז ּכֹה ֹתאְמרּו ְליֹוֵסף ָאּנָ א ָנא ְלֶפׁשַ ה ׂשָ יָרָעה ְגָמלּוָך ְוַעּתָ אָתם ּכִ ע ַאֶחיָך ְוַחּטָ ׁשַ א ָנא ּפֶ

ָרם ֵאָליו:  ַדּבְ  ָאִביָך  ַויְֵּבּךְ יֹוֵסף ּבְ

ּנּו ְלָך ַלֲעָבִדים:   לּו ְלָפָניו ַויֹּאְמרּו ִהּנֶ ּפְ ם ֶאָחיו ַויִּ  יח ַויְֵּלכּו ּגַ

י ֲהַתַחת ֱאלֹקים ָאִני:  יט ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם יוֹ  יָראּו ּכִ  ֵסף ַאל ּתִ

יֹּום ַהזֶּה ְלַהֲחיֹת ַעם ָרב:  ָבּה ְלטָֹבה ְלַמַען ֲעׂשה ּכַ ם ָעַלי ָרָעה ֱאלֹקים ֲחׁשָ ְבּתֶ ם ֲחׁשַ  כ   ְוַאּתֶ

ר ֶכם ַוְיַנֵחם אֹוָתם ַוְיַדּבֵ ל ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטּפְ יָראּו ָאֹנִכי ֲאַכְלּכֵ ה ַאל ּתִ ם:  כא ְוַעּתָ  ַעל ִלּבָ

 

  



14 
 

 

 בראשית 

ד" בס   

 ]רשות[ הקשר אישי

 יוסף הצדיק: 

בפרקנו התגלה יוסף כבעל מידות נעלות של סליחה ומחילה לאחיו, ושל אמונה שלמה בקב"ה אשר  

 מנהיג את העולם ומסובב את המאורעות. 

 כיצד ניתן למחול?  •

 כיצד מגיעים לאמונה שלמה בקב"ה שהכל מידו?  •

 כיצד מוותרים על רצון לנקום וליטור?  •

 כיצד יכולים אנו ללמוד מיוסף הצדיק בכל אלה?  •

]הערה למורה: ניתן להשתמש בשירה של זלדה 'הלומת געגועים' אשר מתאר בפליאה את גדולתו  

 של יוסף ומבקש ללמוד ממנה[

 


