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 מבוא

עלילת הגביע ונאומו של יהודה. יוסף  תבמרכז הלימוד עומדביחידה זו נעסוק בירידה השנייה של האחים למצריים. 

רוקם עלילה שבעטיה האחים עומדים במבחן הדומה לסיפור מכירת יוסף. יהודה נחלץ לעזרת בנימין ויוצא בנאום 

 ו.מוקפד ומעמיק בכדי לשכנע להציל את אחי
 

 מכוונות למידה השאל

 ף?איך היה המפגש המחודש עם יוסא. 

 ע?מדוע יוזם יוסף את עלילת הגביב. 

 באילו דרכים מבקש יהודה לשכנע את שליט מצרים לשחרר את בנימין?ג. 

 

 

 ההכנות לירידה

  מג בראשית

ָרֵאל ֲאֵלֶהם ַויֹּאֶמר( יא) א ֵכן ִאם ֲאִביֶהם ִישְׂ את ֵאפוֹּ   ֲעשּו זֹּ

חּו  ַרת קְׂ ֵליֶכם ָהָאֶרץ ִמִזמְׂ ִרידּו ִבכְׂ הוֹּ ָחה ָלִאיׁש וְׂ ַעט ִמנְׂ ַעט ֳצִרי מְׂ ַבׁש ּומְׂ כֹּאת דְׂ ִנים ָוֹלט נְׂ ֵקִדים ָבטְׂ  :ּוׁשְׂ

ֶכֶסף( יב) ֶנה וְׂ חּו ִמׁשְׂ ֶכם קְׂ ֶידְׂ ֶאת בְׂ ִפי ַהּמּוָׁשב ַהֶכֶסף וְׂ ֵתיֶכם בְׂ חֹּ תְׂ ֶכם ָתִׁשיבּו ַאמְׂ ֶידְׂ ֶגה אּוַלי בְׂ  :הּוא ִמׁשְׂ

ֶאת( יג) קּומּו ָקחּו ֲאִחיֶכם וְׂ  :ָהִאיׁש ֶאל ׁשּובּו וְׂ

ֵאל( יד) ֵני ַרֲחִמים ָלֶכם ִיֵתן ַׁשַדי וְׂ ִׁשַלח ָהִאיׁש ִלפְׂ ֶאת ַאֵחר ֲאִחיֶכם ֶאת ָלֶכם וְׂ ָיִמין וְׂ ִתי ַכֲאֶׁשר ַוֲאִני ִבנְׂ לְׂ ִתי ָׁשכֹּ  :ָׁשָכלְׂ

 

יעקב  לשאת הכנותיו  ותמזכירופגישתם עם השליט המצרי, יעקב לקראת ירידת האחים למצרים של כנות הה .1

 :המילים החסרותאת השלם  עם עשו בפרק ל"ב.לקראת הפגישה 

 ט(-)לב, ח ______( 3) כא( -)לב, יד ______( 2) יג( -)לב, י ______( 1) : שלושה דבריםלמכין את עצמו יעקב  ,לקראת המפגש עם עשו
 יב(-מג, יא ______( 2) )מג, יד(  ______ (1) : מכין את עצמו לשני דבריםיעקב  ,השליט המצרילקראת המפגש עם 

 

 

  המפגש של האחים עם יוסף במצרים

  מג בראשית

חּו( טו) ָחה ֶאת ָהֲאָנִׁשים ַוִיקְׂ את ַהִּמנְׂ ֶנה ַהזֹּ חּו ֶכֶסף ּוִמׁשְׂ ָיָדם ָלקְׂ ֶאת בְׂ ָיִמן וְׂ דּו ַוָיֻקמּו ִבנְׂ ַרִים ַוֵירְׂ דּו ִמצְׂ ֵני ַוַיַעמְׂ ֵסף ִלפְׂ  :יוֹּ

א( טז) ֵסף ַוַירְׂ ָיִמין ֶאת ִאָתם יוֹּ   ִבנְׂ

ָתה ָהֲאָנִׁשים ֶאת ָהֵבא ֵביתוֹּ  ַעל ַלֲאֶׁשר ַויֹּאֶמר   חַ  ַהָביְׂ בֹּ ָהֵכן ֶטַבח ּוטְׂ לּו ִאִתי ִכי וְׂ  :ַבָצֳהָרִים ָהֲאָנִׁשים יֹּאכְׂ

ֵסף ָאַמר ַכֲאֶׁשר ָהִאיׁש ַוַיַעש( יז) ֵסף ֵביָתה ָהֲאָנִׁשים ֶאת ָהִאיׁש ַוָיֵבא יוֹּ  :יוֹּ

אּו( יח) אּו ִכי ָהֲאָנִׁשים ַוִיירְׂ ֵסף ֵבית הּובְׂ רּו יוֹּ ַבר ַעל ַויֹּאמְׂ ֵתינּו ַהָשב ַהֶכֶסף דְׂ חֹּ תְׂ ַאמְׂ ִחָלה בְׂ נּו ַבתְׂ   מּוָבִאים ֲאַנחְׂ

ֵלל   גֹּ ִהתְׂ ַנֵפל ָעֵלינּו לְׂ ִהתְׂ ָלַקַחת ָעֵלינּו ּולְׂ ָתנּו וְׂ ֶאת ַלֲעָבִדים אֹּ ֵרינּו וְׂ  :ֲחמֹּ

ׁשּו (יט) ֵסף ֵבית ַעל ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ֶאל ַוִיגְׂ רּו יוֹּ ַדבְׂ  :ַהָבִית ֶפַתח ֵאָליו ַויְׂ

רּו( כ) ִני ִבי ַויֹּאמְׂ נּו ָירֹּד ֲאדֹּ ִחָלה ָיַרדְׂ ָבר ַבתְׂ ֶכל ִלׁשְׂ  :אֹּ

ִהי( כא) ן ֶאל ָבאנּו ִכי ַויְׂ ָחה ַהָּמלוֹּ תְׂ ֵתינּו ֶאת ַוִנפְׂ חֹּ תְׂ ִהֵנה ַאמְׂ ִפי ִאיׁש ֶכֶסף וְׂ תוֹּ  בְׂ ַתחְׂ ֵפנּו ַאמְׂ ָקלוֹּ  ַכסְׂ ִמׁשְׂ תוֹּ  ַוָנֶׁשב בְׂ ָיֵדנּו אֹּ  :בְׂ

ֶכֶסף( כב) נּו ַאֵחר וְׂ ַרדְׂ ָיֵדנּו הוֹּ ָבר בְׂ ֶכל ִלׁשְׂ נּו ֹלא אֹּ ֵפנּו ָשם ִמי ָיַדעְׂ ֵתינּו ַכסְׂ חֹּ תְׂ ַאמְׂ  :בְׂ

ן ָלֶכם ָנַתן ֲאִביֶכם ֵואֹלֵהי ֱאֹלֵהיֶכם ִתיָראּו ַאל ָלֶכם ָׁשלוֹּם ַויֹּאֶמר( כג) מוֹּ ֵתיֶכם ַמטְׂ חֹּ תְׂ ַאמְׂ ֶכם בְׂ פְׂ   ֵאָלי ָבא ַכסְׂ

ֵצא   ן ֶאת ֲאֵלֶהם ַויוֹּ עוֹּ  :ִׁשמְׂ

ֵסף ֵביָתה ָהֲאָנִׁשים ֶאת ָהִאיׁש ַוָיֵבא( כד) ֲחצּו ַמִים ַוִיֶתן יוֹּ ֵליֶהם ַוִירְׂ פוֹּא ַוִיֵתן ַרגְׂ ֵריֶהם ִמסְׂ  :ַלֲחמֹּ

 הירידה השנייה למצרים והמפגש עם יוסף
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ָחה ֶאת ַוָיִכינּו( כה) א ַעד ַהִּמנְׂ ֵסף בוֹּ עּו ִכי ַבָצֳהָרִים יוֹּ לּו ָׁשם ִכי ָׁשמְׂ  :ָלֶחם יֹּאכְׂ

ֵסף ַוָיבֹּא( כו) ָתה יוֹּ ָחה ֶאת לוֹּ  ַוָיִביּאּו ַהַביְׂ ָיָדם ֲאֶׁשר ַהִּמנְׂ ָתה בְׂ ַתֲחוּו ַהָביְׂ שְׁ ָצה לו   ַויִּ  :ָארְׁ

ַאל( כז) ָׁשלוֹּם ָלֶהם ַוִיׁשְׂ ֶתם ֲאֶׁשר ַהָזֵקן ֲאִביֶכם ֲהָׁשלוֹּם ַויֹּאֶמר לְׂ ֶדנּו ֲאַמרְׂ  :ָחי ַהעוֹּ

רּו( כח) ָך ָׁשלוֹּם ַויֹּאמְׂ דְׂ ַעבְׂ ָאִבינּו לְׂ ֶדנּו לְׂ דּו ָחי עוֹּ ַתֲחוּו ַוִיקְׂ  :ַוִיׁשְׂ

 

 :כו, וענה-עיין בפסוקים טו .2

 ? לעומת המפגש הראשון שלו איתם במה השתנה יחסו של יוסף לאחיו במפגש השניא. 

 . שני דברים שוניםבמה יחס זה בא לידי ביטוי? ציין ב. 

 

 המפגש של יוסף עם בנימין

  מג בראשית

א ֵעיָניו ַוִיָשא( כט) ָיִמין ֶאת ַוַירְׂ ן ֲאִחיֶכם ֲהֶזה ַויֹּאֶמר ִאּמוֹּ  ֶבן ָאִחיו ִבנְׂ ֶתם ֲאֶׁשר ַהָקטֹּ ָך ֱאֹלִהים ַויֹּאַמר ֵאָלי ֲאַמרְׂ נְׂ ִני ָיחְׂ  :בְׂ

ַמֵהר( ל) ֵסף ַויְׂ רּו ִכי יוֹּ מְׂ ַבֵקׁש ָאִחיו ֶאל ַרֲחָמיו ִנכְׂ כוֹּת ַויְׂ ָרה ַוָיבֹּא ִלבְׂ ךְׂ  ַהַחדְׂ  :ָׁשָּמה ַוֵיבְׂ

 

 ל ,מג בראשית י"רש  

, עשרה לי יש לו אמר, בנים לך יש. הוא היכן יודע ואיני לי היה אח לו אמר, מאם אח לך יש שאלו - רחמיו נכמרו כי

ֵבל ָוֶבֶכר "ֶבַלע :לו אמר ?שמם ומה לו אמר ַאׁשְׂ ַנֲעָמן ֵגָרא וְׂ ֻחִפים ֻמִפים ָורֹּאׁש ֵאִחי וְׂ "  וְׂ דְׂ  מה לו אמר )בראשית מו, כא(ָוָארְׂ

 שהיה -" בכר". האומות בין שנבלע -" בלע", מצאוהו אשר והצרות אחי שם על כולם לו אמר ?הללו שמות של טיבן

 אחי - "ראש"ו "אחי". ביותר נעים שהיה -" נעמן"ו. באכסניא שנתגייר - "גרא". אל ששבאו -" אשבאל". לאמי בכור

 לבין שירד -" וארד". חופתו אני ראיתי ולא חופתי ראה שלא - "וחופים". למד אביו מפי -" מופים". היה וראשי היה

 .רחמיו נכמרו מיד -( ב לו) סוטה במסכת כדאיתא, האומות

 

 ל וברש"י, וענה:-עיין בפסוקים כט .3

 ?ןבנימי אתמדוע בכה יוסף בראותו , הפשטלפי א. 

 ן?בנימי אתמדוע בכה יוסף בראותו , רש"ילפי א. 

 

 יוסף נותן לבנימין פי חמש יותר מתנות מאחיו

  מג בראשית

ַחץ( לא) ַאַפק ַוֵיֵצא ָפָניו ַוִירְׂ  :ָלֶחם ִשימּו ַויֹּאֶמר ַוִיתְׂ

ַבדוֹּ  לוֹּ  ַוָיִשימּו( לב) ָלֶהם לְׂ ַבָדם וְׂ ִרים לְׂ ַלִּמצְׂ ִלים וְׂ כְׂ ַבָדם ִאתוֹּ  ָהאֹּ   לְׂ

לּון ֹלא ִכי   ִרים יּוכְׂ ל ַהִּמצְׂ ִרים ֶאת ֶלֱאכֹּ ֵעָבה ִכי ֶלֶחם ָהִעבְׂ ָרִים ִהוא תוֹּ ִמצְׂ  :לְׂ

בּו( לג) ָפָניו ַוֵיׁשְׂ ר לְׂ כֹּ ָרתוֹּ  ַהבְׂ כֹּ ַהָצִעיר ִכבְׂ ִעָרתוֹּ  וְׂ הּו ִכצְׂ מְׂ  :ֵרֵעהּו ֶאל ִאיׁש ָהֲאָנִׁשים ַוִיתְׂ

ת ַוִיָשא( לד) אֹּ ֶרב ֲאֵלֶהם ָפָניו ֵמֵאת ַמשְׂ ַאת ַותֵּ ן ַמשְׁ ָימִּ נְׁ א ת בִּ ַמשְׁ ש כָֻּלם מִּ תּו ָידו ת ָחמֵּ רּו ַוִיׁשְׂ כְׂ  :ִעּמוֹּ  ַוִיׁשְׂ

 

 בראשית מג, לד ספורנו

 .לראות אם יקנאו בו - ותרב משאת בנימין

 

 עיין בפסוק לד ובספורנו, וענה: .4

 ?מדוע יוסף מפלה את בנימין ונותן לו פי חמש מתנות יותר מאחיולפי הספורנו א. 

  לאיזה פירוש שלמדנו ביחס להתנהגות יוסף כלפי אחיו פירוש זה מתאים?ב. 
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  מד בראשית

ַצו( א) ר ֵביתוֹּ  ַעל ֲאֶׁשר ֶאת ַויְׂ ת ֶאת ַמֵלא ֵלאמֹּ חֹּ תְׂ ֶכל ָהֲאָנִׁשים ַאמְׂ לּון ַכֲאֶׁשר אֹּ ֵאת יּוכְׂ ִשים שְׂ ִפי ִאיׁש ֶכֶסף וְׂ תוֹּ  בְׂ ַתחְׂ  :ַאמְׂ

ֶאת( ב) ִביִעי וְׂ ִביעַ  גְׂ ִפי ָתִשים ַהֶכֶסף גְׂ ַתַחת בְׂ ן ַאמְׂ ֵאת ַהָקטֹּ רוֹּ  ֶכֶסף וְׂ ַבר ַוַיַעש ִׁשבְׂ ֵסף ִכדְׂ  :ִדֵבר ֲאֶׁשר יוֹּ

ר ַהבֶֹּקר( ג) ָהֲאָנִׁשים אוֹּ חּו וְׂ ֵריֶהם ֵהָּמה ֻׁשלְׂ  :ַוֲחמֹּ

אּו ֵהם( ד) ִחיקּו ֹלא ָהִעיר ֶאת ָיצְׂ ֵסף ִהרְׂ יוֹּ דֹּף קּום ֵביתוֹּ  ַעל ַלֲאֶׁשר ָאַמר וְׂ ָתם ָהֲאָנִׁשים ַאֲחֵרי רְׂ ִהַשגְׂ   וְׂ

ָת   ָאַמרְׂ ֶתם ָלָּמה ֲאֵלֶהם וְׂ ָבה ַתַחת ָרָעה ִׁשַלמְׂ  :טוֹּ

א( ה) ֶתה ֲאֶׁשר ֶזה ֲהלוֹּ ִני ִיׁשְׂ הּוא בוֹּ  ֲאדֹּ ַנֵחׁש ׁשַנחֵ  וְׂ ֶתם בוֹּ  יְׂ  :ֲעִשיֶתם ֲאֶׁשר ֲהֵרעֹּ

ַדֵבר ַוַיִשֵגם( ו) ָבִרים ֶאת ֲאֵלֶהם ַויְׂ  :ָהֵאֶלה ַהדְׂ

רּו( ז) ַדֵבר ָלָּמה ֵאָליו ַויֹּאמְׂ ִני יְׂ ָבִרים ֲאדֹּ ת ַלֲעָבֶדיָך ָחִליָלה ָהֵאֶלה ַכדְׂ  :ַהֶזה ַכָדָבר ֵמֲעשוֹּ

ִפי ָמָצאנּו ֲאֶׁשר ֶכֶסף ֵהן( ח) ֵתינּו בְׂ חֹּ תְׂ נּו ַאמְׂ ָנַען ֵמֶאֶרץ ֵאֶליָך ֱהִׁשיבֹּ ֵאיְך כְׂ ב וְׂ נֹּ ֶניָך ִמֵבית ִנגְׂ  :ָזָהב אוֹּ  ֶכֶסף ֲאדֹּ

ַגם ָוֵמת ֵמֲעָבֶדיָך ִאתוֹּ  ִיָּמֵצא ֲאֶׁשר( ט) נּו וְׂ ֶיה ֲאַנחְׂ ִני ִנהְׂ  :ַלֲעָבִדים ַלאדֹּ

ֵריֶכם ַעָתה ַגם ַויֹּאֶמר( י) ִדבְׂ ֶיה ִאתוֹּ  ִיָּמֵצא ֲאֶׁשר הּוא ֶכן כְׂ ַאֶתם ָעֶבד ִלי ִיהְׂ יּו וְׂ ִקִים ִתהְׂ  :נְׂ

ַמֲהרּו( יא) ִרדּו ַויְׂ תוֹּ  ֶאת ִאיׁש ַויוֹּ ַתחְׂ ָצה ַאמְׂ חּו ָארְׂ תְׂ תוֹּ  ִאיׁש ַוִיפְׂ ַתחְׂ  :ַאמְׂ

ַחֵפש( יב) ל ַויְׂ ן ֵהֵחל ַבָגדוֹּ ַתַחת ַהָגִביעַ  ַוִיָּמֵצא ִכָלה ּוַבָקטֹּ ַאמְׂ ָיִמן בְׂ  :ִבנְׂ

עּו( יג) רְׂ ֹלָתם ַוִיקְׂ ס ִשמְׂ רוֹּ  ַעל ִאיׁש ַוַיֲעמֹּ  :ָהִעיָרה ַוָיֻׁשבּו ֲחמֹּ

 

 (השאלות) מג בראשית אברבנאל

 שהיה בנימין את לפניו ושהביאו ,מהם נקמתו לקח אותם ובצערו ,אחיו את יוסף העניש שכבר אחרי :'הג השאלה

- עמהם והשלים ,עמו אכלו ואחיו ,תבשלמּו תאותו אלֵ ִמ ּו ,לי משתחוים כוכבים א"י מוחלו םושנתקיי ,לראותו חפץ

 ?אמו בן אחיו והיה ,עמו הרע שלא ןיבנימ)למה העליל על(  שכן כל? מהגביע אחר בנסיון הביאם עוד זה למה
 

 צריך היה עהגבי הנה כי ,ןיבנימ באמתחת הכסף גביע ואת אמתחתו בפי איש כסף לשים יוסף צוה למה :'הד השאלה

 ...?צורך היה לא הכסף אבל ,התחבולה לענין

 

 כתוב בלשונך, מה הן שתי השאלות ששואל האברבנאל על פרשת הגביע?: .5

 

 (התשובות) מג בראשית אברבנאל

 אם או ,ןיבנימ עם אהבה להם היה האם ,בלבו ספק נשאר עוד ,המרגלים בעלילת לאחיו יוסף שעשה הנסיון כל םע

 . להצילו ישתדלו אם לראות הגביע בנסיון בפרט ןיבנימ את להביא רצה ולכן .אמו רחל בני את שונאים עדין היו
 

. לאביה התרפים את גנבה אמו שרחל כמו ,הגביע את גנב ןישבנימ אמת שהיה אחיו יחשבו אולי ,זה עם חשש אבל

 םתָ ׁשוֹּ בלְׂ  אם כי אותו שנאתם)בגלל(  לא ,כחם בכל - בעדו ידרשו ולא 'תמות היא החוטאת הנפש' יאמרו זה מפני ואולי

 היה שלא הם יכירו שבזה ,לםוכ של כספיהם וכן שברו כסף הגביע עם להשיב יוסף צוה זה מפני הנה. המעשה מרוע

 שהם עָד וַ יִ  ,מעבודתו להוציאו וישתדלו עליו יחמלו אם ,וז ובידיעתם .האדון מעלילת אם כי ,ורשעתו ןיבנימ האשמת

 יעזבוהו המה אם אבל .שעשה כמו עמהם וייטיב אליהם עֵד וָ תְׂ יִ וְׂ  ,גמורים תשובה בעלי יוסף בעיני ויהיו ,אותו אוהבים

  .בם ילחם והוא לאויב יוסף להם ויתהפך ,במרדם עומדים המה שעדין ִיַוָדע ,לעבד

  .באמתחותם כספם הושם ולמה ,ןיבנימ בפרט היה ולמה ,הגביע ענין נסיון צורך התבאר הנה

 '.ד-וה' ג-ה השאלה בזה והותרו

 

 לשאלות שהוא בעצמו שאל. ,, את שתי התשובת של אברבנאלכתוב בלשונך .6

  גביעהעלילת 
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 במבחן? ויג ניתן לראות שהאחים עמד-בפסוקים יב רלפי הפירוש שהציע אברבנאל, הבא ראיה שכב .7

 

  ב פרק תשובה הלכות ם"רמב

 מיראה לא, התשובה מפני עשה ולא ופירש לעשותו בידו ואפשר בו שעבר דבר לידו שבא זה ?גמורה תשובה היא זו אי

 גופו ובכח בה באהבתו עומד והוא ,עמה נתייחד זמן ולאחר ,בעבירה אשה על שבא הרי ?כיצד .כח מכשלון ולא

 .גמורה תשובה בעל זהו - עבר ולא ופירש ,בה שעבר ובמדינה

 

 כיצד דברי הרמב"ם בהלכות תשובה, מסיייעים לפירוש של האברבנאל? .8

 

שיטת הרמב"ן ושיטת בעל "עקידת  -בפרק מב למדנו שתי גישות פרשניות לשאלה: מדוע יוסף התנכר לאחיו  .9

 ה דומה השיטה של האברבנאל? נמק.שיגיצחק". לאיזו 

 

 קל וחומר -דברי האחים  מבנה

  מד בראשית

רּו( ז) ַדֵבר ָלָּמה ֵאָליו ַויֹּאמְׂ ִני יְׂ ָבִרים ֲאדֹּ ת ַלֲעָבֶדיָך ָחִליָלה ָהֵאֶלה ַכדְׂ  :ַהֶזה ַכָדָבר ֵמֲעשוֹּ

ִפי ָמָצאנּו ֲאֶׁשר ֶכֶסף ֵהן( ח) ֵתינּו בְׂ חֹּ תְׂ נּו ַאמְׂ ָנַען ֵמֶאֶרץ ֵאֶליָך ֱהִׁשיבֹּ ֵאיְך כְׂ ב וְׂ נֹּ ֶניָך ִמֵבית ִנגְׂ  :ָזָהב אוֹּ  ֶכֶסף ֲאדֹּ

  ח מד, בראשית י"רש

 .ז ,צב רבה בבראשית מנויין וכולן ,)בתנ"ך(בתורה  האמורים וחומר קל מעשרה אחד זה - מצאנו אשר כסף הן

 

 ח, ובדברי רש"י וענה:-עיין בפסוקים ז .10

ֶמר"מהו "הקל וחומר" בפסוק ח? א.   פרט התשובתך מהו "הקל" ומהו "החוֹּ

 מה רוצים האחים להוכיח בעזרת "הקל וחומר" הזה?ב. 

 

 תגובת האחים לעלילה 

  מד בראשית

ַחֵפש( יב) ל ַויְׂ ן ֵהֵחל ַבָגדוֹּ ַתַחת ַהָגִביעַ  ַוִיָּמֵצא ִכָלה ּוַבָקטֹּ ַאמְׂ ָיִמן בְׂ  :ִבנְׂ

עּו( יג) רְׂ ֹלָתם ַוִיקְׂ ס ִשמְׂ רוֹּ  ַעל ִאיׁש ַוַיֲעמֹּ  :ָהִעיָרה ַוָיֻׁשבּו ֲחמֹּ

הּוָדה ַוָיב א( יד) ֶאָחיו יְׁ ֵסף ֵביָתה וְׁ הּוא יוֹּ ֶדנּו וְׂ לּו ָׁשם עוֹּ ָפָניו ַוִיפְׂ ָצה לְׂ  :ָארְׂ

ֵסף ָלֶהם ַויֹּאֶמר( טו) א ֲעִשיֶתם ֲאֶׁשר ַהֶזה ַהַּמֲעֶשה ָמה יוֹּ ֶתם ֲהלוֹּ ַדעְׂ ַנֵחׁש ַנֵחׁש ִכי יְׂ ִני ֲאֶׁשר ִאיׁש יְׂ  :ָכמֹּ

הּוָדה ַוי אֶמר( טז) ִני נֹּאַמר ַמה יְׁ ַדֵבר ַמה ַלאדֹּ ַטָדק ּוַמה נְׂ ן ֶאת ָמָצא ָהֱאֹלִהים ִנצְׂ   ֲעָבֶדיָך ֲעוֹּ

ִני ֲעָבִדים ִהֶננּו   נּו ַגם ַלאדֹּ ָצא ֲאֶׁשר ַגם ֲאַנחְׂ ָידוֹּ  ַהָגִביעַ  ִנמְׂ  :בְׂ

את ֵמֲעשוֹּת ִלי ָחִליָלה ַוי אֶמר( יז) ָצא ֲאֶׁשר ָהִאיׁש זֹּ ָידוֹּ  ַהָגִביעַ  ִנמְׂ ֶיה הּוא בְׂ ַאֶתם ָעֶבד ִלי ִיהְׂ ָׁשלוֹּם ֲעלּו וְׂ  פ: ֲאִביֶכם ֶאל לְׂ

 

 מנהיגותו של יהודה

עד כה את המשבר  .ים של האחים עם השליט המצרי הם נקלעים לצרה אחר צרה ולמשבר אחר משברלאורך המפגש

בלשון  בדרך כלל מנוסחתהתגובה של האחים ועם 'האנשים'  יוסף מדבר ,כל האחיםמול השליט המצרי ניהלו 

לוקח את  יהודה. אלא שכאן בפסוק יד חלה תפנית משמעותית בניהול המשבר, בשלב זה בלשון רבים - "..."ויאמרו

הּוָדה ַוָיבֹּא"ומעתה ואילך הוא מנהל את המשבר ואת הויכוח עם השליט המצרי. שנאמר:  ,הפיקוד ואת המנהיוגות  יְׂ

ֶאָחיו הּוָדה ַויֹּאֶמר... וְׂ  .בלשון יחיד - "ַוי אֶמר... יְׂ
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 ןאת הדי הודה מצדיק עליוי

  , טזמד בראשית

הּוָדה ַויֹּאֶמר ִני נֹּאַמר ַמה יְׂ ַדֵבר ַמה ַלאדֹּ ַטָדק ּוַמה נְׂ ים ִנצְׂ   ֲעָבֶדיָך ֲעו ן ֶאת ָמָצא ָהֱאֹלהִּ

ִני ֲעָבִדים ִהֶננּו נּו ַגם ַלאדֹּ ָצא ֲאֶׁשר ַגם ֲאַנחְׂ ָידוֹּ  ַהָגִביעַ  ִנמְׂ  :בְׂ
 

 ספורנו 

ָיִמים  - ֲעָבֶדיָךָהֱאלִהים ָמָצא ֶאת ֲעון  ִביל ָעון ֶׁשָעִשינּו לְׂ ָלל, ֶאָלא ִבׁשְׂ ִביל ֶזה ָאנּו ֶנֱעָנִׁשים, ֶׁשלא ָחָטאנּו ָבֶזה כְׂ לא ִבׁשְׂ

ָך ִהָפַרע ִמֶּמנּו ַעל ָידְׂ ַהֲעִניֵׁשנּו ּולְׂ  .ִראׁשוִנים, ָרָצה ָהֵאל לְׂ

 

יםיהודה אומר לשליט המצרי  .11  למשפט הזה יש שתי משמעויות שונות: ,ֲעָבֶדיָך" ֲעו ן ֶאת ָמָצא "ָהֱאֹלהִּ

 ?ההבנה הפשוטה של משפט זהא. מה ה

 הזה? ולמי מופנית הבנה זו?במשפט לומר מה התכוון יהודה לפי הספורנו, ב. 

 ג. היכן בעבר האחים אמרו שני משפטים הדומים למשפט הזה?

 

 

 

השליט המצרי לשחרר את  כאשר מציע בהמשךמדבריו של יהודה עולה תחושה של כניעה והוא אינו מבקש דבר, רק 

 ו.כולם ולהשאיר את בנימין, הוא פונה אליו בבקשה לשחרר את בנימין ולהשאר במקומ
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והוא מואשם בגניבה, העונש הצפוי לו בנימין אחיהם נקלעה לצרה אוימה ונוראה, הגביע נמצא באמתחת  אחי יוסף

חוזרים לפגישה  והם ,באביהםבעיקר ם וב האחים יודעים שזו תהיה פגיעה אנושה .הוא להשאר במצרים כעבד

יהודה לוקח את התפקיד לשאת דברים לפני השליט, והכל תלוי עכשיו בדבריו, במילים שיוציא  .השליט עםמכרעת 

 אוזניו של המושל המצרי המתעלל בהם, האם יצליחו דבריו לחדור אל ליבו. מפיו, האם יצליחו דבריו להיכנס ל
 

 

 פייסני או נאום לוחמי?נאום  הואהאם הנאום  -סגנון הנאום 

זה נאום פייסני או לוחמני? בסס את תשובתך על לדעתך, לד. האם -עיין בנאום של יהודה בפרק מד פסוקים יח .12

 הכתוב.

 דמ בראשית

הּוָדה ֵאָליו ַוִיַגׁש( יח) ִני ִבי ַויֹּאֶמר יְׂ ַדֶבר ֲאדֹּ ָך ָנא יְׂ דְׂ ֵני ָדָבר ַעבְׂ ָאזְׂ ִני בְׂ ַאל ֲאדֹּ ָך ִיַחר וְׂ ֶדָך ַאפְׂ ַעבְׂ ָך ִכי בְׂ ַפרְׂ  ָכמוֹּ  עהכְׂ

ִני( יט) ר ֲעָבָדיו ֶאת ָׁשַאל ֲאדֹּ  :ָאח אוֹּ  ָאב ָלֶכם ֲהֵיׁש ֵלאמֹּ

ִני ֶאל ַונֹּאֶמר( כ) ֶיֶלד ָזֵקן ָאב ָלנּו ֶיׁש ֲאדֹּ ֻקִנים וְׂ ָאִחיו ָקָטן זְׂ ַבדוֹּ  הּוא ַוִיָּוֵתר ֵמת וְׂ ִאּמוֹּ  לְׂ ָאִביו לְׂ  :ֲאֵהבוֹּ  וְׂ

אֶמר( כא) ִרֻדהּו ֲעָבֶדיָך ֶאל ַותֹּ ָאִשיָמה ֵאָלי הוֹּ  :ָעָליו ֵעיִני וְׂ

ִני ֶאל ַונֹּאֶמר( כב) ב ַהַנַער יּוַכל ֹלא ֲאדֹּ ָעַזב ָאִביו ֶאת ַלֲעזֹּ  :ָוֵמת ָאִביו ֶאת וְׂ

אֶמר( כג) ן ֲאִחיֶכם ֵיֵרד ֹלא ִאם ֲעָבֶדיָך ֶאל ַותֹּ ֶכם ַהָקטֹּ ִספּון ֹלא ִאתְׂ אוֹּת תֹּ  :ָפָני ִלרְׂ

ִהי( כד) ָך ֶאל ָעִלינּו ִכי ַויְׂ דְׂ ֵרי ֵאת לוֹּ  ַוַנֶגד ָאִבי ַעבְׂ ִני ִדבְׂ  :ֲאדֹּ

רּו ֻׁשבּו ָאִבינּו ַויֹּאֶמר( כה) ַעט ָלנּו ִׁשבְׂ ֶכל מְׂ  :אֹּ

ן ָאִחינּו ֵיׁש ִאם ָלֶרֶדת נּוַכל ֹלא ַונֹּאֶמר( כו) נּו ִאָתנּו ַהָקטֹּ ָיַרדְׂ אוֹּת נּוַכל ֹלא ִכי וְׂ ֵני ִלרְׂ ָאִחינּו ָהִאיׁש פְׂ ן וְׂ  :ִאָתנּו ֵאיֶננּו ַהָקטֹּ

ָך ַויֹּאֶמר( כז) דְׂ ֶתם ַאֶתם ֵאֵלינּו ָאִבי ַעבְׂ ַדעְׂ ַנִים ִכי יְׂ ָדה ׁשְׂ ִתי ִלי ָילְׂ  :ִאׁשְׂ

ַמר ֵמִאִתי ָהֶאָחד ַוֵיֵצא( כח) ָרף ָטרֹּף ַאְך ָואֹּ ֹלא טֹּ ִאיִתיו וְׂ  :ֵהָנה ַעד רְׂ

ֶתם( כט) ַקחְׂ ָקָרהּו ָפַני ֵמִעם ֶזה ֶאת ַגם ּולְׂ ן וְׂ ֶתם ָאסוֹּ ַרדְׂ הוֹּ ָרָעה ֵשיָבִתי ֶאת וְׂ ָלה בְׂ אֹּ  :ׁשְׂ

ַעָתה( ל) ִאי וְׂ בֹּ ָך ֶאל כְׂ דְׂ ַהַנַער ָאִבי ַעבְׂ ׁשוֹּ  ִאָתנּו ֵאיֶננּו וְׂ ַנפְׂ ׁשּוָרה וְׂ ׁשוֹּ  קְׂ ַנפְׂ  :בְׂ

ָהָיה( לא) אוֹּתוֹּ  וְׂ ִרידּו ָוֵמת ַהַנַער ֵאין ִכי ִכרְׂ הוֹּ ָך ֵשיַבת ֶאת ֲעָבֶדיָך וְׂ דְׂ ן ָאִבינּו ַעבְׂ ָיגוֹּ ָלה בְׂ אֹּ  :ׁשְׂ

ָך ִכי( לב) דְׂ ר ָאִבי ֵמִעם ַהַנַער ֶאת ָעַרב ַעבְׂ ָחָטאִתי ֵאֶליָך ֲאִביֶאנּו ֹלא ִאם ֵלאמֹּ ָא וְׂ  :ַהָיִמים ָכל ִבילְׂ

ַעָתה( לג) ָך ָנא ֵיֶׁשב וְׂ דְׂ ִני ֶעֶבד ַהַנַער ַתַחת ַעבְׂ ַהַנַער ַלאדֹּ  :ֶאָחיו ִעם ַיַעל וְׂ

ַהַנַער ָאִבי ֶאל ֶאֱעֶלה ֵאיְך ִכי( לד) ֶאה ֶפן ִאִתי ֵאיֶננּו וְׂ ָצא ֲאֶׁשר ָבָרע ֶארְׂ  :ָאִבי ֶאת ִימְׂ

 

 

 סגנון הנאום לפי פשוטו של מקרא

עולה שמדובר בנאום פייסני, שמטרתו לרכך את השליט המצרי, שיבטל את העונש הצפוי  מפשוטו של מקרא .13

  .ורחמים חנופה לבנימין, בשני אמצעים מרכזיים:

 .רחמים שמעוררים ביטוייםהירוק את  רבמרקו ,חנופהכבוד דברי ם המורים על יצהוב את הביטוי רסמן במרקא. 

 ?של יהודה של חנופה וכבוד וכמה ביטויים תפקידם לעורר רחמיםכמה ביטוים יש בנאום  ב.

  

 נאום יהודה
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 על דרך הדרשסגנון הנאום 

 ,תרגם מגמה תקיפה יוליהודה רמזים לכך שהייתה בנאום של יהודה צאו דרך הדרש מההולכים בופרשנים חז"ל 

 מגמה לוחמנית ומאשימה.
 

  צג פרשה ויגש פרשת( וילנא) רבה בראשית

  ורבנן: ,נחמיה' ר ,יהודה' ר)נחלקו בדבר(  -יהודה  אליו ויגש

ַגש"" מהיכן? ממה שנאמר, למלחמה הגשה :אומר יהודה' ר ָהָעם יוָֹּאב ַויִּ ָחָמה ִעּמוֹּ  ֲאֶׁשר וְׂ לְׁ  (י, יג ב שמואל) ַבֲאָרם" ַלמִּ

ׁשּו" מהיכן? ממה שנאמר, לפיוס הגשה :אומר נחמיה רבי ֵני ַוִיגְׂ הּוָדה בְׂ ֻׁשעַ  ֶאל יְׂ הוֹּ ָגל יְׂ  (יד, ו יהושע) 1"ַבִגלְׂ

ָרָהם ֱאֹלֵהי' ה ַויֹּאַמר ַהָנִביא ֵאִלָיהּו "ַוִיַגׁש, לתפלה הגשה :אמרי רבנן ָחק ַאבְׂ ָרֵאל ִיצְׂ ִישְׂ  (יח, לו א מלכים) 2ִכי..." ִיָּוַדע ַהיוֹּם וְׂ

  .בא אני - לתפלה אם, בא אני - לפיוס אם, בא אני - למלחמה אם, להון פשט :אמר אלעזר ר

 

  יח מד בראשית י"רש

 .)כלומר שמע וקבל את דברי( באזניך דברי יכנסו - אדני באזני ָדָבר ...אליו ויגש

 ת.קשו אליו שדבר למד אתה מכאן - אפך יחר ואל

 

 חטא העגל(בעקבות ) ז לב שמות

ַדֵבר ֶׁשה ֶאל' ה ַויְׂ ָך ִׁשֵחת ִכי ֵרד ֶלְך מֹּ ָרִים ֵמֶאֶרץ ֶהֱעֵליתָ  ֲאֶׁשר ַעּמְׂ  ...ִמצְׂ

 רש"י 

 .ז()בראשית מב  ת"אתם קשו וידבר")שנאמר במפגש הראשון של יוסף עם אחיו( לשון קושי הוא, כמו  - וידבר

 

 בנאום שלו? תקיף ולוחמנילכך שיהודה דיבר בסגנון ה הן שלוש הרמיזות בכתוב עיין במקורות שלעיל וענה: מ .14
 

 הנאוםשל מבנה ה

 .תן כותרת לכל חלק אפשריות שונות כיצד לחלק את הנאום של יהודה.בטבלאות שלפניך מוצגות שתי  .15

  3אפשרות א

 הכותרת הפסוקים החלק

  טכ-יט חלק א

  לב-ל חלק ב

  לד-לג חלק ג

 

 "ועתה..."לפי החלוקה זו המעבר בין החלקים הוא ע"י המילה 
 

 באפשרות 

 הכותרת הפסוקים החלק

  כג-יט חלק א

  לב-כד חלק ב

  לד-לג חלק ג

                                                           
 והדברים שם נאמרים בלשון רכה ופיסנית. ,את יהושע שיסכים לתת לכלב כנחלה את חברון לפייסבני יהודה נגשו  1
  העולה של אליהו.רוף את הקורבן שלה' שיוריד אש מן השמיים וי ומתפללבמעמד אליהו בהר הכרמל אליהו נגש  2
 .344היא החלוקה של נחמה ליבוביץ "עיונים בספר בראשית" עמ'  'אפשרות א 3
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 הנאוםשל  םתכניה

ושקול: באיזה , לכן כמילה וכל טיעון צריך להיות מחושב בנאום גורלימדובר מבחינת האחים ויהודה ראינו לעיל ש

ננסה לעמוד על התחכום בנאום של יהודה הכולל  ?לומרכדאי ומה לא  ?מה לומרסגנון לומר את הדברים? ובעיקר 

 שלושה תכנים מרכזיים: 

 תקיפים מרומזים.א. תכנים 

 .תכנים הקשורים לחנופה וכבוד למלכותב. 

 .תכנים שמטרתם לעורר רחמים. ג
 

 א. תכנים תקיפים מרומזים

תר, גם מגמה תקיפה יוליהודה רמזים לכך שהייתה ראינו לעיל כי יש מן המפרשים, ההולכים בדרך הדרש, המוצאים 

ַאל :ל שלושה לשונות המופעים בפסוק יחמגמה לוחמנית ומאשימה. מפרשים אלו תלו את דבריהם ע ַגש", "וְׁ ַחר "ַויִּ  יִּ

ַדֶבר". ָך", ו"יְׁ דברים תקיפים,  ניתן למצוא ראיות לכך שיהודה אומר בתוכן של הנאוםנבחן עתה האם גם  ַאפְׁ

 לוחמניים ומאשימים:
 

 מד בראשית

הּוָדה ֵאָליו ַוִיַגׁש( יח) ִני ִבי ַויֹּאֶמר יְׂ ַדֶבר ֲאדֹּ ָך ָנא יְׂ דְׂ ֵני ָדָבר ַעבְׂ ָאזְׂ ִני בְׂ ַאל ֲאדֹּ ָך ִיַחר וְׂ ֶדָך ַאפְׂ ַעבְׂ ָך ִכי בְׂ ַפרְׂ  ָכמוֹּ  עהכְׂ

י( יט) נִּ ר ֲעָבָדיו ֶאת ָשַאל ֲאד   :ָאח אוֹּ  ָאב ָלֶכם ֲהֵיׁש ֵלאמֹּ

ִני ֶאל ַונ אֶמר( כ) ֶיֶלד ָזֵקן ָאב ָלנּו ֶיׁש ֲאדֹּ ֻקִנים וְׂ ָאִחיו ָקָטן זְׂ ַבדוֹּ  הּוא ַוִיָּוֵתר ֵמת וְׂ ִאּמוֹּ  לְׂ ָאִביו לְׂ  :ֲאֵהבוֹּ  וְׂ

ִרֻדהּו ֲעָבֶדיָך ֶאל ַות אֶמר( כא) ָאִשיָמה ֵאָלי הוֹּ  :ָעָליו ֵעיִני וְׂ

ִני ֶאל ַונ אֶמר( כב) ב ַהַנַער יּוַכל ֹלא ֲאדֹּ ָעַזב ָאִביו ֶאת ַלֲעזֹּ  :ָוֵמת ָאִביו ֶאת וְׂ

ן ֲאִחיֶכם ֵיֵרד ֹלא ִאם ֲעָבֶדיָך ֶאל ַות אֶמר( כג) ֶכם ַהָקטֹּ ִספּון ֹלא ִאתְׂ אוֹּת תֹּ  :ָפָני ִלרְׂ

 

 345נחמה ליבוביץ, עיונים בספר בראשית, עמ' 

למה על יהודה להזכיר ליוסף לם מה הכוונה? ווא .דיבורך -דיברינו  -. דיבורך לכאורה אין זה אלא סיפור העובדות

 את הידוע לו יפה? 

אין אך  ,המרגיש בהתעללות, טענת החף מפשע הרוצה לומר, כי פחים נטמנו לרגליוומיד ניווכח שאין בזה אלא זעקת 

 כפירוש במדרש תנחומא ויגש ה: הוא מעז לומר זאת בגלוי.

 לשבור למצרים ירדו מדינות מכמה עלינו, באת בעלילה מתחילה אמר לו יהודה - ועבד את שאל אדוני   

)ובגלל זה  לישא? סבור אתה אחותינו או ?לקחת באנו בתך שמא .)על משפחתו( מהן אחד שאלת ולא אוכל   

 .דבר ממך כסינו אף על פי כן לא אתה בררת על משפחתינו(   

 ולא יוכל לחיות בלעדיו, אתה עמדת על שלך, כצור חלמיש: ואף על פי שאמרנו לך שהאב הזקן...

אֶמר ֶאל"     ָאִשיָמה ֵעיִני ֲעָבֶדיָך ַותֹּ ִרֻדהּו ֵאָלי וְׂ  )כא( "ָעָליו הוֹּ

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

 

 כג ובדברי נחמה ליבוביץ וענה:-עיין בפסוקים יח .16

 כג?-א. מהו הקושי שמעלה נחמה ליבוביץ על פסוקים יח

 ב. כיצד נחמה ליבוביץ מישבת קושי זה? 

 יהודה מביא לטיעונו.בנאום של יהודה? ומה ההראיות לג. מהו התוכן התקיף שנאמר במרומז 
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 .תכנים הקשורים לחנופה וכבוד למלכות. ב

שימוש רב במילים וזאת הוא עושה על ידי  ,ראינו לעיל שיהודה בוחר לנאום בסגנון של חנופה ומתן כבוד למלכות

 של נבחן עתה האם גם בתוכן ."אדוני"לשון  פעמים 7 ,"עבד"לשון  פעמים 13: כבוד וחנופה אווירה שלהיוצרות 

 .שמור על כבודו של השליטדברים שמגמתם ל הנאום ניתן למצוא ראיות לכך שיהודה אומר

כט יהודה מתאר לשליט המצרי -בפסוקים יט. ?'מה לא לומר' וגם ?'מה לומר'חשוב מאוד לדעת  ,בנאום גורלי .17

 נות אוכל. העניינים מאז הגיעו הוא ואחיו למצרים לק תאת השתלשלו

 שמיט מדבריו? היהודה ובעבר  שאירעוציין שני פרטים א. 

 מדוע הוא השמיט אותם?ב. 

 

 תכנים שמטרתם לעורר רחמים. ג

ראינו לעיל שיהודה בוחר בסגנון שמטרתו לעורר רחמים וזאת הוא עושה ע"י כך שהוא לא משתמש בשמותיהם של 

נבחן עתה  ."נער"ו "קטן", "בן", "אב" פעמים לשון 14 :משפחהכינויים של בני אלא ב -בנימין ויעקב  -האנשים 

 .דברים שמטרתם לעורר רחמים הנאום ניתן למצוא ראיות לכך שיהודה אומר האם גם בתוכן של
 

 מד בראשית

ִהי( כד) ָך ֶאל ָעִלינּו ִכי ַויְׂ דְׂ ֵרי ֵאת לוֹּ  ַוַנֶגד ָאִבי ַעבְׂ ִני ִדבְׂ  :ֲאדֹּ

רּו ֻׁשבּו ָאִבינּו ַויֹּאֶמר( כה) ַעט ָלנּו ִׁשבְׂ ֶכל מְׂ  :אֹּ

ן ָאִחינּו ֵיׁש ִאם ָלֶרֶדת נּוַכל ֹלא ַונֹּאֶמר( כו) נּו ִאָתנּו ַהָקטֹּ ָיַרדְׂ אוֹּת נּוַכל ֹלא ִכי וְׂ ֵני ִלרְׂ ָאִחינּו ָהִאיׁש פְׂ ן וְׂ  :ִאָתנּו ֵאיֶננּו ַהָקטֹּ

ָך ַוי אֶמר( כז) דְׁ י ַעבְׁ ינּו ָאבִּ לֵּ ֶתם ַאֶתם אֵּ ַדעְׁ י יְׁ ם כִּ ַניִּ ָדה שְׁ י ָילְׁ י לִּ תִּ שְׁ  :אִּ

א( כח) צֵּ י ָהֶאָחד ַויֵּ תִּ אִּ ַמר מֵּ ף ַאְך ָוא  ָרף ָטר  ֹלא ט  יו וְׁ יתִּ אִּ ָנה ַעד רְׁ  :הֵּ

ֶתם( כט) ַקחְׁ ם ֶזה ֶאת ַגם ּולְׁ עִּ ָקָרהּו ָפַני מֵּ ֶתם ָאסו ן וְׁ הו ַרדְׁ י ֶאת וְׁ יָבתִּ ָרָעה שֵּ ָלה בְׁ א   :שְׁ

ַעָתה( ל) ִאי וְׂ בֹּ ָך ֶאל כְׂ דְׂ ַהַנַער ָאִבי ַעבְׂ ׁשוֹּ  ִאָתנּו ֵאיֶננּו וְׂ ַנפְׂ ׁשּוָרה וְׂ ׁשוֹּ  קְׂ ַנפְׂ  :בְׂ

ָהָיה( לא) אוֹּתוֹּ  וְׂ ִרידּו ָוֵמת ַהַנַער ֵאין ִכי ִכרְׂ הוֹּ ָך ֵשיַבת ֶאת ֲעָבֶדיָך וְׂ דְׂ ן ָאִבינּו ַעבְׂ ָיגוֹּ ָלה בְׂ אֹּ  :ׁשְׂ

ָך ִכי( לב) דְׂ ר ָאִבי ֵמִעם ַהַנַער ֶאת ָעַרב ַעבְׂ ָחָטאִתי ֵאֶליָך ֲאִביֶאנּו ֹלא ִאם ֵלאמֹּ ָאִבי וְׂ  :ַהָיִמים ָכל לְׂ

 

כשהם  לבין בניו,שיח שהתנהל בין אביהם -לשליט המצרי דויהודה מתאר , כט-בפסוקים כז ,בחלק השני של הנאום

ינו, מפי יעקב אבשיחה מרגשת זאת לא שמענו במפורש שבו אליו לארץ כנען עם הדרישה להוריד את בנימין למצרים. 

כנראה לא נאמרה מעולם "וכי במעמד עשרת בניו בני לאה בני זלפה ובני בלהה יאמר:  וכפי שכותבת נחמה לייבוביץ

? אשתי האחת, האמיתית, האהובה? האם לא נענש דיו על אשר אהב את יוסף שנים ילדה לי אשתי'אתם ידעתם כי '

 (.346-347" )עמ' מכל אחיו
 

כט מעולם לא התנהלה, מדוע יהודה מוצא לנכון להמציא -פסוקים כזהמתוארת בשיחה מרגשת הבהנחה שאכן  .18

 לנסיון השכנוע שלו לבטל את רוע הגזרה?אותה, ולומר אותה לשליט המצרי? מה זה תורם 

 

 של השליט המצרי? לעורר את רחמיואיזה טיעון נוסף מעלה יהודה בנאומו שמטרתו  .19
 

  

  



 של האחים למצרים השנייההירידה : מד-בראשית פרקים מג  

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

 דברי פיוס

 . לפניך מדרש נוסף ההולך בכיוון זה: לפייסשסבר שיהודה התכוון בנאומו  רבי נחמיהראינו לעיל את שיטתו של 
 

 בראשית רבה פרשת ויגש פרשה צג 

מגיע 'ולא יכול יוסף  הקורא שדיבר יהודה ליוסף בפני אחיו, עד שאת הכל הדברים שאת :חייא בר אבא א"ר

 ן.וס לאחיו, ופיוס לבנימיפיוס ליוסף, פי :להתאפק', היה בהם

 .'לך הוא נותן נפשו על בניה של רחאראו הי' :לומריהודה יכל יוסף( מדברי ) - ףפיוס ליוס

 .'וראו היאך הוא נותן נפשו על אחי' :לומר( האחים ויהודה יכלמדברי ) - ופיוס לאחי

כך אני נותן  ,)להצילך ולהשיבך ךאביך( שנתתי נפשי עליךכשם ' :אמר לו (בנימין להבין כאילו יוסףיהודה יכל  מדברי) -ן פיוס לבנימי

 .)כך אני מוכן להציל ולפדות את אחיך יוסף אם אמצאנו(ָך יִח נפשי על ָא

 

 .המדרש הזה מדגיש את המגמה הפייסנית שבנאום


