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  שיבת האחים לארץ: מג-מבבראשית פרק 
 

 מבוא

ההכנות לקראת מתאר הכתוב את שיבתם של הבנים ארצה ללא שמעון ופסוק יד, מפסוק כו בפרק מב ועד פרק מג 

ם לספר את קורותיהם, ולאחר זמן, כשהרעב מתגבר, השיבתם המחודשת למצרים. הם נפגשים עם יעקב ונאלצים 

 .נאלצים לבקש מיעקב לשוב מצרימה
 

 מכוונות למידה השאל

 ב?איך הציגו האחים את קורותיהם לפני יעקא. 

 ה?מדוע התקבלה עצת יהודה ואילו עצת ראובן נדחתב. 

 

 

 חרדת האחים

 תות על האחים בהגיעם למצרים:שתי צרות נוח

 הצרה הראשונה - מב בראשית

ֵסף ֲאֵלֶהם ַויֹּאֶמר( יד) י ֲאֶשר הּוא יוֹּ ַבְרתִּ ר ֲאֵלֶכם דִּ ים ֵלאמֹּ  ...:ַאֶתם ְמַרְגלִּ

ם( יט) ים אִּ יֶכם ַאֶתם ֵכנִּ ְשַמְרֶכם ְבֵבית ֵיָאֵסר ֶאָחד ֲאחִּ יאּו ְלכּו ְוַאֶתם מִּ ן ֶשֶבר ָהבִּ  :ָבֵתיֶכם ַרֲעבוֹּ

יֶכם ְוֶאת( כ) ן ֲאחִּ יאּו ַהָקטֹּ ְבֵריֶכם ְוֵיָאְמנּו ֵאַלי ָתבִּ  :ֵכן ַוַיֲעׂשּו ָתמּותּו ְוֹלא דִּ

ים ֲאָבל ָאִחיו ֶאל ִאיׁש ַויֹּאְמרּו( כא) ינּו ַעל ֲאַנְחנּו ֲאֵשמִּ ינּו ֲאֶשר ָאחִּ ְתַחְננוֹּ  ַנְפשוֹּ  ָצַרת ָראִּ   ֵאֵלינּו ְבהִּ

את ַהָצָרה ֵאֵלינּו ָבָאה ֵכן ַעל ָשָמְענּו ְוֹלא    :ַהזֹּ

ָתם ְראּוֵבן ַוַיַען( כב) ר אֹּ י ֲהלוֹּא ֵלאמֹּ ר ֲאֵליֶכם ָאַמְרתִּ ֵנה ָדמוֹּ  ְוַגם ְשַמְעֶתם ְוֹלא ַבֶיֶלד ֶתֶחְטאּו ַאל ֵלאמֹּ ְדָרש הִּ  :נִּ

 

 בצרה הראשונה הם מאושמים בריגול, שמעון נלקח לכלא, והם נדרשים להביא את בנימין.

 

 השנייההצרה  - מב בראשית

ְׂשאּו( כו) ְבָרם ֶאת ַויִּ ֵריֶהם ַעל שִּ ָשם ַוֵיְלכּו ֲחמֹּ  :מִּ

ְפַתח( כז) א ָלֵתת ַׂשקוֹּ  ֶאת ָהֶאָחד ַויִּ ְסּפוֹּ רוֹּ  מִּ ן ַלֲחמֹּ ֵנה ַכְסּפוֹּ  ֶאת ַוַיְרא ַבָמלוֹּ י הּוא ְוהִּ  :ַאְמַתְחתוֹּ  ְבפִּ

י הּוַשב ֶאָחיו ֶאל ַויֹּאֶמר( כח) ֵנה ְוַגם ַכְסּפִּ י הִּ ָבם ַוֵיֵצא ְבַאְמַתְחתִּ ר ָאִחיו ֶאל ִאיׁש ַוֶיֶחְרדּו לִּ ים ָעָׂשה זֹּאת ַמה ֵלאמֹּ  :ָלנּו ֱאֹלהִּ

 

 ויש חשש כבד שהם יואשמו בגניבה. - ועבור האוכל נמצא בכלישהוא שילם הכסף אחד האחים מגלה שבצרה השנייה, 

 

 שנפלו עליהם? מה המכנה המשותף לתגובה של האחים לשתי הצרות  .1
 

  

 השיבה ארצה
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 המפגש עם יעקב

  מב בראשית

ב ֶאל ַוָיבֹּאּו( כט) יֶהם ַיֲעקֹּ ידּו ְכָנַען ַאְרָצה ֲאבִּ רֹּת ָכל ֵאת לוֹּ  ַוַיגִּ ָתם ַהקֹּ ר אֹּ  :ֵלאמֹּ

ֶבר( ל) יש דִּ ֵני ָהאִּ ָתנּו ָהָאֶרץ ֲאדֹּ ֵתן ָקשוֹּת אִּ ָתנּו ַויִּ ים אֹּ ְמַרְגלִּ  :ָהָאֶרץ ֶאת כִּ

ים ֵאָליו ַונֹּאֶמר( לא) ינּו ֹלא ֲאָנְחנּו ֵכנִּ ים ָהיִּ  :ְמַרְגלִּ

ים ֲאַנְחנּו ָעָׂשר ְשֵנים( לב) ינּו ְבֵני ַאחִּ ן ֵאיֶננּו ָהֶאָחד ָאבִּ ינּו ֶאת ַהיוֹּם ְוַהָקטֹּ  :ְכָנַען ְבֶאֶרץ ָאבִּ

יש ֵאֵלינּו ַויֹּאֶמר( לג) ֵני ָהאִּ את ָהָאֶרץ ֲאדֹּ י ֵאַדע ְבזֹּ ים כִּ יֶכם ַאֶתם ֵכנִּ יחּו ָהֶאָחד ֲאחִּ י ַהנִּ תִּ ן ְוֶאת אִּ  :ָוֵלכּו ְקחּו ָבֵתיֶכם ַרֲעבוֹּ

יאּו( לד) יֶכם ֶאת ְוָהבִּ ן ֲאחִּ י ְוֵאְדָעה ֵאַלי ַהָקטֹּ ים ֹלא כִּ י ַאֶתם ְמַרְגלִּ ים כִּ יֶכם ֶאת ַאֶתם ֵכנִּ ְסָחרּו ָהָאֶרץ ְוֶאת ָלֶכם ֶאֵתן ֲאחִּ  :תִּ

 

o לד מב, בראשית ן"רמב  

 חוזרים היו מיד - ברצונם כי, בנימין אתם לשלח אליהם שישמע כדי ,השלום מפני בדבר לו שינו - תסחרו הארץ ואת

 .שמעון מאסר ולא מאסרם לו הגידו ולא, אתי" הניחו האחד "אחיכם לו אמרו וכן .עמכם" בני ילך "לא שאמר לולי
 

 לקנות כרצונכם סחורה שתביאו)ופירושו(  וטעמו, הכתוב סיפרו ולא, "תסחרו הארץ ואת" יוסף להם שאמר ויתכן

 .בשתכם תחת לכם איטיב כי ,סחורתכם מכס אקח ולא התבואה

 

בפרק מב פעמיים. פעם ראשונה מסופר המאורע  מתוארסיפור ירידתם של אחי יוסף והמפגש עם השליט המצרי  .2

אחי יוסף כאשר הם מספרים לאביהם יעקב  כב(, ופעם שנייה הוא מסופר ע"י-)פסוקים ו עצמו בעת התרחשותו

 .לד(-ירע להם במצרים )פסוקים כטאאת אשר 

 היעזר ברמב"ן (.שהתווסף, פרט ששונה ופרט שהושמטפרט ) שינויים בין שני הסיפורים שלושהמצא א. 

 היעזר הרמב"ן ?ב. הסבר מה המטרה )באופן כללי( של השינויים שערכן האחים

 מה הם? שונים, הרמב"ן מציע שני הסבריםג. על השינוי שהתווסף, 

 

 

  

 סוג השינוי פרטים במאורע שהאחים שינו ה פירטי המאורע עצמו 

 פרט שהושמט   (1)

 פרט ששונה   (2)

 פרט שהתווסף    (3)
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 "ִׁשַכְלֶתם אִֹּתי"

  מב בראשית

י( לה) ים ֵהם ַוְיהִּ יקִּ ֵנה ַׂשֵקיֶהם ְמרִּ יש ְוהִּ ר אִּ ְראּו ְבַׂשקוֹּ  ַכְסּפוֹּ  ְצרוֹּ רוֹּת ֶאת ַויִּ יֶהם ֵהָמה ַכְסֵּפיֶהם ְצרֹּ יָראּו ַוֲאבִּ  :ַויִּ

ב ֲאֵלֶהם ַויֹּאֶמר( לו) יֶהם ַיֲעקֹּ י ֲאבִּ תִּ ַכְלֶתם אֹּ ֵסף שִּ ן ֵאיֶננּו יוֹּ ְמעוֹּ ן ְוֶאת ֵאיֶננּו ְושִּ ְנָימִּ ָקחּו בִּ  :ֻכָלָנה ָהיּו ָעַלי תִּ

 

  מב, לו בראשית י"רש

 כיוסף.)את שמעון(  מכרוהו או הרגוהו שמא שחשדן מלמד - שכלתם אתי

 שכול. קרוי אבודים שבניו מי כל - שכלתם

 

 לו וברש"י, וענה:-עיין בפסוקים לה .3

 מה הייתה התגובה של יעקב לכל מה שסיפרו לו האחים? לפי רש"י,א. 

 מה הביסוס בכתוב שהביא את רש"י להציע את פירושו )שני דברים(.ב. 
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 הצעת ראובן - מב פרק בראשית

יו ֶאל ְראּוֵבן ַויֹּאֶמר( לז) ר ָאבִּ ית ָבַני ְשֵני ֶאת ֵלאמֹּ ם ָתמִּ יֶאנּו ֹלא אִּ תוֹּ  ְתָנה ֵאֶליָך ֲאבִּ י ַעל אֹּ י ָידִּ יֶבנּו ַוֲאנִּ  :ֵאֶליָך ֲאשִּ

י ֵיֵרד ֹלא ַויֹּאֶמר( לח) ָמֶכם ְבנִּ י עִּ יו כִּ ְשָאר ְלַבדוֹּ  ְוהּוא ֵמת ָאחִּ ן ּוְקָרָאהּו נִּ   ָבּה ֵתְלכּו ֲאֶשר ַבֶדֶרְך ָאסוֹּ

ַרְדֶתם   י ֶאת ְוהוֹּ ן ֵׂשיָבתִּ ָלה ְבָיגוֹּ  :ְשאוֹּ

 הצעת יהודה - מג פרק בראשית

 :ָבָאֶרץ ָכֵבד ְוָהָרָעב( א)

י( ב) לּו ַכֲאֶשר ַוְיהִּ ל כִּ יאּו ֲאֶשר ַהֶשֶבר ֶאת ֶלֱאכֹּ ם ֵהבִּ ְצָריִּ מִּ יֶהם ֲאֵליֶהם ַויֹּאֶמר מִּ ְברּו ֻשבּו ֲאבִּ ֶכל ְמַעט ָלנּו שִּ  :אֹּ

ר ְיהּוָדה ֵאָליו ַויֹּאֶמר( ג) ד ָהֵעד ֵלאמֹּ יש ָבנּו ֵהעִּ ר ָהאִּ ְראּו ֹלא ֵלאמֹּ י ָפַני תִּ ְלתִּ יֶכם בִּ ְתֶכם ֲאחִּ  :אִּ

ם( ד) ינּו ֶאת ְמַשֵלחַ  ֶיְשָך אִּ ָתנּו ָאחִּ ְשְבָרה ָדהֵנְר  אִּ ֶכל ְלָך ְונִּ  :אֹּ

ם( ה) י ֵנֵרד ֹלא ְמַשֵלחַ  ֵאיְנָך ְואִּ יש כִּ ְראּו ֹלא ֵאֵלינּו ָאַמר ָהאִּ י ָפַני תִּ ְלתִּ יֶכם בִּ ְתֶכם ֲאחִּ  :אִּ

ְׂשָרֵאל ַויֹּאֶמר( ו) ֶתם ָלָמה יִּ י ֲהֵרעֹּ יד לִּ יש ְלַהגִּ ד ָלאִּ  :ָאח ָלֶכם ַהעוֹּ

ל ַויֹּאְמרּו( ז) יש ָשַאל ָשאוֹּ ַלְדֵתנּו ָלנּו ָהאִּ ר ּוְלמוֹּ ד ֵלאמֹּ יֶכם ַהעוֹּ   ָאח ָלֶכם ֲהֵיש ַחי ֲאבִּ

י ַעל לוֹּ  ַוַנֶגד  ים ּפִּ עַ  ָהֵאֶלה ַהְדָברִּ י ֵנַדע ֲהָידוֹּ ידּו יֹּאַמר כִּ רִּ יֶכם ֶאת הוֹּ  :ֲאחִּ

ְׂשָרֵאל ֶאל ְיהּוָדה ַויֹּאֶמר( ח) יו יִּ ְלָחה ָאבִּ י ַהַנַער שִּ תִּ ְחֶיה ְוֵנֵלָכה ְוָנקּוָמה אִּ  :ַטֵּפנּו ַגם ַאָתה ַגם ֲאַנְחנּו ַגם ָנמּות ְוֹלא ְונִּ

י( ט) כִּ י ֶאֶעְרֶבנּו ָאנֹּ ָידִּ ם ְתַבְקֶשנּו מִּ יו ֹלא אִּ תִּ יאֹּ יו ֵאֶליָך ֲהבִּ ַצְגתִּ י ְלָפֶניָך ְוהִּ ים ָכל ְלָך ְוָחָטאתִּ  :ַהָימִּ

י( י) ְתַמְהָמְהנּו לּוֵלא כִּ י הִּ ם ֶזה ַשְבנּו ַעָתה כִּ  :ַפֲעָמיִּ

ְׂשָרֵאל ֲאֵלֶהם ַויֹּאֶמר( יג-יא) יֶהם.. יִּ יש ֶאל שּובּו קּומּו.  ְֲאבִּ  :ָהאִּ

 

 ? להצעת יהודה בוכיצד הוא מגי ,להצעת ראובןכיצד מגיב יעקב  .4
 
 

 ן?במה הצעת יהודה משכנעת יותר מהצעת ראוב

מדוע הצעתו של יהודה שכנעה את יעקב ואילו  ,השווה בין שתי ההצעות, ופרט בטבלה שלפניך ארבעה מרכיבים .5

 הצעתו של ראובן לא שכנעה אותו?

 

 הצעת ראובן מול הצעת יהודה

 הצעת יהודההיתרונות ב הצעת ראובןהחסרונות ב 

 ההצעהזמן  א.

 

 
 
 

 (רש"י מג, ב ד"ה כאשר כלו לאכולע"פ )

ואופיו אישיותו ב. 
  של המציע

 נסיון העבר(ע"פ ) 

 
 
 
 
 

 (רמב"ן מב, לז)ע"פ 

 
 
 
 
 

 (מב, לזרמב"ן )ע"פ 

  דרכי השכנועג. 
 
 

 
 

 )ע"פ רש"י מג, ח ד"ה ולא נמות(

 הערבות ד. 
מה יקרה אם בנימין ) 

 (לא ישוב?
 

 )רש"י מב, לח ד"ה לא ירד בני עימכם(

 
 

 )רש"י מג, ט ד"ה והצגתיו לפניך(


