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   בבית פוטיפר: יוסף  טל בראשית פרק 
 מבוא

אחר מכירתו, מגיע יוסף לבית פוטיפר המצרי, שם הוא שב ומתגדל. אולם הקב"ה שב ומזמן לו ניסיון, בדמותה של 

 .אשת פוטיפר, בעקבותיו כינו חז"ל את יוסף: 'יוסף הצדיק'
 

 מכוונות למידה   השאל

 מה מלמד אותנו הפרק על דמותו של יוסף?  - יוסף כיוסף הצדיק דווקא בניכר מתגלה  א. 

 יוסף עמד בניסיון: מנין שאב את הכוח לעשות זאת? ב. 

 

 

 

   לט בראשית

ר ַהִיְׁשְמֵעאִלים ִמַיד  ִמְצִרי  ִאיׁש ַהַטָבִחים  ַשר ַּפְרֹעה  ְסִריס ּפֹוִטיַפר  ַוִיְקֵנהּו  ִמְצָרְיָמה  הּוַרד ְויֹוֵסף ( א)  : ָׁשָמה הֹוִרֻדהּו  ֲאׁשֶׁ

ת ' ה ַוְיִהי( ב)  :ַהִמְצִרי ֲאֹדָניו ְבֵבית  ַוְיִהי  ַמְצִליחַ  ִאיׁש  ַוְיִהי יֹוֵסף אֶׁ

ר ְוֹכל  ִאּתֹו' ה  ִכי ֲאֹדָניו ַוַיְרא( ג) ה  הּוא ֲאׁשֶׁ  :ְבָידֹו ַמְצִליחַ '  ה ֹעשֶׁ

ת ְבֵעיָניו ֵחן יֹוֵסף ַוִיְמָצא( ד)  :ְבָידֹו ָנַתן לֹו יֶׁׁש ְוָכל ֵביתֹו ַעל ַוַיְפִקֵדהּו ֹאתֹו ַוְיָׁשרֶׁ

ר ָכל ְוַעל ְבֵביתֹו ֹאתֹו ִהְפִקיד   ֵמָאז ַוְיִהי( ה)    לֹו יֶׁׁש  ֲאׁשֶׁ

ְך  ת' ה ַוְיָברֶׁ ר ְבָכל ' ה ִבְרַכת  ַוְיִהי יֹוֵסף  ִבְגַלל ַהִמְצִרי ֵבית אֶׁ ה ַבַבִית לֹו יֶׁׁש ֲאׁשֶׁ  :ּוַבָשדֶׁ

ר ָכל ַוַיֲעֹזב( ו) ם ִאם  ִכי ְמאּוָמה ִאּתֹו ָיַדע  ְולֹא יֹוֵסף ְבַיד לֹו ֲאׁשֶׁ חֶׁ ר ַהלֶׁ ה ִויֵפה  ֹתַאר ְיֵפה יֹוֵסף ַוְיִהי אֹוֵכל הּוא ֲאׁשֶׁ  : ַמְראֶׁ

 

ּתֹו" י ה' אִּ  )פסוק ג(   "ַוַיְרא ֲאֹדָניו כִּ

 

 עיין בפסוק ג, ובדברי רש"י ורמב"ן וענה:  .1

 ?  רש"י ורמב"ןמהו הקושי בפסוק אליו מתייחסים א. 

 ( כיצד מיישב רש"י קושי זה? 1ב. )

 ות. את הראי פרט. ח  ,; מ"הטז, מ"א ח;  ,ט; מ' ,ל"טראיה לרש"י מהמקורות הבאים:  הבא (2)

 ( .כיצד מיישב הרמב"ן קושי זה? 1ג ) 

 .מבראשית כו, כחמפסוק ג עצמו, ו של הרמב"ן ות שיש להביא לפירושו ( הסבר את הראי2)

  

 עלייתו של יוסף בבית פוטיפר  

 לט, ג בראשית 

רַוַיְרא   ה ה' ַמְצִליַח ְבָידֹו: ֲאֹדָניו ִכי ה' ִאּתֹו ְוֹכל ֲאׁשֶׁ   הּוא ֹעשֶׁ

 רש"י

 . שם שמים שגור בפיו -כי ה' אתו 

  רמב"ן 

וירא אדוניו כי  "אבל ,  ואינו נראה  .שם שמים שגור בפיו לשון רש"י  -כי ה' אתו  

מעשיו בכל עת יותר מכל אדם וידע כי מאת אלוהים היא    יצליחו כי    "ה' אתו

 . )בראשית כו, כח( "לו, וכן: "ראה ראינו כי היה ה' עימך 
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 י יֵפה ֹתַאר  ְיֵפה יֹוֵסף "ַוְיהִּ  ַמְרֶאה" )פסוק ו(  וִּ

 

 :עיין בפסוק ו, וענה .2

 בפירושיהם?   רש"י ורמב"ןאליו מתייחסים ו שמהו הקושי בפסוק  א. 

 מיישב את הקושי?  מהפרשניםכיצד כל אחד  ב. 

 ההבדל בין שני הפירושים ביישוב הקושי?   מהג. 

  

 
י ֵר חֲ ר הדברים האלה" פירושו שהעניין הבא אירע בזמן סמוך אחר הדברים המוזכרים למעלה, וכל מקום שנאמר "אַ חַ לפי רש"י כל מקום שנאמר "אַ  1

 . המוזכרים למעלה  הדבריםי רהדברים האלה", פירושו שהעניין הבא אירע בזמן מופלג ורחוק אח 

 ז -לט, ובראשית 

ר ָכל ַוַיֲעֹזב( ו) ם ִאם  ִכי ְמאּוָמה ִאּתֹו ָיַדע  ְולֹא יֹוֵסף ְבַיד לֹו ֲאׁשֶׁ חֶׁ ר ַהלֶׁ י אֹוֵכל הּוא ֲאׁשֶׁ יֵפה ֹתַאר ְיֵפה יֹוֵסף ַוְיהִּ  :ַמְרֶאה  וִּ

ה ַהְדָבִרים  ַאַחר ַוְיִהי( ז) ת ַוִּתָשא  ָהֵאלֶׁ ת  ֲאֹדָניו ֵאׁשֶׁ יהָ  אֶׁ ל  ֵעינֶׁ ר  יֹוֵסף אֶׁ  :ִעִמי ִׁשְכָבה ַוּתֹאמֶׁ

  רש"י 

  ומסלסל   ושותה  אוכל  התחיל,  מושל  עצמו   שראה  כיון   -  תואר   יפה   יוסף  ויהי

  מגרה   אני,  בשערך  מסלסל  ואתה   מתאבל   אביך   הוא  ברוך  הקדוש  אמר ,  בשערו

   .1סמוך   "אחר" שנאמר מקום כל -'  וגו  אדוניו אשת ותשא מיד, הדוב את בך

  רמב"ן 

  -   מראה  ויפה  תאר  יפה  יוסף  ויהי

  פיו וי   בעבור  כי   לומר  בכאן   זה   הזכיר

 . עיניה  את  אליו אדוניו אשת נשאה
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   לט בראשית

ה ַהְדָבִרים  ַאַחר ַוְיִהי( ז) ת ַוִּתָשא  ָהֵאלֶׁ ת  ֲאֹדָניו ֵאׁשֶׁ יהָ  אֶׁ ל  ֵעינֶׁ ר  יֹוֵסף אֶׁ  :ִעִמי ִׁשְכָבה ַוּתֹאמֶׁ

ר ַוְיָמֵאן( ח) ל  ַויֹאמֶׁ ת אֶׁ ר ְוֹכל ַבָבִית ַמה  ִאִּתי  ָיַדע לֹא  ֲאֹדִני ֵהן  ֲאֹדָניו ֵאׁשֶׁ  :ְבָיִדי ָנַתן  לֹו  יֶׁׁש ֲאׁשֶׁ

ּנּו( ט) ה ַבַבִית ָגדֹול ֵאינֶׁ ִּני  ַהזֶׁ ִּני ָחַשְך ְולֹא ִממֶׁ ר אֹוָתְך ִאם  ִכי ְמאּוָמה  ִממֶׁ    ִאְׁשּתֹו  ַאְּת  ַבֲאׁשֶׁ

ה ְוֵאיְך  ֱעשֶׁ  : ֵלאֹלִהים ְוָחָטאִתי ַהזֹאת  ַהְגֹדָלה ָהָרָעה אֶׁ

ל ְכַדְבָרה  ַוְיִהי( י) יהָ  ָׁשַמע ְולֹא יֹום  יֹום  יֹוֵסף  אֶׁ ְצָלה ִלְׁשַכב  ֵאלֶׁ  : ִעָמה  ִלְהיֹות אֶׁ

ה  ְכַהיֹום ַוְיִהי( יא)  : ַבָבִית ָׁשם ַהַבִית  ֵמַאְנֵׁשי  ִאיׁש ְוֵאין  ְמַלאְכּתֹו ַלֲעשֹות ַהַבְיָתה  ַוָיבֹא  ַהזֶׁ

 : ַהחּוָצה ַוֵיֵצא ַוָיָנס  ְבָיָדה ִבְגדֹו ַוַיֲעֹזב   ִעִמי ִׁשְכָבה  ֵלאֹמר  ְבִבְגדֹו ַוִּתְתְּפֵשהּו( יב)

 : ַהחּוָצה ַוָיָנס  ְבָיָדה ִבְגדֹו ָעַזב ִכי ִכְראֹוָתה ַוְיִהי( יג)

ר  ֵביָתה   ְלַאְנֵׁשי   ַוִּתְקָרא (  יד) ם   ַוּתֹאמֶׁ ק  ִעְבִרי  ִאיׁש  נּו לָ   ֵהִביא   ְראּו   ֵלאֹמר   ָלהֶׁ ְקָרא  ִעִמי  ִלְׁשַכב  ֵאַלי  ָבא  ָבנּו  ְלַצחֶׁ  : ָגדֹול   ְבקֹול   ָואֶׁ

ְקָרא  קֹוִלי  ֲהִריֹמִתי ִכי  ְכָׁשְמעֹו ַוְיִהי( טו) ְצִלי ִבְגדֹו ַוַיֲעֹזב   ָואֶׁ  : ַהחּוָצה ַוֵיֵצא ַוָיָנס אֶׁ

ְצָלה ִבְגדֹו ַוַּתַּנח( טז) ל ֲאֹדָניו בֹוא  ַעד אֶׁ  : ֵביתֹו אֶׁ

ה ַכְדָבִרים ֵאָליו ַוְּתַדֵבר( יז) ד ֵאַלי  ָבא ֵלאֹמר ָהֵאלֶׁ בֶׁ ר ָהִעְבִרי  ָהעֶׁ ק ָלנּו  ֵהֵבאתָ  ֲאׁשֶׁ  :ִבי ְלַצחֶׁ

ְקָרא  קֹוִלי ַכֲהִריִמי ַוְיִהי( יח) ְצִלי ִבְגדֹו ַוַיֲעֹזב  ָואֶׁ  :ַהחּוָצה ַוָיָנס  אֶׁ

ת ֲאֹדָניו ִכְׁשֹמעַ  ַוְיִהי( יט) ר ִאְׁשּתֹו ִדְבֵרי  אֶׁ ה ַכְדָבִרים ֵלאֹמר  ֵאָליו ִדְבָרה ֲאׁשֶׁ ָך  ִלי  ָעָשה ָהֵאלֶׁ  :ַאּפֹו ַוִיַחר ַעְבדֶׁ

ל ַוִיְּתֵנהּו  ֹאתֹו יֹוֵסף   ֲאֹדֵני ַוִיַקח( כ) ר ְמקֹום ַהֹסַהר ֵבית אֶׁ ְך  ֲאִסיֵרי ֲאׁשֶׁ לֶׁ  : ַהֹסַהר ְבֵבית ָׁשם  ַוְיִהי  ֲאסּוִרים ַהמֶׁ

ת' ה ַוְיִהי( כא) ד  ֵאָליו ַוֵיט יֹוֵסף אֶׁ  : ַהֹסַהר ֵבית ַשר ְבֵעיֵני ִחּנֹו ַוִיֵּתן ָחסֶׁ

ר ָהֲאִסיִרם ָכל ֵאת יֹוֵסף  ְבַיד ַהֹסַהר  ֵבית ַשר  ַוִיֵּתן( כב) ר ָכל ְוֵאת ַהֹסַהר  ְבֵבית ֲאׁשֶׁ ה ָהָיה הּוא ָׁשם ֹעִשים ֲאׁשֶׁ  :ֹעשֶׁ

ה ַהֹסַהר ֵבית ַשר ֵאין( כג) ת  ֹראֶׁ ר ְבָידֹו ְמאּוָמה ָכל אֶׁ ר ִאּתֹו' ה  ַבֲאׁשֶׁ ה הּוא  ַוֲאׁשֶׁ  ס : ַמְצִליחַ ' ה  ֹעשֶׁ

 

 בוסיונות אשת פוטיפר ליצור קשר עם יוסף וסירוינ

 ט, וענה:  -עיין בפסוקים ז  .3

 מהן שני הנימוקים שמעלה יוסף כאשר הוא מסרב להצעת אשת פוטיפר? צטט והסבר בלשונך.  א.

 ב. מה ההבדל העקרוני בין שני הנימוקים. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ניסיון קשה עם אשת פוטיפר ועמד בו וסף הצדיק הועמד בפניי

 )מובא בקיצור גם ברש"י על פסוק יא(  ב עמוד לו דף סוטה

  עתידין,  יוסף:  לו  אמר,  בחלון  לו  ונראתה  אביו  של  דיוקנו)באה(    התבא  שעה  באותה  -'  וגו   "לאמר  בבגדו  ותתפשהו"

 ? זונות  רועה ותקרא מביניהם שמך שימחה  רצונך, ביניהם ואתה  אפוד אבני על שיכתבו אחיך

 

 )שני דברים(.  מה סייע ליוסף להתמודד עם הנסיון זה?הסבר בלשונך  לפי חז"ל,  א.  .4

 .ניסית -ארצית ולא בדרך אלוקית-לדברי חז"ל בדרך אנושיתהצע הסבר ב. 

 

  

 יוסף ואשת פוטיפר 
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 לוש גרסאות לסיפור המעשה של יוסף ואשת פוטיפרש   

 יח, וענה: -עיין בפסוקים יא .5

ה  ששלו. מצא  לאנשי ביתהלבין הדרך שאשת פוטיפר מספרת זאת  ,  שקרה באמתכפי  השווה בין סיפור המקרה  א.  

 . את הסיפור דוע שינתה אשת פוטיפר, ונסה להסביר מהבדלים  )מתוך ארבעה(

 
 כפי שקרה    המקרה

 באמת 
 אשת פוטיפר  כפי ש  המקרה

 ההסבר לשינוי יתה בלאנשי מספרת 

את   לכפות  ניסתה  פוטיפר  אשת 
ממנו   ודרשה  יוסף  על  עצמה 

 . שישכב איתה 

לאנוס   שניסה  זה  הוא  יוסף 
 והיא התנגדה.  ,אותה 

 אמירת העובדות האמתיות יהפכו אותה לאשמה 

   

   

   

, לבין הדרך בה היא מספרת זאת  לאנשי ביתהעל ידי אשת פוטיפר  כפי שסופר  השווה בין סיפור המקרה  ב.  

 . מצא שני ההבדלים ונסה להסביר את פשרם.  לבעלה

 

 אשת פוטיפר  כפי ש  המקרה
 יתה בלאנשי מספרת 

 אשת פוטיפר  המקרה כפי ש
 ההסבר לשינוי לבעלה מספרת 

   

   

   המקרה
 כפי שקרה באמת 

 המקרה  
 יתה בלאנשי מספרת אשת פוטיפר  כפי ש 

 המקרה  
 לבעלהמספרת אשת פוטיפר  כפי ש 

ֲעשֹות    )יא(  ַ ַהַבְיָתה  ַוָיבֹא  ה  ַהזֶׁ ְכַהיֹום  ַוְיִהי 

 ְמַלאְכּתֹו ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנֵׁשי ַהַבִית ָׁשם ַבָבִית:   
ם ֵלאֹמר    ר ָלהֶׁ  ַוּתֹאמֶׁ

 

ל ֵביתֹו:    )טז( ְצָלה ַעד בֹוא ֲאֹדָניו אֶׁ  ַוַּתַּנח ִבְגדֹו אֶׁ

ה ֵלאֹמר     )יז(  ַוְּתַדֵבר ֵאָליו ַכְדָבִרים ָהֵאלֶׁ

 

 

 

 ַוִּתְתְּפֵשהּו ְבִבְגדֹו ֵלאֹמר ִׁשְכָבה ִעִמי  )יב( 

 

 

 ַוַיֲעֹזב ִבְגדֹו ְבָיָדה  

 ַוָיָנס ַוֵיֵצא ַהחּוָצה:  

 ַוְיִהי ִכְראֹוָתה ִכי ָעַזב ִבְגדֹו ְבָיָדה    )יג(

 ַוָיָנס ַהחּוָצה:  

 ַוִּתְקָרא ְלַאְנֵׁשי ֵביָתה  )יד(

 ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיׁש ִעְבִרי   

ק ָבנּו    ְלַצחֶׁ

 ָבא ֵאַלי ִלְׁשַכב ִעִמי   

ְקָרא בְ    קֹול ָגדֹול: ָואֶׁ

ְקָרא    )טו( ַוְיִהי ְכָׁשְמעֹו ִכי ֲהִריֹמִתי קֹוִלי ָואֶׁ

ְצִלי     ַוַיֲעֹזב ִבְגדֹו אֶׁ

 חּוָצה: ַוָיָנס ַוֵיֵצא הַ  

ר ֵהֵבאָת ָלנּו  ד ָהִעְבִרי ֲאׁשֶׁ בֶׁ  ָבא ֵאַלי ָהעֶׁ

ק ִבי:     ְלַצחֶׁ

 

ְקָרא    )יח(  ַוְיִהי ַכֲהִריִמי קֹוִלי ָואֶׁ

 

ְצִלי     ַוַיֲעֹזב ִבְגדֹו אֶׁ

 ַוָיָנס ַהחּוָצה:  



 יוסף בבית פוטיפר : בראשית פרק לט   

 5   השנה!  כל   לאורך  שלך  והנוכחות  ההשתתפות פי  על  נקבע   השנתי"  ”הציון  זכור:   עמירם דומוביץ  

  עונשו של יוסף 

 

עבירה של גילוי    בצעמדוע יוסף נענש בעונש יחסית קל והלא הוא הואשם בניסיון לכ מעוררים קושי:  -פסוקים יט .6

 (? ם זו נחשבה עברה חמורה ביותרעריות )גם בקרב הגויי

 רנו והאב"ע? וכיצד מיישבים קושי זה הספא. 

 ב. מה הביסוס התחבירי בפסוק יט, שמסייע לפירוש של הספורנו? 

 ע? אב"הספורנו, ועל מי חרה אפו לפי העל מי חרה אפו של פוטיפר לפי  ג. 

 לט בראשית 

ת  ֲאֹדָניו ִכְׁשֹמעַ  ַוְיִהי( יט)  ר ִאְׁשּתֹו ִדְבֵרי אֶׁ ה ַכְדָבִרים ֵלאֹמר  ֵאָליו ִדְבָרה ֲאׁשֶׁ ָך  ִלי  ָעָשה ָהֵאלֶׁ  :ַאּפֹו ַוִיַחר ַעְבדֶׁ

ל ַוִיְּתֵנהּו  ֹאתֹו יֹוֵסף   ֲאֹדֵני ַוִיַקח( כ) ר ְמקֹום ַהֹסַהר ֵבית אֶׁ ְך ֲאִסיֵרי  אסורי ֲאׁשֶׁ לֶׁ  : ַהֹסַהר  ְבֵבית ָׁשם ַוְיִהי ֲאסּוִרים  ַהמֶׁ

  ספורנו 

שהאמין יותר לדברי    ,...כי אמנם לא חרה אפו על יוסף בזה  -  ויחר אפו

 יוסף, אבל נתנו בבית הסוהר להראות שהאמין לה לכבודה...

  אב"ע 

ואף על פי כן לא הרגו, כי בספק    -  ויחר אפו

 . היה הדבר אצלו


