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  ח"טבת התשס                        ד"בס

  

  יהודה מול יוסף
  לפרשת ויגש

  

  הגביע וצרורות הכסף
  כה, ב"מבראשית . 1

ּוְלָהִׁשיב ַּכְסֵּפיֶהם , ְּכֵליֶהם ָּבר- ֶאת ַוְיַמְלאּו, ַוְיַצו יֹוֵסף כה
   .ֵּכן, ַוַּיַעׂש ָלֶהם; ֵצָדה ַלָּדֶרְך  ְוָלֵתת ָלֶהם, ַׂשּקֹו-ִאיׁש ֶאל

   כח- כז, ב"מ בראשית . 2
ַוִּיְפַּתח  כז  .ִמָּׁשם, ַוֵּיְלכּו; ֲחמֵֹריֶהם-ַעל ,ִׁשְבָרם-ַוִּיְׂשאּו ֶאת כו

- ֶאת, ַוַּיְרא; ַּבָּמלֹון-- ַלֲחמֹרֹו ָלֵתת ִמְסּפֹוא, ַׂשּקֹו-ָהֶאָחד ֶאת
ֶאָחיו -ֶאל ַוּיֹאֶמר כח  .ַאְמַּתְחּתֹו ְּבִפי, הּוא-ְוִהֵּנה, ַּכְסּפֹו

ַוֶּיֶחְרדּו ִאיׁש  ,ַוֵּיֵצא ִלָּבם; ְוַגם ִהֵּנה ְבַאְמַּתְחִּתי, יהּוַׁשב ַּכְסּפִ 
  .ָלנּו, ּזֹאת ָעָׂשה ֱאלִֹהים-ַמה, ָאִחיו ֵלאמֹר- ֶאל

  ה"ב ל" מבראשית. 3
, ַּכְסּפֹו-ִאיׁש ְצרֹור- ְוִהֵּנה ,ֵהם ְמִריִקים ַׂשֵּקיֶהם, ַוְיִהי לה

   .ַוִּייָראּו--ֵהָּמה ַוֲאִביֶהם, יֶהםַּכְסּפֵ  ְצרֹרֹות-ַוִּיְראּו ֶאת; ְּבַׂשּקֹו
   א, ד"מבראשית . 4

 ַאְמְּתחֹת ָהֲאָנִׁשים-ַמֵּלא ֶאת, ֵלאמֹר, ֵּביתֹו- ֲאֶׁשר ַעל- ַוְיַצו ֶאת

   .ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו, ִאיׁש-ְוִׂשים ֶּכֶסף; ַּכֲאֶׁשר יּוְכלּון ְׂשֵאת, אֶֹכל
  י"רש. 5

   – מה זאת עשה אלהים לנו
   הושב אלא להתעולל עלינו עלילה זו שלאלהביאנו לידי 

  יח, ג" מבראשית. 6
ְּדַבר - ַוּיֹאְמרּו ַעל, ֵּבית יֹוֵסף ִּכי הּוְבאּו, ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים יח

ְלִהְתּגֵֹלל -- ֲאַנְחנּו מּוָבִאים, ַּבְּתִחָּלה ַהֶּכֶסף ַהָּׁשב ְּבַאְמְּתחֵֹתינּו
  .ֲחמֵֹרינּו-ַקַחת אָֹתנּו ַלֲעָבִדים ְוֶאתְולָ , ָעֵלינּו ָעֵלינּו ּוְלִהְתַנֵּפל

, ַוְיַדְּברּו ֵאָליו; ֵּבית יֹוֵסף-ַעל, ֲאֶׁשר ,ָהִאיׁש-ֶאל, ַוִּיְּגׁשּו יט
- ִלְׁשָּבר, ָירֹד ָיַרְדנּו ַּבְּתִחָּלה ;ִּבי ֲאדִֹני, ַוּיֹאְמרּו כ  .ֶּפַתח ַהָּבִית

-ֶאת ִּנְפְּתָחהוַ , ַהָּמלֹון- ָבאנּו ֶאל-ַוְיִהי ִּכי כא  .אֶֹכל
; ְּבִמְׁשָקלֹו ַּכְסֵּפנּו, ִאיׁש ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו- ְוִהֵּנה ֶכֶסף, ַאְמְּתחֵֹתינּו
-ִלְׁשָּבר, ְוֶכֶסף ַאֵחר הֹוַרְדנּו ְבָיֵדנּו כב  .ְּבָיֵדנּו, ַוָּנֶׁשב אֹתֹו

ר ַוּיֹאמֶ  כג  .ָׂשם ַּכְסֵּפנּו ְּבַאְמְּתחֵֹתינּו-ִמי, ָיַדְענּו לֹא; אֶֹכל
ֵואלֵֹהי ֲאִביֶכם ָנַתן ָלֶכם  ֱאלֵֹהיֶכם, ִּתיָראּו-ָׁשלֹום ָלֶכם ַאל

, ַוּיֹוֵצא ֲאֵלֶהם; ֵאָלי ָּבא, ַּכְסְּפֶכם--ַמְטמֹון ְּבַאְמְּתחֵֹתיֶכם
   .ִׁשְמעֹון-ֶאת

  'ד ב"מבראשית . 7
, תְואֵ , ָּתִׂשים ְּבִפי ַאְמַּתַחת ַהָּקטֹן, ַהֶּכֶסף ְּגִביִעי ְּגִביעַ -ְוֶאת ב

   .ִּכְדַבר יֹוֵסף ֲאֶׁשר ִּדֵּבר, ַוַּיַעׂש ;ֶּכֶסף ִׁשְברֹו
  
  

  יב, ד"מבראשית . 8
, ַהָּגִביעַ , ַוִּיָּמֵצא; ּוַבָּקטֹן ִּכָּלה ,ַּבָּגדֹול ֵהֵחל-- ַוְיַחֵּפׂש יב

   .ִּבְנָיִמן, ְּבַאְמַּתַחת
  בעקבות בראשית רבה פרשה צבי "רש. 9
  ".הואשלא ירגישו שהיה יודע בו היכן "

  'א, ד"מ לען "רמב. 10
ידע : כי אמר להם,  לדעתם–ושים כסף איש בפי אמתחתו 

שאם עשה ; אדוני כי עשה לכם חמס ויבקש להיטיב לכם
היה להם התנצלות , שלא לדעתם, זה כפעם הראשונה

היה ] אלא[=אבל . שנעשה בו כאשר נעשה בכסף, בגביע
 כי נתן כי הכירו, וידעו בכסף כאשר ידעו במשא, לדעתם

  .  להם כאשר יוכלון שאת
אולי טען עליהם כי היה הכסף גם , ואם היה שלא לדעתם

ומי יוכל לדון עם ומי יוכל לדון עם ומי יוכל לדון עם ומי יוכל לדון עם , , , , ולא יתכן כן בגביע, בפעם הזאת מטמון
כי בעבור היות השוברים רבים מאד , ודע: שתקיף ממנושתקיף ממנושתקיף ממנושתקיף ממנו

היו הבאים נותנין , מכל ארץ מצרים ומהומות רבות בתוכה
א מודד להם לפי הכסף והו, שקיהם וכספיהם למשביר

הנמצא בהם והם לוקחים הניתן להם באשר דבר מלך 
ועל כן לקחו בפעם . ועוד כי באמונה הוא עושה, שלטון

  ולא ידעו מה בתוכם גם בשניתהראשונה שקיהם סגורים 
  ז"טד "מבראשית . 11
לּו ַוִּיּפְ ; ְוהּוא עֹוֶדּנּו ָׁשם, יֹוֵסף ַוָּיבֹא ְיהּוָדה ְוֶאָחיו ֵּביָתה יד

ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ֲאֶׁשר -ָמה ,ַוּיֹאֶמר ָלֶהם יֹוֵסף טו  .ָאְרָצה, ְלָפָניו
  .ִאיׁש ֲאֶׁשר ָּכמִֹני ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש-ִּכי, ֲהלֹוא ְיַדְעֶּתם; ֲעִׂשיֶתם

- ּוַמה, ְּנַדֵּבר-ַמה, ַלאדִֹני ּנֹאַמר-ַמה, ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה טז
ִהֶּנּנּו ֲעָבִדים -- ֲעָבֶדיךָ  ֹן ֲעו-ָמָצא ֶאת, ָהֱאלִֹהים; ִּנְצַטָּדק
   .ַהָּגִביַע ְּבָידֹו ִנְמָצא-ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאֶׁשר-ַּגם, ַלאדִֹני

  
  מבנה סיפור יוסף ואחיו 

  מבנה סיפור יוסף ואחיו. 12
         ) שנים17, בחרן ובארץ כנען(יעקב עם כל בניו   א

  יהודה ותמר: ח"פרק ל  ב
בבית הסוהר , וטיפריוסף בבית פ: א"מ-ט"פרקים ל

  ובבית פרעה
  הירידה הראשונה של האחים למצרים  ג
  הירידה השנייה של האחים למצרים  1ג

  אל יוסף וגורם להתגלותו' ניגש'יהודה   1ב
  ) שנים17, בארץ מצרים(יעקב עם כל בניו   1א
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  ה"בראשית מ. 13
 , אִֹתיְמַכְרֶּתם- ִּכי, ִיַחר ְּבֵעיֵניֶכם-ְוַאל, ֵּתָעְצבּו- ְוַעָּתה ַאל

ֶזה ְׁשָנַתִים -ִּכי ו  .ְׁשָלַחִני ֱאלִֹהים ִלְפֵניֶכם,  ִּכי ְלִמְחָיה :ֵהָּנה
ָחִריׁש -ֲאֶׁשר ֵאין, ְועֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ;ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ, ָהָרָעב

ְׁשֵאִרית  ָלׂשּום ָלֶכם, ַוִּיְׁשָלֵחִני ֱאלִֹהים ִלְפֵניֶכם ז  .ְוָקִציר
 ַאֶּתם-לֹא, ְוַעָּתה ח  .ִלְפֵליָטה ְּגדָֹלה, ֶכםּוְלַהֲחיֹות לָ , ָּבָאֶרץ

 ,ַוְיִׂשיֵמִני ְלָאב ְלַפְרעֹה; ָהֱאלִֹהים, ִּכי, ְׁשַלְחֶּתם אִֹתי ֵהָּנה
  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ְּבָכל, ּומֵֹׁשל, ֵּביתֹו- ּוְלָאדֹון ְלָכל

  
  "שַנִים ילדה לי אשתי"

  ד"מבראשית . 14
- ִּכי ְׁשַנִים ָיְלָדה, ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם  :ֵלינּוֵא , ַוּיֹאֶמר ַעְבְּדָך ָאִבי כז

; ַאְך ָטרֹף טָֹרף, ָואַֹמר ,ֵמִאִּתי, ַוֵּיֵצא ָהֶאָחד כח  .ִּלי ִאְׁשִּתי
, ֶזה ֵמִעם ָּפַני-ֶאת- ּוְלַקְחֶּתם ַּגם כט  .ֵהָּנה-ַעד, ְולֹא ְרִאיִתיו

    .ְׁשאָֹלה, ֵׂשיָבִתי ְּבָרָעה- ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת-- ָאסֹון ְוָקָרהּו
  ב"מבראשית . 15
,  יֹוֵסף ֵאיֶנּנּו :אִֹתי ִׁשַּכְלֶּתם ,ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם לו

   .ָעַלי ָהיּו ֻכָּלָנה, ִּתָּקחּו ִּבְנָיִמן-ְוֶאת, ְוִׁשְמעֹון ֵאיֶנּנּו
  

  ערבות אישית
  ח "לבראשית . 16
-ִאם, ַוּתֹאֶמר; ַהּצֹאן-ִעִּזים ִמן- ְּגִדי ָאנִֹכי ֲאַׁשַּלח, ַוּיֹאֶמר יז

-ֲאֶׁשר ֶאֶּתן ָהֵעָרבֹוןָמה , ַוּיֹאֶמר יח  . ַעד ָׁשְלֶחךָ  ֵעָרבֹוןִּתֵּתן
ָלּה -ַוִּיֶּתן ;ּוַמְּטָך ֲאֶׁשר ְּבָיֶדךָ , ַוּתֹאֶמר חָֹתְמָך ּוְפִתיֶלךָ , ָלְך 

ַוָּתַסר ְצִעיָפּה , ַוָּתָקם ַוֵּתֶלְך  יט  . לֹוַוַּתַהר, ַוָּיבֹא ֵאֶליהָ 
ְּגִדי - ַוִּיְׁשַלח ְיהּוָדה ֶאת כ  .ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה, ַוִּתְלַּבׁש ;ֵמָעֶליהָ 
; ִמַּיד ָהִאָּׁשה, ָהֵעָרבֹוןָלַקַחת , ָהֲעֻדָּלִמי ְּבַיד ֵרֵעהּו, ָהִעִּזים

   .ְמָצָאּה, ְולֹא
   ד"מבראשית . 17
לֹא - ִאם :ָאִבי ֵלאמֹר ֵמִעם, ַהַּנַער-ְּדָך ָעַרב ֶאתִּכי ַעְב  לב

   .ַהָּיִמים- ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ָּכל, ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליךָ 
  

  בין יהודה לאברהם
  ח"בראשית י. 18
  .ָרָׁשע-ַצִּדיק ִעם, ִּתְסֶּפה  ַהַאף :ַוּיֹאַמר,  ַאְבָרָהםַוִּיַּגׁש כג

, ֲאדָֹני- ָנא הֹוַאְלִּתי ְלַדֵּבר ֶאל-ֵּנהִה   :ַוּיֹאַמר, ַוַּיַען ַאְבָרָהם כז
   .ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר

   ד"מ בראשית. 19
ָנא ַעְבְּדָך ָדָבר -ְיַדֶּבר, ִּבי ֲאדִֹני ַוּיֹאֶמר, ֵאָליו ְיהּוָדהַוִּיַּגׁש  יח

  .ְּכַפְרעֹה,  ִּכי ָכמֹוךָ  :ַאְּפָך ְּבַעְבֶּדךָ  ִיַחר-ְוַאל, ְּבָאְזֵני ֲאדִֹני
  

  ה לדין ובקשת רחמים תביע
    ד" מבראשית. 20
 כ  .ָאח-אֹו, ָלֶכם ָאב- ֲהֵיׁש  :ֲעָבָדיו ֵלאמֹר- ֶאת, ֲאדִֹני ָׁשַאל יט

ְוָאִחיו ; ְזֻקִנים ָקָטן ְוֶיֶלד, ָלנּו ָאב ָזֵקן-ֶיׁש, ֲאדִֹני-ֶאל, ַוּנֹאֶמר
- ֶאל ,רַוּתֹאמֶ  כא  .ֲאֵהבֹו ַוִּיָּוֵתר הּוא ְלַבּדֹו ְלִאּמֹו ְוָאִביו, ֵמת

- ֶאל, ַוּנֹאֶמר כב  .ָעָליו, ְוָאִׂשיָמה ֵעיִני; ֵאָלי, הֹוִרֻדהּו, ֲעָבֶדיךָ 
, ָאִביו- ְוָעַזב ֶאת :ָאִביו-ַלֲעזֹב ֶאת, יּוַכל ַהַּנַער-לֹא ,ֲאדִֹני
, לֹא ֵיֵרד ֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן-ִאם ,ֲעָבֶדיךָ -ֶאל, ַוּתֹאֶמר כג  .ָוֵמת

  .ת ָּפָניִלְראֹו, לֹא תִֹספּון-- ִאְּתֶכם

  י"רש. 21
 אם יעזוב את אביו דואגים אנו שמא -ועזב את אביו ומת 

    ימות בדרך שהרי אמו בדרך מתה 
  ן"הרמב. 22

ואם כן . ומת אביו פירש רבי אברהם -ועזב את אביו ומת 
, היה אומר לא יוכל אבינו לעזוב את בנו ועזב את בנו ומת

תלו החמלה על כי לא י, או לא נוכל שיעזוב הנער את אביו
. כי הם יחזיקוהו כילד לא ידע בין טוב לרע, אביהם בנער

מפני נערותו , אבל פירוש לא יוכל הנער לעזוב את אביו
ואם יעזבנו , והיותו ילד שעשועים בחיק אביו אשר אהבו

  ויבא בדרך ימות הנער
  ד "מבראשית . 23
 ,ְוַנְפׁשֹו; יֶנּנּו ִאָּתנּוֵא , ְוַהַּנַער, ַעְבְּדָך ָאִבי-ְּכבִֹאי ֶאל ,ְוַעָּתה ל

; ָוֵמת--ֵאין ַהַּנַער-ִּכְראֹותֹו ִּכי ,ְוָהָיה לא  .ְקׁשּוָרה ְבַנְפׁשֹו
   .ְׁשאָֹלה-- ְּבָיגֹון, ַעְבְּדָך ָאִבינּו ֵׂשיַבת- ְוהֹוִרידּו ֲעָבֶדיָך ֶאת

  
  ההצעת ההחלפ

  ד " מבראשית. 24
לֹא - ִאם :ֵמִעם ָאִבי ֵלאמֹר, ַהַּנַער-ַעְבְּדָך ָעַרב ֶאת ִּכי לב

-ֵיֶׁשב ,ְוַעָּתה לג  .ַהָּיִמים-ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ָּכל ,ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליךָ 
  .ֶאָחיו- ִעם ַיַעל, ְוַהַּנַער; ַלאדִֹני, ֶעֶבד-- ָנא ַעְבְּדָך ַּתַחת ַהַּנַער

 ֶּפן ֶאְרֶאה  :ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאִּתי, ָאִבי-ֶאֱעֶלה ֶאל ֵאיְך - ִּכי לד
  .ָאִבי-ִיְמָצא ֶאת ֲאֶׁשר, עָברָ 
  

מטרתו הבלעדית של יהודה היא - ן"שיטת הרמב
  ההחלפה

  יט- יח: מדן על בראשית"הרמב. 25
לא ,  לאמר כי דברים מועטים ידבר-ידבר נא עבדך דבר 

הוא התמורה " דבר"כי , והנכון בעיני. יהיו עליו לטורח
כי לא יבקש , אשר יחלה פניו להחליף בנימין אחיו בו

  ושאר דבריו פיוס ובקשה לזה, מנו דבר אחרמ
שאינם רק תחנונים להעיר , ואשר יראה לי על דרך הפשט

כי חשב יהודה כי האלהים הוא ירא כאשר אמר , רחמיו
 וכאשר נהג עמהם חמלה כירא חטא לנחם אותם על ,לו

  ): לעיל מג כג(הצער שעשה להם 
נו זה אמר לו אנחנו באונס הגדנו באחי, וזה ענין הסיפור

ולא הודינו גם כן להורידו לפניך , מפני שאלת אדני
כי לא יוכל הנער לעזוב את : רק אמרנו, כמצותך הראשונה

כי אמרת , אבל בנפשינו נביא אותו מפני זלעפות רעב, אביו
לא רצה אבינו לשמוע עד היותינו . לא תוסיפון לראות פני

ואז הודה בפחד , כולנו בסכנה לשוב לשבר מעט אכל
ולכן . ועתה כראותו כי אין הנער ימות בנפש מרה, דאגהוב

וקח אותי , תפול נא תחנתי לפניך לרחם עלינו ועל הזקן
. ולך תהיה צדקה, תחת הנער לעבד עולם כי טוב אני ממנו

   .וזה טעם כל הפרשה
  
נקודת  - של המשנה למלך" פיצול האישיות"

  מבט נוספת למתרחש
   ה"מבראשית . 26
, ַוִּיְקָרא, ַהִּנָּצִבים ָעָליו ְלכֹל, יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפקָיכֹל - ְולֹא א

ְּבִהְתַוַּדע יֹוֵסף , ִאּתֹו ָעַמד ִאיׁש-ְולֹא; ִאיׁש ֵמָעָלי- הֹוִציאּו ָכל
ַוִּיְׁשַמע  ,ַוִּיְׁשְמעּו ִמְצַרִים; ִּבְבִכי, קֹלֹו-ַוִּיֵּתן ֶאת ב  .ֶאָחיו- ֶאל

                                .ֵּבית ַּפְרעֹה
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