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  יוסף מתגלה לאחיו: המ בראשית פרק

 מבוא

בפרקנו מגיע סיפור מפגש יוסף ואחיו לשיא. יוסף מתוודע לאחיו ואומר במפורש: "ֲאִני יֹוֵסף". נבחן את השאלה מדוע 

שעת הגילוי הייתה דווקא עכשיו, ומה היו התגובות השונות לגילוי מרעיש זה. נעמוד על אחת מתפיסות היסוד של 

 אמונתנו העומדת בבסיס דברי יוסף "וישלחני אלקים". 

 

 מכוונות למידה השאל

 מדוע דווקא עכשיו בחר יוסף להתגלות, ואינו יכול עוד להתאפק?א. 

 מהי המשמעות לאמירתו של יוסף לאחיו 'לא אתם שלחתם אותי'?ב. 

 מה היו התגובות השונות להתגלותו של יוסף?ג. 

 

 

 ֵמָעָלי" ִאיׁש ָכל "הוִֹציאּו

  מה בראשית

 :ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ְבִהְתַוַדע ִאּתוֹ  ִאיׁש ָעַמד ְוֹלא ֵמָעָלי ִאיׁש ָכל הוִֹציאּו ַוִיְקָרא ָעָליו ַהִנָצִבים ְלֹכל ְלִהְתַאֵפק יֹוֵסף ָיֹכל ְוֹלא( )א

 :ַפְרֹעה ֵבית ַוִיְׁשַמע ִמְצַרִים ַוִיְׁשְמעּו ִבְבִכי ֹקלוֹ  ֶאת ַוִיֵּתן( ב)

 :ִמָפָניו ִנְבֲהלּו ִכי ֹאתוֹ  ַלֲענֹות ֶאָחיו ָיְכלּו ְוֹלא ָחי ָאִבי ַהעֹוד יֹוֵסף ֲאִני ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ַוֹיאֶמר( ג)

 :ִמְצָרְיָמה ֹאִתי ְמַכְרֶּתם ֲאֶׁשר ֲאִחיֶכם יֹוֵסף ֲאִני ַוֹיאֶמר ַוִיָגׁשּו ֵאַלי ָנא ְגׁשּו ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ַוֹיאֶמר( ד)

 
 

  א, מה בראשית ן"רמב

 נכמרו כי ,לבנימין למחול)דיברו אל ליבו(  פניו לּוְח יִ  רבים אנשים המצרים ומן פרעה מבית שם שהיו, בעיני והנכון]א[ 

, עמהם אדבר כי מעלי נכרי איש כל הוציאו לעבדיו ויקרא. לםולכ להתחזק יוסף יכול ולא, יהודה תחנוני על רחמיהם

 בחצר עודם כי מעליו המוצאים פרעה בית ואנשי מצרים וישמעו ,בבכי קולו את נתן מעליו ובצאתם, מעליו ויצאו

  ....החיצונה

 למכשול אליו וגם .לחרפה להם תהיה כי, המכירה להם בהזכירו ישמעו שלא כדי משם שהוציאם, בהוצאה וטעם]ב[ 

 גם, באחיהם בגדו, בארמנותינו ידרכו ולא בארצנו יגורו לא, בוגדות אנשי אלו, עליהם ומצרים פרעה עבדי שיאמרו -

 ד.עו יאמינו לא ביוסף וגם, ובעמו במלך יעשו מה, בגדו באביהם

 

 עיין בדברי הרמב"ן, וענה: .1

 לאנשים המצריים שנכחו שם? על הודה י נאוםהייתה השפעה של א. לפי הרמב"ן בקטע א, מה 

לפי הרמב"ן בקטע ב, מדוע יוסף רצה שאף אדם, מהפקידות המצרית או מהמשרתים המצריים, לא יהיה נוכח ב. 

  )פרט שתי סיבות(בשעה שהוא מתגלה לאחיו? 

 ג. לפי הרמב"ן בקטע ב, איזו מידה טובה ניתן ללמוד מהתנהגותו של יוסף? 
 

  

 ֲאִחיֶכם" יוֵֹסף הגילוי: "ֲאִני
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 ותו ל יוסף:התנהגעל המידות הטובות שניתן ללמוד ממצביע  "החפץ חיים"

 ר' ישראל מאיר מראדין, חפץ חיים, שער התבונה, פרק ו 

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

ה ולך נא ראה בזוהר הקדוש פרשת מקץ גודל מעלת האיש שמשלם טובה תחת רע... ואלא צריך שימחה הדבר מליב

וא ראה יוסף, לא די שלא שילם רעה לאחיו אלא עשה עמהם טובה, וכך דרכם של צדיקים תמיד, בזכות זה הקב"ה ב

 )מתורגם מארמית(א. מרחם עליהם תמיד בעולם הזה ובעולם הב

 
 

 ו?מדוע יוסף התגלה דווקא עכשי

  ?הזמן הזו יֹוֵסף". מדוע יוסף התגלה דוקא בנקודת ֲאִני ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף "ַוֹיאֶמר .2

 את ההסברים השונים בטבלה שלפניך.כתוב . שונים הסבריםארבעה זו ניתן להציע לשאלה 
 

 מדוע יוסף התגלה לאחיו דווקא עכשיו? ,לשונךב ההסבר בעל השיטה

  של מקרא ולפי פשוט( 1)

עקידת "לפי בעל ( 2)

 ואברבנאל "יצחק 

 ד(מ-מב, ובפרקים  שלמדנו) 

 

 לפי הרמב"ן( 3)

 (בפרק מב שלמדנו) 
 

 לפי הרב יואל בן נון( 4)

 (הלם הגילוי'" במאמרו ") 

הוא לא ידע שהם רימו את  .עלמותויעל ה ו יעקב,יוסף מעולם לא ידע מה האחים סיפרו לאבי
 ,מצריםברבות  במשך שניםיוסף,  כשחיה רעה טרפה אותו.מת לו שיוסף אביהם ואמרו 

אך די  ,כואבתהלמסקנה , ולאט לאט הוא הגיע לחפשושלח שליחים לא שאביו על התפלא 
לשלח אותו ממשפחתו )האחים כנראה הצליחו החליט למרות אהבתו אליו שאביו  ,מתבקשת

ובחר ביצחק, וכפי שיצחק  -(, כפי שאברהם שילח את ישמאעל שיוסף לא ראוי לשכנע אותו
 ובחר ביעקב.  -שילח ממשפחתו את עשו בנו אהוב 

 

יהודה  .שניםכל גודל הטעות שבה הוא חי לאורך ה יוסףהתגלה ל נאום של יהודהאלא שב
 ָאִבי ַעְבְדָך בניסיון לשכנע את השליט המצרי לבטל את רוע הגזרה מספר בדרך אגב "ַוֹיאֶמר

 ְרִאיִתיו ְוֹלא ֹטָרף ָטֹרף ַאְך ָוֹאַמר ֵמִאִּתי ָהֶאָחד ַוֵיֵצא ,ִאְׁשִּתי ִלי ָיְלָדה ְׁשַנִים ִכי םְיַדְעֶּת  ַאֶּתם ֵאֵלינּו
 כט(. -ְׁשֹאָלה" )כז ְבָרָעה ֵשיָבִתי ֶאת ְוהֹוַרְדֶּתם ָאסֹון ְוָקָרהּו ָפַני ֵמִעם ֶזה ֶאת ַגם ֵהָנה. ּוְלַקְחֶּתם ַעד

  

יו חשב כל בשא ,באוזני יוסף, רק עתה הוא הבין שאביו הוטעה בדברים אלו נחשפה האמת
תאבל שהוא מו ,כל השנים הללו אביו חי בצערעתה התברר ליוסף ש .השנים שהוא נטרף ומת

התגובה לאחיו ה לסף מתגוכשיש אין פלא .לא חיפש אותוגם ולכן הוא  ,על בנו אהובו
עדין  ?" כלומר אבי עדין חיָחי ָאִבי ַהעוֹד יֹוֵסף ֲאִני ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף הראשונה שלו הייתה "ַוֹיאֶמר

 עדין רוצה בי? ?לא שכח אותי

  

http://www.herzog.ac.il/tvunot/fulltext/mega1_ybn.pdf
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 תגובת האחים לגילוי

  מה בראשית

 :ִמָפָניו ִנְבֲהלּו ִכי ֹאתוֹ  ַלֲענֹות ֶאָחיו ָיְכלּו ְוֹלא ָחי ָאִבי ַהעֹוד יוֵֹסף ֲאִני ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ַוֹיאֶמר( ג)

 :ִמְצָרְיָמה ֹאִתי ְמַכְרֶּתם ֲאֶׁשר ֲאִחיֶכם יֹוֵסף ֲאִני ַוֹיאֶמר ַוִיָגׁשּו ֵאַלי ָנא ְגׁשּו ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ַוֹיאֶמר( ד)

 :ִלְפֵניֶכם ֱאֹלִהים ְׁשָלַחִני ְלִמְחָיה ִכי ֵהָנה ֹאִתי ְמַכְרֶּתם ִכי ְבֵעיֵניֶכם ִיַחר ְוַאל ֵּתָעְצבּו ַאל ְוַעָּתה( ה)

 :ְוָקִציר ָחִריׁש ֵאין ֲאֶׁשר ָׁשִנים ָחֵמׁש ְועֹוד ָהָאֶרץ ְבֶקֶרב ָהָרָעב ְׁשָנַתִים ֶזה ִכי( ו)

 :ְגֹדָלה ִלְפֵליָטה ָלֶכם ּוְלַהֲחיֹות ָבָאֶרץ ְׁשֵאִרית ָלֶכם ָלשּום ִלְפֵניֶכם ֱאֹלִהים ַוִיְׁשָלֵחִני( ז)

 :ִמְצָרִים ֶאֶרץ ְבָכל ּוֹמֵׁשל ֵביתוֹ  ְלָכל ּוְלָאדֹון ְלַפְרֹעה ְלָאב ַוְיִשיֵמִני ָהֱאֹלִהים ִכי ֵהָנה ֹאִתי ְׁשַלְחֶּתם ַאֶּתם ֹלא ְוַעָּתה( ח)

 :ַּתֲעֹמד ַאל ֵאַלי ְרָדה ִמְצָרִים ְלָכל ְלָאדֹון ֱאֹלִהים ָשַמִני יֹוֵסף ִבְנָך ָאַמר ֹכה ֵאָליו ַוֲאַמְרֶּתם ָאִבי ֶאל ַוֲעלּו ַמֲהרּו( ט)

 :ָלְך ֲאֶׁשר ְוָכל ּוְבָקְרָך ְוֹצאְנָך ָבֶניָך ּוְבֵני ּוָבֶניָך ַאָּתה ֵאַלי ָקרֹוב ְוָהִייתָ  ֹגֶׁשן ְבֶאֶרץ ְוָיַׁשְבָּת ( י)

 :ָלְך ֲאֶׁשר ְוָכל ּוֵביְתָך ַאָּתה ִּתָּוֵרׁש ֶפן ָרָעב ָׁשִנים ָחֵמׁש עֹוד ִכי ָׁשם ֹאְתָך ְוִכְלַכְלִּתי( יא)

 :ֲאֵליֶכם ַהְמַדֵבר ִפי ִכי ִבְנָיִמין ָאִחי ְוֵעיֵני ֹראֹות ֵעיֵניֶכם ְוִהֵנה( יב)

 :ֵהָנה ָאִבי ֶאת ְוהֹוַרְדֶּתם ּוִמַהְרֶּתם ְרִאיֶתם ֲאֶׁשר ָכל ְוֵאת ְבִמְצַרִים ְכבֹוִדי ָכל ֶאת ְלָאִבי ְוִהַגְדֶּתם( יג)

 :ַצָּואָריו ַעל ָבָכה ּוִבְנָיִמן ךְ ַוֵיבְ  ָאִחיו ִבְנָיִמן ַצְּואֵרי ַעל ַוִיֹפל( יד)

 :ִאּתוֹ  ֶאָחיו ִדְברּו ֵכן ְוַאֲחֵרי ֲעֵלֶהם ַוֵיְבךְ  ֶאָחיו ְלָכל ַוְיַנֵשק( טו)

 :ֲעָבָדיו ּוְבֵעיֵני ַפְרֹעה ְבֵעיֵני ַוִייַטב יֹוֵסף ֲאֵחי ָבאּו ֵלאֹמר ַפְרֹעה ֵבית ִנְׁשַמע ְוַהֹקל( טז)

 

 טו, וענה:-ג עיין בפסוקים: .3

 )בסס את תשובתך על הכתוב(  ?האחים מה הייתה התגובה הראשונה של( 1)א. 

 וכיצד ניתן להסביר את תגובתם זו?( 2)

 )בסס את תשובתך על הכתוב(  ?מה היתה תגובתם השנייה( 1)ב. 

 )שני דברים( ?מה גרם להם לשנות את תגובתם( 2)

 

  תגובתם של פרעה ועבדיו

  , טזמה בראשית

 :ֲעָבָדיו ּוְבֵעיֵני ַפְרֹעה ְבֵעיֵני ַוִייַטב יֹוֵסף ֲאֵחי ָבאּו ֵלאֹמר ַפְרֹעה ֵבית ִנְׁשַמע ְוַהֹקל

 רמב"ן

בבוא אליו אחים נכבדים,  כי היה הדבר להם לחרפה שימשול בהם איש נכרי עבד מבית האסורים יצא למלוך. ועתה

 .כולם בדברונודע כי הוא הגון להתייצב לפני מלכים, שמחו 

 

 עיין בפסוק טז, ובדברי הרמב"ן, וענה: .4

 מדוע הידיעה על הגעת אחי יוסף הייתה טובה בעיני פרעה ועבדיו? ,א. לפי פשט הכתובים

 מדוע הידיעה על הגעת אחי יוסף הייתה טובה בעיני פרעה ועבדיו?ב. לפי הרמב"ן, 

  



 מתגלה לאחיובראשית פרק מה: יוסף   

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

 

 
 
 

  מה בראשית

 :ִלְפֵניֶכם ֱאֹלִהים ְׁשָלַחִני ְלִמְחָיה ִכי ֵהָנה ֹאִתי ְמַכְרֶתם ִכי ְבֵעיֵניֶכם ִיַחר ְוַאל ֵּתָעְצבּו ַאל ְוַעָּתה( ה)

 :ְוָקִציר ָחִריׁש ֵאין ֲאֶׁשר ָׁשִנים ָחֵמׁש ְועֹוד ָהָאֶרץ ְבֶקֶרב ָהָרָעב ְׁשָנַתִים ֶזה ִכי( ו)

 :ְגֹדָלה ִלְפֵליָטה ָלֶכם ּוְלַהֲחיֹות ָבָאֶרץ ְׁשֵאִרית ָלֶכם ָלשּום ִלְפֵניֶכם ֱאֹלִהים ַוִיְׁשָלֵחִני( ז)

 :ִמְצָרִים ֶאֶרץ ְבָכל ּוֹמֵׁשל ֵביתוֹ  ְלָכל ּוְלָאדֹון ְלַפְרֹעה ְלָאב ַוְיִשיֵמִני ָהֱאֹלִהים ִכי ֵהָנה ֹאִתי ְׁשַלְחֶתם ַאֶּתם ֹלא ְוַעָּתה( ח)

 

 "הסיבתיות הכפולה".הוא מרגיע אותם על ידי שימוש בעיקרון של  ,לאחיוכחלק מדברי ההרגעה שאומר יוסף 
 

 הסיבתיות הכפולה

  ?להתרחשלאירועים מסוימים בתנ"ך רם ומה ג

 בשני מישורים שונים:יש בה כדי להציע הסבר  "הסיבתיות הכפולה"

 .טבעייםויבה ומסובב ארציים, אנושיים שאירוע מסוים התרחש כתוצאה של סהסבר  הארצי:-א. במישור האנושי

כחלק מתוכנית וזה תוצאה מהתערבות אלוקית רוחנית מסוים התרחש כהסבר שאירוע  רוחני:-ב. במישור האלוקי

 .לפי רצונו םכללית של ה' לנהל מהלכים היסטוריים בעול

 

 ח, וענה:-עיין בפסוקים ה .5

 .ארצי-השתלשלות האירועים בגלל הגורם האנושיעל מילותיו של יוסף המצביעות סמן במרקר צהוב את א. 

 רוחני.-את מילותיו של יוסף המצביעות על השתלשלות האירועים בגלל הגורם האלוקיסמן במרקר ירוק ב. 

 ות האירועים ב"פרשת יוסף ואחיו" לפי "הסיבתיות הכפולה"?שג. הסבר בלשונך, כיצד ניתן להסביר את השתל

 
 
 

. פעמים( 3)ו"שלח"  )פעם אחת("מכר"  :הגעתו למצרים ע"י שני פעלים שוניםדרך את  רח יוסף מתא-בפסוקים ה .6

 מדוע יוסף עבר משימוש בפועל "מכר" לפועל "שלח"? מה יוסף רצה להביע באמצעות שינוי זה?

 

  

 הסיבתיות הכפולה
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 התממשותה של ברית בין הבתרים

מפרש את האירועים  שהרי הוא, רוחני-מישור האלוקיהתנהלות האירועים על פי הלמרות שברור שיוסף מודע ל

שמטרת הוא לא מודע לכך  .לתוכנית האלוקית הכוללתהוא לא רואה ולא מודע אך גם שהתרחשו עד כה בדרך זו, 

דה שלו למצרים, היא לא רק כדי לדאוג למשפחתו בשנות הרעב, אלא היא חלק מתוכנית רחבה יותר שנאמרה יהיר

 ולבסוף זרעו ִיָגֶאל: ,ארבע מאות שנהיחיה בגלות אברהם של שזרעו  -" ברית בין הבתים"לאברהם ב

 בראשית טו

 :ַאְרַבע ֵמאֹות ָׁשָנה ַוֲעָבדּום ְוִענּו ֹאָתם ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ַוֹיאֶמר ְלַאְבָרם ָיֹדַע ֵּתַדע ִכי (יג)

 :ִבְרֻכׁש ָגדֹול ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ָאֹנִכיְוַגם ֶאת ַהגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעֹבדּו ָדן  (יד)

 

 .ליעקב אבינו בנבואה, ערב ירידתו מצרימהתתגלה  ,התממשתחיל ולעומדת עכשיו לה ,התכנית האלוקית הזאת

שבסופו גדול ורב במצרים, שמדובר בתכנית אלוקית שמטרתה להפוך את בית יעקב לעם באותה נבואה ישמע יעקב 

 :א ממצריםיצֵ והעם יגאל של דבר 

  מו בראשית

 :ִיְצָחק ָאִביו ֵלאֹלֵהי ְזָבִחים ַוִיְזַבח ָשַבע ְבֵאָרה ַוָיֹבא לוֹ  ֲאֶׁשר ְוָכל ִיְשָרֵאל ַוִיַסע( א)

 :ִהֵנִני ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ַוֹיאֶמר ַהַלְיָלה ְבַמְרֹאת ְלִיְשָרֵאל ֱאֹלִהים ַוֹיאֶמר( ב)

 :ָׁשם ֲאִשיְמָך ָגדוֹל ְלגוֹי ִכי ִמְצַרְיָמה ֵמְרָדה ִתיָרא ַאל ָאִביָך ֱאֹלֵהי ָהֵאל ָאֹנִכי ַוֹיאֶמר( ג)

 :ֵעיֶניָך ַעל ָידוֹ  ָיִׁשית ְויֹוֵסף ָעֹלה ַגם ַאַעְלָך ְוָאֹנִכי ִמְצַרְיָמה ִעְמָך ֵאֵרד ָאֹנִכי( ד)

 

להביא  ,של אלוקיםידע על התוכנית הכוללת )אברהם, יצחק, יעקב ויוסף( מי מבין אבות האומה על פי הפשט,  .7

 יחזור אל ארץ ישראל? נמק. לאחר מכן הואשם ורק ויהפוך לעם, יתרבה במצרים בית יעקב לכך ש
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  מה בראשית

 :ֲעָבָדיו ּוְבֵעיֵני ַפְרֹעה ְבֵעיֵני ַוִייַטב יֹוֵסף ֲאֵחי ָבאּו ֵלאֹמר ַפְרֹעה ֵבית ִנְׁשַמע ְוַהֹקל( טז)

 :ְכָנַען ַאְרָצה ֹבאּו ּוְלכּו ְבִעיְרֶכם ֶאת ַטֲענּו ֲעשּו ֹזאת ַאֶחיָך ֶאל ֱאֹמר יֹוֵסף ֶאל ַפְרֹעה ַוֹיאֶמר( יז)

 :ָהָאֶרץ ֵחֶלב ֶאת ְוִאְכלּו ִמְצַרִים ֶאֶרץ טּוב ֶאת םָלכֶ  ְוֶאְּתָנה ֵאָלי ּוֹבאּו ָבֵּתיֶכם ְוֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ּוְקחּו( יח)

 :ּוָבאֶתם ֲאִביֶכם ֶאת ּוְנָשאֶתם ְוִלְנֵׁשיֶכם ְלַטְפֶכם ֲעָגלֹות ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ָלֶכם ְקחּו ֲעשּו ֹזאת ֻצֵּויָתה ְוַאָּתה( יט)

 :הּוא ָלֶכם ִמְצַרִים ֶאֶרץ ָכל טּוב ִכי ְכֵליֶכם ַעל ָּתֹחס ַאל ְוֵעיְנֶכם( כ)

 :ַלָדֶרְך ֵצָדה ָלֶהם ַוִיֵּתן ַפְרֹעה ִפי ַעל ֲעָגלֹות יֹוֵסף ָלֶהם ַוִיֵּתן ִיְשָרֵאל ְבֵני ֵכן ַוַיֲעשּו( כא)

 :ְשָמֹלת ֲחִלֹפת ְוָחֵמׁש ֶכֶסף ֵמאֹות ְׁשֹלׁש ָנַתן ּוְלִבְנָיִמן ְשָמֹלת ֲחִלפֹות ָלִאיׁש ָנַתן ְלֻכָלם( כב)

 :ַלָדֶרְך ְלָאִביו ּוָמזֹון ָוֶלֶחם ָבר ֹנְשֹאת ֲאֹתֹנת ְוֶעֶשר ִמְצָרִים ִמּטּוב ֹנְשִאים ֲחֹמִרים ֲעָשָרה ְכֹזאת ָׁשַלח ּוְלָאִביו( כג)

 :ַבָדֶרְך ִתְרְגזּו ַאל ֲאֵלֶהם ַוֹיאֶמר ַוֵיֵלכּו ֶאָחיו ֶאת ַוְיַׁשַלח( כד)

 
 
 

  ַבָדֶרְך" ִתְרְגזּו "ַאלהוראת יוסף לאחיו 

 ַבָדֶרְך": ִּתְרְגזּו רש"י לביטוי " ַאל ללפניך שני הסברים ש

o כד ,מה בראשית י"רש  

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

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

 

o כד ,מה בראשית י"רש  

 . הדרך עליכם תרגז שלא ,הלכה בדבר תתעסקו אל - בדרך תרגזו אל
 

o "(רש"יפירוש על ) 1"לבוש האורה 

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

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

 )בראשית מה, ט(י..." ָאבִ  ֶאל ַוֲעלּו ַמֲהרּו"דבריו 
 

 "פירוש על רש"י( "רש"י כפשוטו( 

 .אליהם ואינה מניחה ללכת בה "לשון מליצה הוא, כאילו הדרך "רוגזת - בדרך תרגזו אל

 

 ".ַבָדֶרְך ִּתְרְגזּו ַאל"להזהיר את אחיו  שמביא אותו ,אחד מהפירושים של רש"י, ממה חושש יוסףלפי כל  .8
 
 
 

  

                                                           
 .פוסק, מתלמידיו של המהרש"ל והרמ"א(, 1612-1530פוזנא )-ונציה-פראג, ר' מרדכי יפה - "לבוש האורה" 1

 

 חזרת האחים ארצה עם בשורת הגילוי של יוסף
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 תגובת יעקב אבינו לשמע הבשורה

  מה בראשית

 :ֲאִביֶהם ַיֲעֹקב ֶאל ְכַנַען ֶאֶרץ ַוָיֹבאּו ִמִמְצָרִים ַוַיֲעלּו( )כה

 :ָלֶהם ֶהֱאִמין ֹלא ִכי ִלבוֹ  ַוָיָפג ִמְצָרִים ֶאֶרץ ְבָכל ֹמֵׁשל הּוא ְוִכי ַחי יֹוֵסף עֹוד ֵלאֹמר לוֹ  ַוַיִגדּו( כו)

  ֲאֵלֶהם ִדֶבר ֲאֶׁשר יֹוֵסף ִדְבֵרי ָכל ֵאת ֵאָליו ַוְיַדְברּו( כז)

 :ֲאִביֶהם ַיֲעֹקב רּוחַ  ַוְּתִחי ֹאתוֹ  ָלֵשאת יֹוֵסף ָׁשַלח ֲאֶׁשר ָהֲעָגלֹות ֶאת ַוַיְרא  

 :ָאמּות ְבֶטֶרם ְוֶאְרֶאנּו ֵאְלָכה ָחי ְבִני יֹוֵסף עֹוד ַרב ִיְשָרֵאל ַוֹיאֶמר( כח)

 

  ִמְצָרִים"? ֶאֶרץ ְבָכל ֹמֵׁשל הּוא ְוִכי ַחי יֹוֵסף מה הם שני השלבים בתגובות יעקב לשמע הבשורה "עֹוד .9

 

 

 ֲאִביֶהם" ַיֲעֹקב רּוחַ  "ַוְתִחי

  כז ,מה בראשית י"רש

 .ממנו שפירשה שכינה עליו שרתה - יעקב רוח ותחי

 

 דברי רש"י הקצרים מובאים בהרחבה בפירושו של הרד"ק:
 

 כז ,מה בראשית ק"רד  

 כי, יוסף שיצא מיום ממנו שפרשה נבואה רוח זה כי :אמרו ל"ורז. לבו ויפג שאמר כמו מתה כמו שהיתה רוחו - ותחי

 וזהו. "ותחי" שאמר זהו נבואה רוח אליו חזרה בנו בבשורת ששמע וכיון ,"שמחה מתוך אלא שורה נבואה רוח אין"

 במראת אלהים אליו נגלה שבע ובבאר ...ונעצב אבל שהיה לפי השנים אותן כל יוסף בדבר בנבואה לו נאמר שלא

 .נבואה רוח אליו ששבה אחר הלילה

 

 עיין בפסוק כז, ובדברי רש"י ורד"ק וכנה: .10

 והרד"ק, מהו השינוי המשמעותי שחל אצל יעקב בעקבות הידיעה שבנו יוסף חי?לפי רש"י  -א. "ותחי רוח יעקב" 

 ?)ולפירוש רש"י( ב. מה הביסוס בכתוב, שמביא הרד"ק, לפירושו

 

 

 

 התגלות ה' ליעקב לפני ירידתו למצרים

  מו בראשית

 :ִיְצָחק ָאִביו ֵלאֹלֵהי ְזָבִחים ַוִיְזַבח ָשַבע ְבֵאָרה ַוָיֹבא לוֹ  ֲאֶׁשר ְוָכל ִיְשָרֵאל ַוִיַסע( א)

 :ִהֵנִני ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ַוֹיאֶמר ַהַלְיָלה ְבַמְרֹאת ְלִיְשָרֵאל ֱאֹלִהים ַוֹיאֶמר( ב)

 :ָׁשם ֲאִשיְמָך ָגדֹול ְלגֹוי ִכי ִמְצַרְיָמה ֵמְרָדה ִּתיָרא ַאל ָאִביָך ֱאֹלֵהי ָהֵאל ָאֹנִכי ַוֹיאֶמר( ג)

  : ֵעיֶניָך ַעל ָידוֹ  ָיִׁשית ְויֹוֵסף ָעֹלה ַגם ַאַעְלָך ְוָאֹנִכי ִמְצַרְיָמה ִעְמָך ֵאֵרד ָאֹנִכי( ד)
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o ?האם יעקב אבינו ידע על מכירת יוסף בידי אחיו 

באחת השאלות העולות מפרקי יוסף שלמדנו: האם יעקב אבינו ידע שבניו מכרו את יוסף  לימוד הנושאנחתום את 

 :השיב על שאלה זו על פי רש"י ורמב"ןננסה ל אחיהם?
 

 

 עיין בפירושים של רש"י ורמב"ן, וענה: .11

 רש"י האם יעקב אבינו ידע שבניו מכרו את יוסף לעבדות?( לפי 1א. )

 ( על מה מבסס רש"י את פירושו?2)

 ( לפי הרמב"ן, האם יעקב אבינו ידע שבניו מכרו את יוסף לעבדות?1. )ב

 ( על מה מבסס הרמב"ן את פירושו?2)

 ( לפי שיטת הרמב"ן, איזה שבח גדול ניתן ללמד על יוסף?3)

 רש"י בראשית מב, לו 

כשהאחים חוזרים ממצרים )

בפעם הראשונה ומספרים 

 :לאביהם את מה שעבר עליהם

 ,במאסר במצרים ששמעון נשאר

השליט המצרי דורש שיורידו שו

יעקב מגיב  ,אליו את בנימין

 יֹוֵסף ֶתםִׁשַכלְ  ֹאִתיואומר: "

 ִבְנָיִמן ְוֶאת ֵאיֶננּו ְוִׁשְמעֹון ֵאיֶננּו

  (."ֻכָלָנה ָהיּו ָעַלי ִּתָקחּו
 

מלמד  -אתי שכלתם 

או  שחשדן שמא הרגוהו

 ף.כיוס )את שמעון(מכרוהו 

 רמב"ן בראשית מה, כז 

 אחיו כי ימיו כל ליעקב הוגד שלא הפשט דרך על לי יראה - יוסף דברי כל את אליו וידברו

 אל אותו ומכרו לקחוהו אותו והמוצאים בשדה תועה היה כי חשב אבל, יוסף את מכרו

 כאשר, ויקללם יקצוף פן לנפשם יראו כי אף, חטאתם לו להגיד רצו לא אחיו כי, מצרים

 . (ז-ג מט הלןל) ולוי ושמעון בראובן עשה

 ִלְפֵני ִצָּוה ָאִביָך" לאמר יוסף אל ויצוו נאמר ולכך, לו להגיד רצה לא הטוב רוֹ סָ במּו ויוסף

 ידע ואלו .יז(-)בראשית נ, טז "ְוַחָּטאָתם ַאֶחיָך ֶפַׁשע ָנא ָשא ָאָנא ְליֹוֵסף ֹתאְמרּו ֹכה :ֵלאֹמר מֹותוֹ 

 במותו אביהם פני שיחלו להם ראוי היה (אילו ידע יעקב שהאחים מכרו את יוסף) הזה בענין יעקב

ליוסף לא לפגוע בהם לאחר ישירות שיורה במפורש ) מפיו יוסף את לצוות (שיתחננו בפני יעקב אבינו לפני מותו)

 ,(כיון שיוסף יכבד את ציווי אביו ולא ימרה את פיו גם לאחר מותו) דברו את ימרה ולא פניו ישא כי ,(מותו

 .דברים מלבם לבדות יצטרכו ולא סף(ו)מי בסכנה היו ולא


