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  ע'ד                                                                                                                                                                     טבת התש"בס

  
  יהודה נאום

  )סמט אלחנן פ שעורו של הרב"ע(ויגש פרשתל
  
  יוסף מתגלה לאחים – ג-א, ה"מבראשית . 1
 אל יוסף בהתודע אתו איש עמד ולא …להתאפק יוסף יכל ולא"

 .יוסף אני :אחיו אל יוסף ויאמר …בבכי קלו את ויתן .אחיו
  " ?חי אבי העוד

  
   נאום יהודה– ד"בראשית פרק מ. 2
 ְיַדֶּבר ָנא ִּבי ֲאדִֹניַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ) יח(:ראשוןה חלקה

) יט(:ְוַאל ִיַחר ַאְּפָך ְּבַעְבֶּדָך ִּכי ָכמֹוָך ְּכַפְרעֹהָך ָדָבר ְּבָאְזֵני ֲאדִֹני ַעְבְּד 
ַוּנֹאֶמר ֶאל ) כ:( ֶאת ֲעָבָדיו ֵלאמֹר ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאב אֹו ָאחֲאדִֹני ָׁשַאל

ּדֹו  ֶיׁש ָלנּו ָאב ָזֵקן ְוֶיֶלד ְזֻקִנים ָקָטן ְוָאִחיו ֵמת ַוִּיָּוֵתר הּוא ְלבַ ֲאדִֹני
 הֹוִרֻדהּו ֵאָלי ְוָאִׂשיָמה ַוּתֹאֶמר ֶאל ֲעָבֶדיךָ ) כא:(ְלִאּמֹו ְוָאִביו ֲאֵהבֹו

 לֹא יּוַכל ַהַּנַער ַלֲעזֹב ֶאת ָאִביו ְוָעַזב ַוּנֹאֶמר ֶאל ֲאדִֹני) כב:(ֵעיִני ָעָליו
 ִאם לֹא ֵיֵרד ֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן ַוּתֹאֶמר ֶאל ֲעָבֶדיךָ ) כג:(ֶאת ָאִביו ָוֵמת

  :ְּתֶכם לֹא תִֹספּון ִלְראֹות ָּפָניִא 
ַוְיִהי ִּכי ָעִלינּו ֶאל ַעְבְּדָך ָאִבי ַוַּנֶּגד לֹו ֵאת ִּדְבֵרי ) כד( :השני חלקה

ַוּנֹאֶמר לֹא ) כו:(ַוּיֹאֶמר ָאִבינּו ֻׁשבּו ִׁשְברּו ָלנּו ְמַעט אֶֹכל) כה:(ֲאדִֹני
ּו ְוָיַרְדנּו ִּכי לֹא נּוַכל ִלְראֹות נּוַכל ָלֶרֶדת ִאם ֵיׁש ָאִחינּו ַהָּקטֹן ִאָּתנ

ַוּיֹאֶמר ַעְבְּדָך ָאִבי ֵאֵלינּו ) כז:(ְּפֵני ָהִאיׁש ְוָאִחינּו ַהָּקטֹן ֵאיֶנּנּו ִאָּתנּו
ַוֵּיֵצא ָהֶאָחד ֵמִאִּתי ) כח:(ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ִּכי ְׁשַנִים ָיְלָדה ִּלי ִאְׁשִּתי

ּוְלַקְחֶּתם ַּגם ֶאת ) כט:(ִתיו ַעד ֵהָּנהָואַֹמר ַאְך ָטרֹף טָֹרף ְולֹא ְרִאי
  :ֶזה ֵמִעם ָּפַני ְוָקָרהּו ָאסֹון ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת ֵׂשיָבִתי ְּבָרָעה ְׁשאָֹלה

ְוַעָּתה ְּכבִֹאי ֶאל ַעְבְּדָך ָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאָּתנּו ) ל( :השלישי חלקה
ְראֹותֹו ִּכי ֵאין ַהַּנַער ָוֵמת ְוהֹוִרידּו ְוָהָיה ִּכ ) לא:(ְוַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ְבַנְפׁשֹו

ִּכי ַעְבְּדָך ָעַרב ֶאת ) לב:(ֲעָבֶדיָך ֶאת ֵׂשיַבת ַעְבְּדָך ָאִבינּו ְּבָיגֹון ְׁשאָֹלה
ַהַּנַער ֵמִעם ָאִבי ֵלאמֹר ִאם לֹא ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליָך ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ָּכל 

ְּדָך ַּתַחת ַהַּנַער ֶעֶבד ַלאדִֹני ְוַהַּנַער ַיַעל ְוַעָּתה ֵיֶׁשב ָנא ַעְב ) לג:(ַהָּיִמים
ִּכי ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל ָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאִּתי ֶּפן ֶאְרֶאה ) לד:(ִעם ֶאָחיו

  :ָבָרע ֲאֶׁשר ִיְמָצא ֶאת ָאִבי
  
   י "רש. 3

  .באוזניך דברי יכנסו - אדני באזני
  
  י"רש. 4
   ?"אלה כל לשאול לך יהה למה .עלינו באת בעלילה מתחילה"
  
  רבה בראשית פי על יח לפסוק י"רש. 5
   ?"עליו עינך לשום, שאמרת עין שימת היא זו וכי"
  
 תאור האחים את המפגש עם יוסף – ב"מפרק  בראשית. 6

  בחזרתם לכנען
ַוָּיבֹאּו ֶאל ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם ַאְרָצה ְּכָנַען ַוַּיִּגידּו לֹו ֵאת ָּכל ַהּקֹרֹת ) כט(

ִּדֶּבר ָהִאיׁש ֲאדֵֹני ָהָאֶרץ ִאָּתנּו ָקׁשֹות ַוִּיֵּתן אָֹתנּו ) ל:(ָתם ֵלאמֹראֹ
ַוּנֹאֶמר ֵאָליו ֵּכִנים ֲאָנְחנּו לֹא ָהִיינּו ) לא:(ִּכְמַרְּגִלים ֶאת ָהָאֶרץ

ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאַנְחנּו ַאִחים ְּבֵני ָאִבינּו ָהֶאָחד ֵאיֶנּנּו ) לב:(ְמַרְּגִלים
ַוּיֹאֶמר ֵאֵלינּו ָהִאיׁש ֲאדֵֹני ) לג:(ַהּיֹום ֶאת ָאִבינּו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַעןְוַהָּקטֹן 

ָהָאֶרץ ְּבזֹאת ֵאַדע ִּכי ֵכִנים ַאֶּתם ֲאִחיֶכם ָהֶאָחד ַהִּניחּו ִאִּתי ְוֶאת 
ְוָהִביאּו ֶאת ֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן ֵאַלי ) לד:(ַרֲעבֹון ָּבֵּתיֶכם ְקחּו ָוֵלכּו

 ְמַרְּגִלים ַאֶּתם ִּכי ֵכִנים ַאֶּתם ֶאת ֲאִחיֶכם ֶאֵּתן ָלֶכם ְוֵאְדָעה ִּכי לֹא
ַוְיִהי ֵהם ְמִריִקים ַׂשֵּקיֶהם ְוִהֵּנה ִאיׁש ) לה:(ְוֶאת ָהָאֶרץ ִּתְסָחרּו

ְצרֹור ַּכְסּפֹו ְּבַׂשּקֹו ַוִּיְראּו ֶאת ְצרֹרֹות ַּכְסֵּפיֶהם ֵהָּמה ַוֲאִביֶהם 
ֶהם ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם אִֹתי ִׁשַּכְלֶּתם יֹוֵסף ֵאיֶנּנּו ַוּיֹאֶמר ֲאלֵ ) לו:(ַוִּייָראּו

  :ְוִׁשְמעֹון ֵאיֶנּנּו ְוֶאת ִּבְנָיִמן ִּתָּקחּו ָעַלי ָהיּו ֻכָּלָנה

ַוּיֹאֶמר ְראּוֵבן ֶאל ָאִביו ֵלאמֹר ֶאת ְׁשֵני ָבַני ָּתִמית ִאם לֹא ) לז(
ַוּיֹאֶמר לֹא ) לח:(ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליָך ְּתָנה אֹתֹו ַעל ָיִדי ַוֲאִני ֲאִׁשיֶבּנּו ֵאֶליךָ 

ְך ֵיֵרד ְּבִני ִעָּמֶכם ִּכי ָאִחיו ֵמת ְוהּוא ְלַבּדֹו ִנְׁשָאר ּוְקָרָאהּו ָאסֹון ַּבֶּדרֶ 
  :ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו ָבּה ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת ֵׂשיָבִתי ְּבָיגֹון ְׁשאֹוָלה

  
  תאור האחים את המפגש עם יוסף לפני  - ג"מ בראשית פרק. 7

  חזרתם למצרים
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ֶלֱאכֹל ֶאת ַהֶּׁשֶבר ֲאֶׁשר ) ב:(ְוָהָרָעב ָּכֵבד ָּבָאֶרץ) א(

אֶמר ֲאֵליֶהם ֲאִביֶהם ֻׁשבּו ִׁשְברּו ָלנּו ְמַעט ֵהִביאּו ִמִּמְצָרִים ַוּיֹ
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהּוָדה ֵלאמֹר ָהֵעד ֵהִעד ָּבנּו ָהִאיׁש ֵלאמֹר לֹא ) ג:(אֶֹכל

ִאם ֶיְׁשָך ְמַׁשֵּלַח ֶאת ָאִחינּו ) ד:(ִתְראּו ָפַני ִּבְלִּתי ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכם
ְוִאם ֵאיְנָך ְמַׁשֵּלַח לֹא ֵנֵרד ִּכי ) ה:(לִאָּתנּו ֵנְרָדה ְוִנְׁשְּבָרה ְלָך אֹכֶ 

ַוּיֹאֶמר ) ו:(ָהִאיׁש ָאַמר ֵאֵלינּו לֹא ִתְראּו ָפַני ִּבְלִּתי ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכם
ַוּיֹאְמרּו ) ז:(ִיְׂשָרֵאל ָלָמה ֲהֵרעֶֹתם ִלי ְלַהִּגיד ָלִאיׁש ַהעֹוד ָלֶכם ָאח

 ֵלאמֹר ַהעֹוד ֲאִביֶכם ַחי ֲהֵיׁש ָלֶכם ָׁשאֹול ָׁשַאל ָהִאיׁש ָלנּו ּוְלמֹוַלְדֵּתנּו
ָאח ַוַּנֶּגד לֹו ַעל ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲהָידֹוַע ֵנַדע ִּכי יֹאַמר הֹוִרידּו ֶאת 

  :ֲאִחיֶכם
  
   המפגש הראשון של יוסף ואחיו-  ב"מבראשית פרק . 8
 ַוְיַדֵּבר ִאָּתם ָקׁשֹות ַוַּיְרא יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ַוַּיִּכֵרם ַוִּיְתַנֵּכר ֲאֵליֶהם) ז(

) ח:(ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֵמַאִין ָּבאֶתם ַוּיֹאְמרּו ֵמֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְׁשָּבר אֶֹכל
ַוִּיְזּכֹר יֹוֵסף ֵאת ַהֲחלֹמֹות ) ט:(ַוַּיֵּכר יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ְוֵהם לֹא ִהִּכֻרהּו

אֹות ֶאת ֶעְרַות ֲאֶׁשר ָחַלם ָלֶהם ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְמַרְּגִלים ַאֶּתם ִלְר 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו לֹא ֲאדִֹני ַוֲעָבֶדיָך ָּבאּו ִלְׁשָּבר ) י:(ָהָאֶרץ ָּבאֶתם

ֻּכָּלנּו ְּבֵני ִאיׁש ֶאָחד ָנְחנּו ֵּכִנים ֲאַנְחנּו לֹא ָהיּו ֲעָבֶדיָך ) יא:(אֶֹכל
) יג:(אֹותַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם לֹא ִּכי ֶעְרַות ָהָאֶרץ ָּבאֶתם ִלְר ) יב:(ְמַרְּגִלים

ַוּיֹאְמרּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲעָבֶדיָך ַאִחים ֲאַנְחנּו ְּבֵני ִאיׁש ֶאָחד ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ) יד:(ְוִהֵּנה ַהָּקטֹן ֶאת ָאִבינּו ַהּיֹום ְוָהֶאָחד ֵאיֶנּנּו

זֹאת ִּתָּבֵחנּו ְּב ) טו:(הּוא ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֲאֵלֶכם ֵלאמֹר ְמַרְּגִלים ַאֶּתם
) טז:(ֵחי ַפְרעֹה ִאם ֵּתְצאּו ִמֶּזה ִּכי ִאם ְּבבֹוא ֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן ֵהָּנה

ִׁשְלחּו ִמֶּכם ֶאָחד ְוִיַּקח ֶאת ֲאִחיֶכם ְוַאֶּתם ֵהָאְסרּו ְוִיָּבֲחנּו ִּדְבֵריֶכם 
  :ַהֱאֶמת ִאְּתֶכם ְוִאם לֹא ֵחי ַפְרעֹה ִּכי ְמַרְּגִלים ַאֶּתם

ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ) יח:(ֶּיֱאסֹף אָֹתם ֶאל ִמְׁשָמר ְׁשלֶׁשת ָיִמיםוַ ) יז(
ִאם ֵּכִנים ) יט:(ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי זֹאת ֲעׂשּו ִוְחיּו ֶאת ָהֱאלִֹהים ֲאִני ָיֵרא

ַאֶּתם ֲאִחיֶכם ֶאָחד ֵיָאֵסר ְּבֵבית ִמְׁשַמְרֶכם ְוַאֶּתם ְלכּו ָהִביאּו ֶׁשֶבר 
ְוֶאת ֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן ָּתִביאּו ֵאַלי ְוֵיָאְמנּו ִדְבֵריֶכם ) כ:(יֶכםַרֲעבֹון ָּבּתֵ 

   :ְולֹא ָתמּותּו ַוַּיֲעׂשּו ֵכן
  
  בראשית רבה. 9

 -" אח או אב לכם היש לאמר עבדיו את שאל אדני"  .א
 באנו בתך שמא …בעלילה עלינו באת מתחילה :לו אמר

  ?אחותנו את לישא סבור אתה או, לקחת
  

   ב"מ אשיתבר. 10
ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֲאָבל ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו ַעל ָאִחינּו ֲאֶׁשר ) כא(

ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ְּבִהְתַחֲננֹו ֵאֵלינּו ְולֹא ָׁשָמְענּו ַעל ֵּכן ָּבָאה ֵאֵלינּו 
ֶכם ַוַּיַען ְראּוֵבן אָֹתם ֵלאמֹר ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי ֲאֵלי) כב:(ַהָּצָרה ַהּזֹאת

) כג:(ֵלאמֹר ַאל ֶּתֶחְטאּו ַבֶּיֶלד ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ְוַגם ָּדמֹו ִהֵּנה ִנְדָרׁש
ַוִּיּסֹב ֵמֲעֵליֶהם ) כד:(ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ִּכי ׁשֵֹמַע יֹוֵסף ִּכי ַהֵּמִליץ ֵּבינָֹתם

 ַוֶּיֱאסֹר  ַוִּיַּקח ֵמִאָּתם ֶאת ִׁשְמעֹוןַוְיַדֵּבר ֲאֵלֶהםַוֵּיְבְּך ַוָּיָׁשב ֲאֵלֶהם 
   :אֹתֹו ְלֵעיֵניֶהם

  


