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  בראשית מא:מה .1

א י ָשה ַויֵׁצֵׁ ן אֹן ְלאִּ ַרע כֹהֵׁ י פֶּ ת ָאְסנַת ַבת פֹוטִּ ן לֹו אֶּ ף ָצְפנַת ַפְענֵַׁח ַויִּתֶּ ם יֹוסֵׁ ְצָריִּםַויְִּקָרא ַפְרעֹה שֵׁ ץ מִּ רֶּ ף ַעל אֶּ  :ֹוסֵׁ

 נ"ב –בראשית מא:נ'  .2

ן אֹון:)נ ַרע כֹהֵׁ י פֶּ ר יְָלָדה לֹו ָאְסנַת ַבת פֹוטִּ ם ָתבֹוא ְשנַת ָהָרָעב ֲאשֶּ רֶּ ף יַֻלד ְשנֵׁי ָבנִּים ְבטֶּ ם ּוְליֹוסֵׁ ת שֵׁ ף אֶּ א( ַויְִּקָרא יֹוסֵׁ

ם הַ  ת שֵׁ י:)נב( ְואֵׁ ית ָאבִּ ת ָכל בֵׁ י ְואֵׁ ת ָכל ֲעָמלִּ ים אֶּ י נַַשנִּי ֱאֹלהִּ ה כִּ ץ ַהְבכֹור ְמנַשֶּ רֶּ ים ְבאֶּ ְפַרנִּי ֱאֹלהִּ י הִּ ְפָריִּם כִּ נִּי ָקָרא אֶּ שֵׁ

 :ָענְיִּי

 'כ-בראשית מו: י"ט .3

ר יְָלָדה לֹו ָאְסנַת ַבת פֹו ְצַריִּם ֲאשֶּ ץ מִּ רֶּ ף ְבאֶּ ן: ַויִָּּולֵׁד ְליֹוסֵׁ נְיָמִּ ף ּובִּ ת יֲַעקֹב יֹוסֵׁ שֶּ ל אֵׁ ת ְבנֵׁי ָרחֵׁ ה ְואֶּ ת ְמנַשֶּ ן אֹן אֶּ ַרע כֹהֵׁ י פֶּ טִּ

  ְפָריִּםאֶּ 

 באר מים חיים לפרשת מקץ. 4

קשה, איך לקח יוסף אשה במצרים שהיא מבנות חם המקוללין? וכמה הזהירו אברהם ויצחק שלא יקחו מבנות כנען "

 "עבד עבדים, והיה לו לבקש מזרע של שם

 ילקוט שמעוני וישב, רמז קמו, אוצר המדרשים )אייזנשטיין( עמוד תעד. 5

  . "גיורות כשרות מן הגוים, ואלו הן: אסנת, צפורה, שפרה, פועה, בת פרעה, רחב, רות ויעל ועוד יש נשים חסידות" 

 .שו"ת דברי יציב חלק חו"מ סימן נ. 6

ואיך גייר את אסנת בת פוטיפרע שם במצרים? ואם נאמר שבאמת לא היתה גיורת, נמצא דולדה כמותה, וממילא היה "

  ."למנשה דין ב"נ

 .ה א, א ה"המס' סופרים הוספ.  7

 " ...בת שש שנים היתה דינה כשהולידה את אסנת משכם"

 תרגום יונתן בן עוזיאל בראשית מא, מה. 8

 "אסנת בת דינה וגדלה בבית פוטיפר".

 תרגום יונתן בן עוזיאל מו, כ. 9

 ."...וקרא פרעה שמיה דיוסף גברא דטמירן מפרסם ויהב ליה ית אסנת דילידת דינה

 יט-אבראשית לט, . 01



ף א ְצָריְָמה, ְויֹוסֵׁ יס ַפְרעֹה שַ ; הּוַרד מִּ יַפר ְסרִּ יםַויְִּקנֵׁהּו פֹוטִּ י, ר ַהַטָבחִּ ְצרִּ יש מִּ ינָיו ד  ....אִּ ן ְבעֵׁ ף חֵׁ ת אֹתֹו, ַויְִּמָצא יֹוסֵׁ ; ַויְָשרֶּ

הּו דֵׁ יתֹו-ַעל, ַויְַפקִּ יד  ה  .נַָתן ְביָדֹו, לֹו-יֶּש-ְוָכל, בֵׁ ְפקִּ ָאז הִּ י מֵׁ יתֹוַויְהִּ ר יֶּש-ְוַעל ָכל, אֹתֹו ְבבֵׁ ת, לֹו-ֲאשֶּ ְך יְהָוה אֶּ בֵׁית -ַויְָברֶּ

י ְצרִּ ף, ַהמִּ גְַלל יֹוסֵׁ ף ...; בִּ י יֹוסֵׁ ה-יְפֵׁה, ַויְהִּ ה ַמְראֶּ י ז  .תַֹאר וִּיפֵׁ לֶּה, ַויְהִּ ים ָהאֵׁ ת, ַאַחר ַהְדָברִּ שֶּ ָשא אֵׁ ת-ַותִּ ינֶּיהָ -ֲאדֹנָיו אֶּ ל, עֵׁ -אֶּ

ף ר; יֹוסֵׁ ישִּ , ַותֹאמֶּ מִּ ן ח  .ְכָבה עִּ ל--ַויְָמאֵׁ ר אֶּ ת ֲאדֹנָיו-ַויֹאמֶּ שֶּ ן ֲאדֹנִּי ֹלא, אֵׁ י ַמה-הֵׁ תִּ ר; ַבָביִּת-יַָדע אִּ נַָתן , לֹו-יֶּש-ְוכֹל ֲאשֶּ

י י י ....ְביָדִּ ל, ַויְהִּ ף יֹום יֹום-ְכַדְבָרּה אֶּ ְצָלּה-ְוֹלא; יֹוסֵׁ ְשַכב אֶּ יָה לִּ לֶּ ָמּה ,ָשַמע אֵׁ ְהיֹות עִּ י ְכַהיֹום ַהזֶּה יא  .לִּ ַויָבֹא ַהַביְָתה , ַויְהִּ

י ַהַביִּת; ַלֲעשֹות ְמַלאְכתֹו ַאנְשֵׁ יש מֵׁ ין אִּ גְדֹו לֵׁאמֹר יב  .ַבָביִּת--ָשם, ְואֵׁ הּו ְבבִּ ְתְפשֵׁ י, ַותִּ מִּ ְכָבה עִּ גְדֹו ְביָָדּה; שִּ ַויָנָס , ַויֲַעזֹב בִּ

א ַהחּוָצה י יג  .ַויֵׁצֵׁ י, ֹוָתּהכְִּרא, ַויְהִּ גְדֹו-כִּ יָתּה יד  .ַהחּוָצה, ַויָנָס; ְביָָדּה, ָעזַב בִּ י בֵׁ ְקָרא ְלַאנְשֵׁ ם לֵׁאמֹר, ַותִּ ר ָלהֶּ ְראּו , ַותֹאמֶּ

י ְברִּ יש עִּ יא ָלנּו אִּ בִּ ק ָבנּו, הֵׁ י  :ְלַצחֶּ מִּ ְשַכב עִּ ַלי לִּ ְקָרא ְבקֹול ָגדֹול, ָבא אֵׁ י ְכָשְמעֹו טו  .ָואֶּ י, ַויְהִּ ְקָרא-כִּ י ָואֶּ י קֹולִּ ימֹתִּ ; ֲהרִּ

י ְצלִּ גְדֹו אֶּ גְדֹו טז  .ַויָנָס ַויֵׁצֵׁא ַהחּוָצה, ַויֲַעזֹב בִּ ְצָלּה, ַוַתנַח בִּ ל, בֹוא ֲאדֹנָיו-ַעד, אֶּ יתֹו-אֶּ ָליו יז  .בֵׁ לֶּה , ַוְתַדבֵׁר אֵׁ ים ָהאֵׁ ַכְדָברִּ

י-ָבא  :לֵׁאמֹר ְברִּ ד ָהעִּ בֶּ ַלי ָהעֶּ ר, אֵׁ אָת לָ -ֲאשֶּ בֵׁ י--נּוהֵׁ ק בִּ י יח  .ְלַצחֶּ ְקָרא, ַויְהִּ י ָואֶּ י קֹולִּ ימִּ י; ַכֲהרִּ ְצלִּ גְדֹו אֶּ ַויָנָס , ַויֲַעזֹב בִּ

ת יט  .ַהחּוָצה ְשמַֹע ֲאדֹנָיו אֶּ י כִּ ְשתֹו-ַויְהִּ י אִּ ְברֵׁ ָליו לֵׁאמֹר, דִּ ְבָרה אֵׁ ר דִּ לֶּה, ֲאשֶּ ים ָהאֵׁ ָך, ַכְדָברִּ י ַעְבדֶּ , ַויִַּחר; ָעָשה לִּ

ף אֹתֹו כ  .ַאפֹו ל, ַויִַּקח ֲאדֹנֵׁי יֹוסֵׁ ית ַהסַֹהר-ַויְִּתנֵׁהּו אֶּ ר, ְמקֹום--בֵׁ י -ֲאשֶּ ירֵׁ ים ֲאסִּ לְֶּך ֲאסּורִּ י; ַהמֶּ ית ַהסַֹהר, ָשם-ַויְהִּ  .ְבבֵׁ

 .רבנו בחיי בראשית מא,מה. 00

שפיטם פרים ועגלים לע"ז, וזהו לשון בת פוטי פרע כהן און. דרשו רז"ל: פוטיפרע הוא פוטיפר ונקרא פוטיפר על שם "

  ."פוטיפר, מפטם פר, והוא נקרא פוטיפר, ונקרא פוטיפרע על שם שנסתרס מאליו לפי שלקח את יוסף למשכב זכור

 ."חורב" לז -פרקי דרבי אליעזר )היגר( . 01

מרו בני ישראל יצאה דינה לראות בבנות הארץ המשחקות, ושללה ]שכם[ ושכב עמה, והרתה וילדה את אסנת, וא"

להורגה, שאמרה ]דינה[: עכשו יאמרו בכל הארץ שיש בית זנות באהלי יעקב. הביא ]יעקב[ שרץ של זהב, שם הקדש 

כתוב בו, ותלה על צוארה ]של אסנת[ ושלחה והלכה, והכל צפוי לפני הקב"ה וירד מיכאל המלאך, והורידה למצרים 

  ." ...וגדלה עמה כבתלבית פוטיפרע... והיתה אשתו של פוטיפרע עקרה 

 רבנו בחיי בראשית מא, מה. 01

ומה עשה יעקב? קשר לה כתב בצוארה וכתוב בו: כל המדבק ביך מדבק בזרעו של יעקב. ויוסף שנשאה ראה הכתב  

 ההוא והצניעו.

 .מדרש אגדה )בובר( בראשית פרק מא. 04

כיית ילוד, אמר אל עבדיו: הביאו לי את הילד הזה, יצא פוטיפר לטייל עם נעריו והגיעו עד לחומה, שמע פוטיפר קול ב"

וראה פוטיפר את הטס ]ששם יעקב על צוארה[... ואמר: בת גדולים היא, הוליכוה לביתי, והביאו לה מינקת, ובעבור 

 "שגדלה נקראת בתו

 : רבנו בחיי, בראשית מא,מה. 05

מגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאלו ומה שכתוב בת פוטיפרע, מפני שגדלה בביתו, שכן דרשו רז"ל כל ה "

 ."ילדו

 ילקוט שמעוני בראשית, פרק לט, רמז קמו. 06

אותו היום הלכו כולם לעבודה זרה והיא )אשת פוטיפר( עשתה עצמה חולה. כיון שחזרו הלכו חברותיה לבקרה ..."

א אמרי לבעלך כך וכך ויחבשנו בבית אמרו לה: מה לך שפניך כך? ספרה להן כל המאורע. אמרו לה: אין לך תקנה אל

האסורין. אמרה להן בבקשה מכן שתאמרנה כל אחת ואחת ]לבעליכן [ שאף לכן תבע, ועשו כן. ונכנסו כל השרים 

לחצרו של פוטיפר וספרו לו. רצה )פוטיפר( להרגו )את יוסף(, אמרה ליה: אל תהרגנו ותאבד מעותיך אלא תחבשנו. 

ת אסנת בסתר אל פוטיפרע ונשבעה לו וספרה האמת. אמר לה ]הקב"ה[ חייך, הואיל ואת אפילו כן רצה להרגו עד שבא

 "לומדת עליו זכות, שבטים שאני מעמיד, ממנו על ידך הם באים



 .מ"א ג,א דעת מקרא, בראשית ח"ג,. 07

נישואין אלה הם פרעה "ביקש לחתן את יוסף עם אחת ממשפחות האצולה המצרית, וזאת כדי להוסיף לו כבוד ויקר. 

 מדיניים שרווחו בימי דוד ושלמה"-דוגמה לנישואין דיפלומטיים

 .דעת מקרא, בראשית ח"ג,מא,מה. 08

 'ויתן לו' הן "לשון נישואין הנעשים בדרך של משא ומתן

 .חזקוני בראשית מא, מה. 09

, היה מתיירא שמא יאמר הוקשה לו: יוסף שהיה מלך, איך נשא בת הדיוט? שאם יקח אחרת, אפילו גדולה הימנה"

פוטיפר לבניו: עבדי הם, שהרי קניתי את אביהם לי לעבד, אבל כשנשא בתו, לא היה מבייש בני ביתו. דבר אחר: 

לקחה, כדי לפרסם שלא שכב עם אמה". "וכשעבר יוסף בכל ארץ מצרים יצאו כל הנשים לראות יפיו של יוסף כדכתיב 

חפץ או תכשיט וזו לא היה לה מה לזרוק וזרקה לו הקמיע שהיה בצוארה ועיין בנות צעדה עלי שור וכל אחת זורקת לו 

 ."בו וראה שהיא מזרעו של יעקב ונשאה

 מה-בראשית מא. 11

ף מו ן, ְויֹוסֵׁ ים ָשנָה-בֶּ לְֶּך, ְבָעְמדֹו, ְשֹלשִּ ְפנֵׁי ַפְרעֹה מֶּ ְצָריִּם-לִּ ְפנֵׁי ַפְרעֹה; מִּ לִּ ף מִּ א יֹוסֵׁ ץ -ְבָכלַויֲַעבֹר , ַויֵׁצֵׁ רֶּ אֶּ

ְצָריִּם ץ מז  .מִּ ַבע ְשנֵׁי ַהָשָבע, ַוַתַעש ָהָארֶּ ים...—ְבשֶּ ְקָמצִּ ף יַֻלד ְשנֵׁי ָבנִּים נ  לִּ ם ָתבֹוא ְשנַת ָהָרָעב, ּוְליֹוסֵׁ רֶּ ר יְָלָדה, ְבטֶּ -ֲאשֶּ

ן אֹון...-ַבת, לֹו ָאְסנַת ַרע כֹהֵׁ י פֶּ ינָה נג  .פֹוטִּ ְכלֶּ ַבע ְשנֵׁי הַ , ַותִּ ר ָהיָה, ָשָבעשֶּ ְצָריִּם, ֲאשֶּ ץ מִּ רֶּ ַבע ְשנֵׁי  נד .ְבאֶּ ינָה שֶּ לֶּ ַוְתחִּ

ר, ָלבֹוא, ָהָרָעב י ָרָעב ְבָכל; ָאַמר יֹוסֵׁף, ַכֲאשֶּ ְצַריִּם ָהיָה ָלחֶּם-ּוְבָכל, ָהֲאָרצֹות-ַויְהִּ ץ מִּ רֶּ י יֶּש, ַויְַרא יֲַעקֹב א .אֶּ ר -כִּ בֶּ שֶּ

ְצָריִּם ר יֲַעקֹב ; ְבמִּ ְתָראּו, ְלָבנָיוַויֹאמֶּ ר ב.  ָלָמה תִּ י--ַויֹאמֶּ נֵׁה ָשַמְעתִּ י יֶּש, הִּ ְצָריִּם-כִּ ר ְבמִּ בֶּ ְברּו-ְרדּו; שֶּ ָשם-ָשָמה ְושִּ , ָלנּו מִּ

ל, ַמֲהרּו ט ...ְונְִּחיֶּה ְוֹלא נָמּות י-ַוֲעלּו אֶּ ף, ָאבִּ נְָך יֹוסֵׁ ָליו כֹה ָאַמר בִּ ם אֵׁ ים לְ , ַוֲאַמְרתֶּ ְצָריִּם-ָאדֹון ְלָכלָשַמנִּי ֱאֹלהִּ ַלי; מִּ , ְרָדה אֵׁ

ץ י  .ַתֲעמֹד-ַאל רֶּ ן-ְויַָשְבָת ְבאֶּ ַלי, גֹשֶּ ר-ְוָכל, ְוצֹאנְָך ּוְבָקְרָך; ּוָבנֶּיָך ּוְבנֵׁי ָבנֶּיָך, ַאָתה--ְוָהיִּיָת ָקרֹוב אֵׁ י  יא  .ָלְך-ֲאשֶּ ְלַכְלתִּ ְוכִּ

י, אְֹתָך ָשם ש ָשנִּים ָרָעב-כִּ  :עֹוד ָחמֵׁ
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י ג ף-ַויְֵׁרדּו ֲאחֵׁ ְצָריִּם, לְִּשבֹר ָבר, ֲעָשָרה, יֹוסֵׁ מִּ ת ד  .מִּ ף-ְואֶּ י יֹוסֵׁ ין ֲאחִּ נְיָמִּ ת-ֹלא, בִּ ָחיו-ָשַלח יֲַעקֹב אֶּ י ָאַמר  :אֶּ ן, כִּ נּו -פֶּ יְִּקָראֶּ

ל ה  .ָאסֹון ים, ַויָבֹאּו ְבנֵׁי יְִּשָראֵׁ י  :לְִּשבֹר ְבתֹוְך ַהָבאִּ ץ ְכנַָען, ָהיָה ָהָרָעב-כִּ רֶּ ף ו  .ְבאֶּ יט ַעל, ְויֹוסֵׁ ץ-הּוא ַהַשלִּ הּוא --ָהָארֶּ

יר ץ-ְלָכל, ַהַמְשבִּ ף; ַעם ָהָארֶּ י יֹוסֵׁ ת ז  .לֹו ַאַפיִּם ָאְרָצה-ַויְִּשַתֲחוּו, ַויָבֹאּו ֲאחֵׁ ף אֶּ ָחיו-ַויְַרא יֹוסֵׁ ם, אֶּ ם ; ַויַכִּרֵׁ יהֶּ ַויְִּתנַכֵׁר ֲאלֵׁ

ָתם ָקשֹותַויְַדבֵׁ  ם, ר אִּ ַאיִּן ָבאתֶּ ם מֵׁ ר ֲאלֵׁהֶּ ְשָבר, ַויֹאְמרּו, ַויֹאמֶּ ץ ְכנַַען לִּ רֶּ אֶּ ף ח  .אֹכֶּל-מֵׁ ת, ַויַכֵׁר יֹוסֵׁ ָחיו-אֶּ ֹלא , ְוהֵׁם; אֶּ

ֻרהּו כִּ ף ט  .הִּ ת ַהֲחֹלמֹות--ַויִּזְכֹר יֹוסֵׁ ר ָחַלם ָלהֶּם, אֵׁ ם; ֲאשֶּ ים ַאתֶּ ם ְמַרְגלִּ ר ֲאלֵׁהֶּ ת, ַויֹאמֶּ ְראֹות אֶּ ץ -לִּ ְרַות ָהָארֶּ עֶּ

ם ָליו י  .ָבאתֶּ יָך ָבאּו; ֹלא ֲאדֹנִּי, ַויֹאְמרּו אֵׁ יש, ֻכָלנּו יא  .אֹכֶּל-לְִּשָבר, ַוֲעָבדֶּ ָחד נְָחנּו-ְבנֵׁי אִּ נִּים ֲאנְַחנּו; אֶּ יָך -ֹלא, כֵׁ ָהיּו ֲעָבדֶּ

ים ר יב  .ְמַרְגלִּ י, ֹלא  :ֲאלֵׁהֶּם, ַויֹאמֶּ ץ-כִּ ְרַות ָהָארֶּ ְראֹות עֶּ ם לִּ יש, ַויֹאְמרּו יג  .ָבאתֶּ ים ֲאנְַחנּו ְבנֵׁי אִּ יָך ַאחִּ -ְשנֵׁים ָעָשר ֲעָבדֶּ

ָחד ץ ְכנַָען--אֶּ רֶּ ת; ְבאֶּ נֵׁה ַהָקטֹן אֶּ ינּו ַהיֹום-ְוהִּ ינֶּנּו, ָאבִּ ָחד אֵׁ ר ֲאלֵׁהֶּם יד  .ְוָהאֶּ ף, ַויֹאמֶּ י ֲאלֵׁכֶּם לֵׁאמֹר, הּוא  :יֹוסֵׁ ַבְרתִּ ר דִּ --ֲאשֶּ

ם ים ַאתֶּ נּו, ְבזֹאת טו  .ְמַרְגלִּ ָבחֵׁ ם  :תִּ י ַפְרעֹה אִּ זֶּה-חֵׁ ְצאּו מִּ ם, תֵׁ י אִּ נָה-כִּ יכֶּם ַהָקטֹן הֵׁ ָחד טז  .ְבבֹוא ֲאחִּ כֶּם אֶּ ְלחּו מִּ ְויִַּקח , שִּ

ת יכֶּם-אֶּ ם הֵָׁאְסרּו, ֲאחִּ ְתכֶּם, ְוַאתֶּ ת אִּ יכֶּם ַהֱאמֶּ ְברֵׁ ם; ְויִָּבֲחנּו דִּ ֹ --ֹלא-ְואִּ י ַפְרע ם, החֵׁ ים ַאתֶּ י ְמַרְגלִּ ל יז  .כִּ -ַויֱֶּאסֹף אָֹתם אֶּ

ְשָמר ים, מִּ ת יָמִּ י יח  .ְשֹלשֶּ ישִּ ף ַביֹום ַהְשלִּ ם יֹוסֵׁ ר ֲאלֵׁהֶּ ת; זֹאת ֲעשּו וְִּחיּו, ַויֹאמֶּ ים-אֶּ א, ָהֱאֹלהִּ םיט  .ֲאנִּי יָרֵׁ ם-אִּ נִּים ַאתֶּ --כֵׁ

ָחד יכֶּם אֶּ ְשַמְרכֶּם, ֲאחִּ ית מִּ ר ְבבֵׁ יאּו; יֵָׁאסֵׁ ם ְלכּו ָהבִּ יכֶּם, ְוַאתֶּ ר ַרֲעבֹון ָבתֵׁ בֶּ ת כ  .שֶּ ַלי-ְואֶּ יאּו אֵׁ יכֶּם ַהָקטֹן ָתבִּ ְויֵָׁאְמנּו , ֲאחִּ

יכֶּם ְוֹלא ָתמּותּו ְברֵׁ ן-ַויֲַעשּו; דִּ ל כא  .כֵׁ יש אֶּ יו-ַויֹאְמרּו אִּ ים ֲאנְַחנּו ַעל, ָאחִּ מִּ ינּו-ֲאָבל ֲאשֵׁ ינּו ָצַרת נְַפשֹו, ָאחִּ ר ָראִּ  ֲאשֶּ

ינּו לֵׁ ְתַחנְנֹו אֵׁ ינּו-ַעל; ְוֹלא ָשָמְענּו, ְבהִּ לֵׁ ן ָבָאה אֵׁ ן אָֹתם לֵׁאמֹר כב  .ַהָצָרה ַהזֹאת, כֵׁ יכֶּם לֵׁאמֹר , ַויַַען ְראּובֵׁ י ֲאלֵׁ ֲהלֹוא ָאַמְרתִּ

ְטאּו ַביֶּלֶּד-ַאל חֶּ ם--תֶּ נֵׁה נְִּדָרש, ָדמֹו-ְוגַם; ְוֹלא ְשַמְעתֶּ ף ,ְוהֵׁם ֹלא יְָדעּו כג  .הִּ ַע יֹוסֵׁ י שֹמֵׁ לִּיץ  :כִּ י ַהמֵׁ ינָֹתם, כִּ ַויִּסֹב  כד  .בֵׁ

ם יהֶּ ֲעלֵׁ ת, ַויְַדבֵׁר ֲאלֵׁהֶּם, ַויָָשב ֲאלֵׁהֶּם; ַויְֵׁבךְ , מֵׁ ָתם אֶּ אִּ ְמעֹון-ַויִַּקח מֵׁ ינֵׁיהֶּם, שִּ ף כה  .ַויֱֶּאסֹר אֹתֹו ְלעֵׁ ת, ַויְַצו יֹוסֵׁ -ַויְַמְלאּו אֶּ

ם ָבר יהֶּ יב , ְכלֵׁ לּוְלָהשִּ יש אֶּ ם אִּ יהֶּ ְך, ַשקֹו-ַכְספֵׁ ָדה ַלָדרֶּ ם צֵׁ ת ָלהֶּ ן, ַויַַעש ָלהֶּם; ְוָלתֵׁ ת כו  .כֵׁ ְבָרם-ַויְִּשאּו אֶּ יהֶּם-ַעל, שִּ ; ֲחמֹרֵׁ



ָשם, ַויְֵׁלכּו ת כז  .מִּ ָחד אֶּ ְספֹוא ַלֲחמֹרֹו, ַשקֹו-ַויְִּפַתח ָהאֶּ ת מִּ ת, ַויְַרא; ַבָמלֹון--ָלתֵׁ נֵׁהוְ , ַכְספֹו-אֶּ י , הּוא-הִּ ְבפִּ

ל כח  .ַאְמַתְחתֹו ר אֶּ י-ַויֹאמֶּ ָחיו הּוַשב ַכְספִּ י, אֶּ נֵׁה ְבַאְמַתְחתִּ ל, ַויֵׁצֵׁא לִָּבם; ְוגַם הִּ יש אֶּ ְרדּו אִּ יו לֵׁאמֹר-ַויֶּחֶּ זֹאת ָעָשה -ַמה, ָאחִּ

ים ל כט  .ָלנּו, ֱאֹלהִּ יהֶּם-ַויָבֹאּו אֶּ ת ָכל, ַויַגִּידּו לֹו; ַאְרָצה ְכנַָען, יֲַעקֹב ֲאבִּ ֱאכֹל  ב  ....ַהקֹרֹת אָֹתם לֵׁאמֹר-אֵׁ ר כִּלּו לֶּ י, ַכֲאשֶּ ַויְהִּ

ת ְברּו-אֶּ ם, ֻשבּו שִּ יהֶּ ם ֲאבִּ יהֶּ ר ֲאלֵׁ ְצָריִּם; ַויֹאמֶּ מִּ יאּו, מִּ בִּ ר הֵׁ ר, ֲאשֶּ בֶּ ל-ָלנּו ְמַעט-ַהשֶּ ָליו יְהּוָדה, לֵׁאמֹר:ג  .אֹכֶּ ר אֵׁ ד   ַויֹאמֶּ ָהעֵׁ

ד ָבנּו עִּ יש לֵׁאמֹר ֹלא הֵׁ ְתכֶּם-ָהאִּ יכֶּם אִּ י ֲאחִּ ְלתִּ ְראּו ָפנַי, בִּ ם ד  .תִּ ת-אִּ ַח אֶּ ָתנּו-יְֶּשָך ְמַשלֵׁ ינּו, אִּ נְֵׁרָדה, ְונְִּשְבָרה ְלָך --ָאחִּ

ל ם ה  .אֹכֶּ ד:-ְואִּ ַח, ֹלא נֵׁרֵׁ ינְָך ְמַשלֵׁ י  אֵׁ ינּו, ֹלא-כִּ לֵׁ יש ָאַמר אֵׁ יכֶּ -ָהאִּ י, ֲאחִּ ְלתִּ ְראּו ָפנַי, בִּ ְתכֶּםתִּ ל, ָלָמה  ו  .ם אִּ ר, יְִּשָראֵׁ ַויֹאמֶּ

י ם, לִּ עֹתֶּ יש, ַהעֹוד ָלכֶּם ָאח--ֲהרֵׁ יכֶּם ַחי ֲהיֵׁש ָלכֶּם -ַויֹאְמרּו ָשאֹול ָשַאל ז  .ְלַהגִּיד ָלאִּ נּו לֵׁאמֹר, ַהעֹוד ֲאבִּ יש ָלנּו ּוְלמֹוַלְדתֵׁ ָהאִּ

לֶּה; ֲהיָ -לֹו, ַעל-ָאח, ַונַגֶּד ים ָהאֵׁ י ַהְדָברִּ ת--דֹוַע נֵַׁדעפִּ ידּו אֶּ י יֹאַמר, הֹורִּ יכֶּם-כִּ ל ח  .ֲאחִּ ר יְהּוָדה אֶּ ְלָחה -ַויֹאמֶּ יו, שִּ ל ָאבִּ יְִּשָראֵׁ

י תִּ ָכה; ְונְִּחיֶּה ְוֹלא נָמּות, ַגם--ַהנַַער אִּ נּו-ַאָתה ַגם-ֲאנְַחנּו גַם-ְונָקּוָמה ְונֵׁלֵׁ נּו ט  .ַטפֵׁ ְרבֶּ עֶּ י, אֶּ נ--ָאנֹכִּ י, ְתַבְקשֶּ יָדִּ ם  ּו:מִּ ֹלא -אִּ

י ְלָך ָכל יו ְלָפנֶּיָך, ְוָחָטאתִּ ַצגְתִּ יָך ְוהִּ לֶּ יו אֵׁ יאֹתִּ ים-ֲהבִּ ְתַמְהָמְהנּו י  .ַהיָמִּ י, לּולֵׁא הִּ י--כִּ ר  יא  .ַעָתה ַשְבנּו, זֶּה ַפֲעָמיִּם-כִּ ַויֹאמֶּ

ם ם, אִּ יהֶּ ל ֲאבִּ ם יְִּשָראֵׁ פֹוא זֹאת ֲעשּו-ֲאלֵׁהֶּ ן אֵׁ זְִּמַרת --כֵׁ נְָחה:ְקחּו מִּ יש מִּ ידּו ָלאִּ יכֶּם, ְוהֹורִּ ְכלֵׁ ץ בִּ י, ּוְמַעט ְדַבש,   ָהָארֶּ ְמַעט ֳצרִּ

ים דִּ ת יב  .נְכֹאת ָוֹלט, ָבְטנִּים ּוְשקֵׁ ְשנֶּה, ְקחּו ְביְֶּדכֶּם; ְואֶּ ף מִּ סֶּ יבּו ְביְֶּדכֶּם-ְוכֶּ יכֶּם, ָתשִּ י ַאְמְתחֹתֵׁ ף ַהמּוָשב ְבפִּ סֶּ אּוַלי --ַהכֶּ

ְשגֶּה, הּוא ת יג  .מִּ ל-ְואֶּ יכֶּם, ָקחּו; ְוקּומּו, שּובּו אֶּ יש-ֲאחִּ ת יד .ָהאִּ ַלח ָלכֶּם אֶּ יש, ְושִּ ְפנֵׁי ָהאִּ ים לִּ ן ָלכֶּם ַרֲחמִּ ל ַשַדי, יִּתֵׁ -ְואֵׁ

ת ר, ְואֶּ יכֶּם ַאחֵׁ י-ֲאחִּ י ָשָכְלתִּ ר ָשכְֹלתִּ ין; ַוֲאנִּי, ַכֲאשֶּ נְיָמִּ ת טו  .בִּ ים אֶּ ֹ -ַויְִּקחּו ָהֲאנָשִּ נְָחה ַהז ְשנֶּהַהמִּ ף ָלְקחּו ְביָָדם -את, ּומִּ סֶּ כֶּ

ת ף-ְואֶּ ְפנֵׁי יֹוסֵׁ ְצַריִּם, ַויַַעְמדּו לִּ ן; ַויָֻקמּו ַויְֵׁרדּו מִּ נְיָמִּ ת טז  .בִּ ָתם, אֶּ ף אִּ ר ַעל-ַויְַרא יֹוסֵׁ ר ַלֲאשֶּ ין, ַויֹאמֶּ נְיָמִּ ת-בִּ יתֹו, ָהבֵׁא אֶּ -בֵׁ

ן, כִּ  ַבח ְוָהכֵׁ ים ַהָביְָתה; ּוְטבַֹח טֶּ ים ַבָצֳהָריִּםָהֲאנָשִּ י יֹאְכלּו ָהֲאנָשִּ תִּ ת יז  .י אִּ יש אֶּ א ָהאִּ ף; ַויָבֵׁ ר ָאַמר יֹוסֵׁ יש, ַכֲאשֶּ -ַויַַעש ָהאִּ

ף יָתה יֹוסֵׁ ים, בֵׁ ף, ַויֹאְמרּו ַעל יח  .ָהֲאנָשִּ ית יֹוסֵׁ י הּוְבאּו בֵׁ ים, כִּ י-ַויִּיְראּו ָהֲאנָשִּ ף ַהָשב ְבַאְמְתחֹתֵׁ סֶּ ָלה, ֲאנְַחנּו ְדַבר ַהכֶּ נּו ַבְתחִּ

ים ת--מּוָבאִּ ים ְואֶּ ינּו, ְוָלַקַחת אָֹתנּו ַלֲעָבדִּ ל ָעלֵׁ ְתנַפֵׁ ינּו ּוְלהִּ ְתגֹלֵׁל ָעלֵׁ ינּו-ְלהִּ ל יט  .ֲחמֹרֵׁ ר, ַעל-ַויְִּגשּו, אֶּ יש, ֲאשֶּ ף; -ָהאִּ ית יֹוסֵׁ בֵׁ

ַתח ַהָביִּת ָליו, פֶּ י ֲאדֹנִּי כ  .ַויְַדְברּו אֵׁ ְשָברַויֹאְמרּו, בִּ ָלה, לִּ ל-; יָרֹד יַָרְדנּו ַבְתחִּ י כא  .אֹכֶּ י כִּ ל-ַויְהִּ ת-ָבאנּו אֶּ -ַהָמלֹון, ַונְִּפְתָחה אֶּ

ף סֶּ נֵׁה כֶּ ינּו, ְוהִּ נּו-ַאְמְתחֹתֵׁ ב אֹתֹו, ְביָדֵׁ ְשָקלֹו; ַונָשֶּ נּו ְבמִּ י ַאְמַתְחתֹו, ַכְספֵׁ יש ְבפִּ ר הֹוַרְדנּו ְביָדֵׁ  כב  .אִּ ף ַאחֵׁ סֶּ ְשָברְוכֶּ אֹכֶּל; -נּו, לִּ

י ינּו-ֹלא יַָדְענּו, מִּ נּו ְבַאְמְתחֹתֵׁ ר ָשלֹום ָלכֶּם ַאל כג  .ָשם ַכְספֵׁ יכֶּם נַָתן ָלכֶּם ַמְטמֹון -ַויֹאמֶּ י ֲאבִּ יכֶּם וֵׁאֹלהֵׁ יָראּו, ֱאֹלהֵׁ תִּ

יכֶּם ת--ְבַאְמְתחֹתֵׁ ם, אֶּ א ֲאלֵׁהֶּ ָלי; ַויֹוצֵׁ ְמעֹון-ַכְסְפכֶּם, ָבא אֵׁ תוַ  כד  .שִּ יש אֶּ א ָהאִּ ן-יָבֵׁ ף; ַויִּתֶּ יָתה יֹוסֵׁ ים, בֵׁ ַמיִּם ַויְִּרֲחצּו -ָהֲאנָשִּ

יהֶּם ְספֹוא ַלֲחמֹרֵׁ ן מִּ ם, ַויִּתֵׁ יהֶּ תכה  .ַרגְלֵׁ ינּו, אֶּ נְָחה, ַעד-ַויָכִּ ף, ַבָצֳהָריִּם:-ַהמִּ י  בֹוא יֹוסֵׁ י ָשְמעּו, כִּ ם-כִּ ַויָבֹא  כו  .ָשם יֹאְכלּו ָלחֶּ

ף ַהבַ  תיֹוסֵׁ יּאּו לֹו אֶּ ר-יְָתה, ַויָבִּ נְָחה ֲאשֶּ ר ֲהָשלֹום  כז  .לֹו, ָאְרָצה-ְביָָדם ַהָביְָתה; ַויְִּשַתֲחוּו-ַהמִּ ם, ְלָשלֹום, ַויֹאמֶּ ַויְִּשַאל ָלהֶּ

ם ר ֲאַמְרתֶּ ן, ֲאשֶּ יכֶּם ַהזָקֵׁ נּו, ָחי--ֲאבִּ ינּו כח  .ַהעֹודֶּ נּו ָחי; ַויְִּקדּו, וישתחו --ַויֹאְמרּו, ָשלֹום ְלַעְבְדָך ְלָאבִּ עֹודֶּ

ת כט  .()ַויְִּשַתֲחוּו ינָיו, ַויְַרא אֶּ ן-ַויִָּשא עֵׁ יו בֶּ ין ָאחִּ נְיָמִּ ים -בִּ ָלי; ַויֹאַמר, ֱאֹלהִּ ם אֵׁ ר ֲאַמְרתֶּ יכֶּם ַהָקטֹן, ֲאשֶּ ר ֲהזֶּה ֲאחִּ מֹו, ַויֹאמֶּ אִּ

י ל  .יְָחנְָך ְבנִּי ף, כִּ ר יֹוסֵׁ ל נְִּכְמרּו-ַויְַמהֵׁ ְבכֹות; ַויָבֹא ַהַחְדָרה, ַויְֵׁבְך ָשָמה-ַרֲחָמיו אֶּ ש, לִּ יו, ַויְַבקֵׁ א; לא  .ָאחִּ ַויְִּרַחץ ָפנָיו, ַויֵׁצֵׁ

ם--ַויְִּתַאַפק ימּו ָלחֶּ ר, שִּ תֹו, ְלַבָדם לב  .ַויֹאמֶּ ים אִּ ים ָהאְֹכלִּ ְצרִּ ם ְלַבָדם; ְוַלמִּ ימּו לֹו ְלַבדֹו, ְוָלהֶּ ים כִּ --ַויָשִּ ְצרִּ י ֹלא יּוְכלּון ַהמִּ

ת ֱאכֹל אֶּ י-לֶּ ם, כִּ חֶּ ים לֶּ ְברִּ ְצָריִּם-ָהעִּ וא ְלמִּ ָבה הִּ ים, --ַויְֵׁשבּו ְלָפנָיו לג  .תֹועֵׁ ָרתֹו; ַויְִּתְמהּו ָהֲאנָשִּ ְצעִּ יר כִּ ְבכָֹרתֹו, ְוַהָצעִּ ַהְבכֹר כִּ

ל יש אֶּ עֵׁהּו-אִּ ם לד  .רֵׁ ת ָפנָיו, ֲאלֵׁהֶּ אֵׁ מֹוַויִָּשא ַמְשאֹת מֵׁ ש יָדֹות; ַויְִּשתּו ַויְִּשְכרּו, עִּ ַמְשאֹת ֻכָלם, ָחמֵׁ ן מִּ נְיָמִּ ב ַמְשַאת בִּ רֶּ  ., ַותֵׁ

ת א ר ַעל-ַויְַצו אֶּ יתֹו-ֲאשֶּ ת, לֵׁאמֹר, בֵׁ ים אֹכֶּל-ַמלֵׁא אֶּ ת, ַאְמְתחֹת ָהֲאנָשִּ ר יּוְכלּון ְשאֵׁ ף; ַכֲאשֶּ סֶּ ים כֶּ יש-ְושִּ י , אִּ ְבפִּ

ת ב  .ַאְמַתְחתֹו ף-ְואֶּ סֶּ יַע ַהכֶּ י גְבִּ יעִּ י ַאְמַתַחת ַהָקטֹן, ְגבִּ ים ְבפִּ ת, ָתשִּ ְברֹו, ְואֵׁ ף שִּ סֶּ בֵׁר, ַויַַעש; כֶּ ר דִּ ף ֲאשֶּ ְדַבר יֹוסֵׁ ר ג  .כִּ , ַהבֹקֶּ

ים ֻשְלחּו; אֹור יהֶּם, ְוָהֲאנָשִּ ָמה ַוֲחמֹרֵׁ ת ד  .הֵׁ ם יְָצאּו אֶּ יר-הֵׁ רְ , ָהעִּ יקּוֹלא הִּ ר ַעל, חִּ ף ָאַמר ַלֲאשֶּ יתֹו-ְויֹוסֵׁ י , בֵׁ קּום ְרדֹף ַאֲחרֵׁ

ים ַשגְָתם ְוָאַמְרָת ֲאלֵׁהֶּם; ָהֲאנָשִּ ם ָרָעה ַתַחת טֹוָבה, ְוהִּ ַלְמתֶּ ה ֲאדֹנִּי בֹו, ֲהלֹוא זֶּה ה  .ָלָמה שִּ ר יְִּשתֶּ ש בֹו, ְוהּוא, ֲאשֶּ ש יְנַחֵׁ ; נַחֵׁ

ם עֹתֶּ ר , ֲהרֵׁ םֲאשֶּ יתֶּ גֵׁם ו  .ֲעשִּ ת, ַויְַדבֵׁר ֲאלֵׁהֶּם; ַויַשִּ לֶּה-אֶּ ים ָהאֵׁ ָליו ז  .ַהְדָברִּ לֶּה, ָלָמה יְַדבֵׁר ֲאדֹנִּי--ַויֹאְמרּו אֵׁ ים ָהאֵׁ ; ַכְדָברִּ

יָלה יָך, ָחלִּ ֲעשֹות, ַלֲעָבדֶּ ף ח  .ַכָדָבר ַהזֶּה, מֵׁ סֶּ ן כֶּ ינּו, הֵׁ י ַאְמְתחֹתֵׁ ר ָמָצאנּו ְבפִּ יָךֱהשִּ --ֲאשֶּ לֶּ ץ ְכנַָען, יבֹנּו אֵׁ רֶּ אֶּ יְך; מֵׁ נִּגְנֹב , ְואֵׁ

ית ֲאדֹנֶּיָך בֵׁ ף, מִּ סֶּ יָך ט  .אֹו זָָהב, כֶּ ֲעָבדֶּ תֹו מֵׁ ר יִָּמצֵׁא אִּ ת, ֲאשֶּ ים, ֲאנְַחנּו-ְוגַם; ָומֵׁ ר י  .נְִּהיֶּה ַלאדֹנִּי ַלֲעָבדִּ ַעָתה -ַגם, ַויֹאמֶּ

ן יכֶּם כֶּ ְברֵׁ תֹו   :הּוא-ְכדִּ ר יִָּמצֵׁא אִּ י ָעבֶּד-יְִּהיֶּהֲאשֶּ יִּם, לִּ ְהיּו נְקִּ ם תִּ ת, ַויְַמֲהרּו יא  .ְוַאתֶּ יש אֶּ דּו אִּ ; ָאְרָצה--ַאְמַתְחתֹו-ַויֹורִּ

יש ַאְמַתְחתֹו, ַויְִּפְתחּו ל--ַויְַחפֵׁש יב  .אִּ חֵׁ יעַ , ַויִָּמצֵׁא; ּוַבָקטֹן כִָּלה, ַבָגדֹול הֵׁ ן, ְבַאְמַתַחת, ַהָגבִּ נְיָמִּ ְמֹלָתם, ַויְִּקְרעּו גי  .בִּ ; שִּ

יש ַעל יָרה, ֲחמֹרֹו-ַויֲַעמֹס אִּ ף יד  .ַויָֻשבּו ָהעִּ ָחיו בֵׁיָתה יֹוסֵׁ נּו ָשם, ַויָבֹא יְהּוָדה ְואֶּ ר  טו  .ָאְרָצה, ַויְִּפלּו ְלָפנָיו; ְוהּוא עֹודֶּ ַויֹאמֶּ

ף ם יֹוסֵׁ ם-ָמה, ָלהֶּ יתֶּ ר ֲעשִּ ה ַהזֶּה ֲאשֶּ ם ֲהלֹוא; ַהַמֲעשֶּ י, יְַדְעתֶּ ר ָכמֹנִּי-כִּ יש ֲאשֶּ ש אִּ ש יְנַחֵׁ ר יְהּוָדה טז  .נַחֵׁ נֹאַמר -ַמה, ַויֹאמֶּ

ים; נְִּצַטָדק-ּוַמה, נְַדבֵׁר-ַמה, ַלאדֹנִּי ת, ָהֱאֹלהִּ יָךֲעו ֹ-ָמָצא אֶּ ים ַלאדֹנִּי--ן ֲעָבדֶּ נֶּנּו ֲעָבדִּ ר-ַגם, הִּ יַע -ֲאנְַחנּו ַגם ֲאשֶּ נְִּמָצא ַהָגבִּ

ר יז  .דֹוְביָ  י--ַויֹאמֶּ יָלה לִּ ֲעשֹות זֹאת, ָחלִּ יַע ְביָדֹו; מֵׁ ר נְִּמָצא ַהגָבִּ יש ֲאשֶּ י ָעבֶּד-הּוא יְִּהיֶּה, ָהאִּ ם, לִּ ל, ְוַאתֶּ -ֲעלּו ְלָשלֹום אֶּ



יכֶּם ָליו יְהּוָדה יח  {ס}  .ֲאבִּ י ֲאדֹנִּי, ַויִַּגש אֵׁ ר בִּ ָך-ְוַאל, ְבָאזְנֵׁי ֲאדֹנִּינָא ַעְבְדָך ָדָבר -יְַדבֶּר, ַויֹאמֶּ י ָכמֹוָך  :יִַּחר ַאְפָך ְבַעְבדֶּ , כִּ

ת, ֲאדֹנִּי ָשַאל יט  .ְכַפְרעֹה רכ  .ָאח-אֹו, ָלכֶּם ָאב-ֲהיֵׁש  :ֲעָבָדיו לֵׁאמֹר-אֶּ ל, ַונֹאמֶּ ן-יֶּש, ֲאדֹנִּי-אֶּ ד זְֻקנִּים ָקָטן, ָלנּו ָאב זָקֵׁ ; ְויֶּלֶּ

ת יו מֵׁ ר הּוא ְלבַ , ְוָאחִּ בֹוַויִָּּותֵׁ יו ֲאהֵׁ מֹו ְוָאבִּ ר כא  .דֹו ְלאִּ ל, ַותֹאמֶּ יָך-אֶּ ֻדהּו, ֲעָבדֶּ ָלי, הֹורִּ ינִּי; אֵׁ יָמה עֵׁ ר כב  .ָעָליו, ְוָאשִּ , ַונֹאמֶּ

ל ת, יּוַכל ַהנַַער-ֹלא, ֲאדֹנִּי-אֶּ יו-ַלֲעזֹב אֶּ ת  :ָאבִּ יו-ְוָעזַב אֶּ ת, ָאבִּ ר כג  .ָומֵׁ ל, ַותֹאמֶּ יָך-אֶּ ם, ֲעָבדֶּ ד -אִּ יכֶּם ַהָקטֹןֹלא יֵׁרֵׁ , ֲאחִּ

ְתכֶּם פּון--אִּ ְראֹות ָפנָי, ֹלא תֹסִּ ינּו כד  .לִּ י ָעלִּ י כִּ ל, ַויְהִּ י-אֶּ ת--לֹו-ַונַגֶּד; ַעְבְדָך ָאבִּ י ֲאדֹנִּי, אֵׁ ְברֵׁ ר כה  .דִּ ינּו, ַויֹאמֶּ , ֻשבּו  :ָאבִּ

ְברּו ר כו  .אֹכֶּל-ָלנּו ְמַעט-שִּ ת, ַונֹאמֶּ דֶּ ם  :ֹלא נּוַכל ָלרֶּ ָתנּויֵׁש -אִּ ינּו ַהָקטֹן אִּ י--ְויַָרְדנּו, ָאחִּ יש-כִּ ְראֹות ְפנֵׁי ָהאִּ , ֹלא נּוַכל לִּ

ָתנּו ינֶּנּו אִּ ינּו ַהָקטֹן אֵׁ י כז  .ְוָאחִּ ר ַעְבְדָך ָאבִּ ינּו, ַויֹאמֶּ לֵׁ ם  :אֵׁ ם יְַדְעתֶּ י ְשנַיִּם יְָלָדה, ַאתֶּ י-כִּ ְשתִּ י אִּ ָחד כח  .לִּ א ָהאֶּ י, ַויֵׁצֵׁ תִּ אִּ , מֵׁ

 ֹ יו; ַאְך ָטרֹף טָֹרף, ַמרָוא יתִּ נָה-ַעד, ְוֹלא ְראִּ ם ַגם כט  .הֵׁ ת-ּוְלַקְחתֶּ ם ָפנַי-אֶּ עִּ ת--ְוָקָרהּו ָאסֹון, זֶּה מֵׁ ם אֶּ י ְבָרָעה-ְוהֹוַרְדתֶּ יָבתִּ , שֵׁ

ל, ְוַעָתה ל  .ְשאָֹלה י אֶּ י-ְכבֹאִּ ָתנּו, ְוַהנַַער, ַעְבְדָך ָאבִּ ינֶּנּו אִּ י, ְוָהיָה לא  .ְקשּוָרה ְבנְַפשֹו, ְונְַפשֹו; אֵׁ ְראֹותֹו כִּ ין ַהנַַער-כִּ ת--אֵׁ ; ָומֵׁ

ת יָך אֶּ ידּו ֲעָבדֶּ ינּו-ְוהֹורִּ יַבת ַעְבְדָך ָאבִּ ת לב  .ְשאָֹלה--ְביָגֹון, שֵׁ י ַעְבְדָך ָעַרב אֶּ י לֵׁאמֹר, ַהנַַער-כִּ עִּם ָאבִּ ם  :מֵׁ נּו -אִּ יאֶּ ֹלא ֲאבִּ

לֶּיָך י, אֵׁ י ְלָאבִּ ים-ָכל ְוָחָטאתִּ ב, ְוַעָתה לג  .ַהיָמִּ בֶּד--נָא ַעְבְדָך ַתַחת ַהנַַער-יֵׁשֶּ ָחיו-יַַעל עִּם, ְוַהנַַער; ַלאדֹנִּי, עֶּ י לד  .אֶּ יְך -כִּ אֵׁ

ל ֱעלֶּה אֶּ י-אֶּ י, ָאבִּ תִּ ינֶּנּו אִּ ה ָבָרע  :ְוַהנַַער אֵׁ ְראֶּ ן אֶּ ת, פֶּ ר יְִּמָצא אֶּ י-ֲאשֶּ ף -ְוֹלא א .ָאבִּ קיָכֹל יֹוסֵׁ ְתַאפֵׁ ים ָעָליו, ְלהִּ , ְלכֹל ַהנִָּצבִּ

יאּו ָכל, ַויְִּקָרא ָעָלי-הֹוצִּ יש מֵׁ תֹו-ְוֹלא; אִּ יש אִּ ל, ָעַמד אִּ ף אֶּ ְתַוַדע יֹוסֵׁ ָחיו-ְבהִּ ת ב  .אֶּ ן אֶּ י, קֹלֹו-ַויִּתֵׁ ְבכִּ ְצַריִּם; בִּ , ַויְִּשְמעּו מִּ

ית ַפְרעֹה ל ג  .ַויְִּשַמע בֵׁ ף אֶּ ר יֹוסֵׁ חָ -ַויֹאמֶּ ףאֶּ י ָחי, יו ֲאנִּי יֹוסֵׁ ָחיו ַלֲענֹות אֹתֹו-ְוֹלא; ַהעֹוד ָאבִּ י נְִּבֲהלּו , יְָכלּו אֶּ כִּ

ָפנָיו ל ד  .מִּ ף אֶּ ר יֹוסֵׁ ָחיו ְגשּו-ַויֹאמֶּ ַלי-אֶּ ר; ַויִָּגשּו, נָא אֵׁ יכֶּם, ַויֹאמֶּ ף ֲאחִּ ר, ֲאנִּי יֹוסֵׁ י-ֲאשֶּ ם אֹתִּ ְצָריְָמה, ְמַכְרתֶּ -ְוַעָתה ַאל ה  .מִּ

ָעְצבּו ינֵׁיכֶּם-ְוַאל, תֵׁ י, יִַּחר ְבעֵׁ י-כִּ ם אֹתִּ נָה, ְמַכְרתֶּ ְחיָה  :הֵׁ י ְלמִּ ְפנֵׁיכֶּם, כִּ ים לִּ י ו  .ְשָלַחנִּי ֱאֹלהִּ ב , זֶּה ְשנַָתיִּם ָהָרָעב-כִּ רֶּ ְבקֶּ

ץ ש ָשנִּים; ָהָארֶּ ין, ְועֹוד ָחמֵׁ ר אֵׁ יר-ֲאשֶּ יש ְוָקצִּ ְפנֵׁי ז  .ָחרִּ ים לִּ נִּי ֱאֹלהִּ םַויְִּשָלחֵׁ ץ, כֶּ ית ָבָארֶּ רִּ , ּוְלַהֲחיֹות ָלכֶּם, ָלשּום ָלכֶּם ְשאֵׁ

יָטה ְגדָֹלה ְפלֵׁ נָה-ֹלא, ְוַעָתה ח  .לִּ י הֵׁ ם אֹתִּ ם ְשַלְחתֶּ י, ַאתֶּ ים, כִּ נִּי ְלָאב ְלַפְרעֹה; ָהֱאֹלהִּ ימֵׁ יתֹו-ּוְלָאדֹון ְלָכל, ַויְשִּ ל, בֵׁ -ְבָכל, ּומֹשֵׁ

ְצָריִּם ץ מִּ רֶּ ל, ַמֲהרּו ט  .אֶּ י-ַוֲעלּו אֶּ ף, ָאבִּ ָליו כֹה ָאַמר בִּנְָך יֹוסֵׁ ם אֵׁ ים ְלָאדֹון ְלָכל, ַוֲאַמְרתֶּ ְצָריִּם-ָשַמנִּי ֱאֹלהִּ ַלי; מִּ -ַאל, ְרָדה אֵׁ

ץ י  .ַתֲעמֹד רֶּ ן-ְויַָשְבָת ְבאֶּ ַלי, גֹשֶּ ר-ְוָכל, ְוצֹאנְָך ּוְבָקְרָך; ּוָבנֶּיָך ּוְבנֵׁי ָבנֶּיָך, ַאָתה--ְוָהיִּיָת ָקרֹוב אֵׁ י אְֹתָך  יא  .ָלְך-ֲאשֶּ ְלַכְלתִּ ְוכִּ

י, ָשם ש ָשנִּים ָרָעב-כִּ ן  :עֹוד ָחמֵׁ יְתָך-פֶּ ש ַאָתה ּובֵׁ ָּורֵׁ ר-ְוָכל, תִּ ינֵׁיכֶּם רֹאֹות יב  .ָלְך-ֲאשֶּ נֵׁה עֵׁ ין, ְוהִּ נְיָמִּ י בִּ ינֵׁי ָאחִּ י  :ְועֵׁ י-כִּ , פִּ

יכֶּם י יג  .ַהְמַדבֵׁר ֲאלֵׁ ם ְלָאבִּ ַגְדתֶּ ת, ְוהִּ ְצַריִּם-ָכל-אֶּ י ְבמִּ ת, ְכבֹודִּ ם-ָכל, ְואֵׁ יתֶּ ר ְראִּ ת; ֲאשֶּ ם אֶּ ם ְוהֹוַרְדתֶּ ַהְרתֶּ י-ּומִּ , ָאבִּ

נָה ן-ַויִּפֹל ַעל יד  .הֵׁ נְיָמִּ י בִּ יו-ַצְּוארֵׁ ן; ַויְֵׁבךְ , ָאחִּ נְיָמִּ ק ְלָכל טו  .ַצָּואָריו-ַעל, ָבָכה--ּובִּ ָחיו-ַויְנַשֵׁ ןְוַאֲחרֵׁ ; ַויְֵׁבְך ֲעלֵׁהֶּם, אֶּ , י כֵׁ

תֹו ָחיו אִּ ְברּו אֶּ ית ַפְרעֹה לֵׁאמֹר, ְוַהקֹל נְִּשַמע טז  .דִּ ף, ָבאּו, בֵׁ י יֹוסֵׁ ינֵׁי ַפְרעֹה; ֲאחֵׁ ינֵׁי ֲעָבָדיו, ַויִּיַטב ְבעֵׁ ר ַפְרעֹה  יז  .ּוְבעֵׁ ַויֹאמֶּ

ל ף-אֶּ ל, יֹוסֵׁ יָך זֹאת ֲעשּו-ֱאמֹר אֶּ ת, ַטֲענּו  :ַאחֶּ יְרכֶּם-אֶּ ת יח  .ַאְרָצה ְכנַָען, בֹאּו-ּוְלכּו, ְבעִּ ת-ּוְקחּו אֶּ יכֶּם ְואֶּ יכֶּם-ֲאבִּ ּובֹאּו , ָבתֵׁ

ָלי ְתנָה ָלכֶּם; אֵׁ ת, ְואֶּ ְצַריִּם-אֶּ ץ מִּ רֶּ ְכלּו, טּוב אֶּ ת, ְואִּ ץ-אֶּ לֶּב ָהָארֶּ ְצַריִּם -ְקחּו  :זֹאת ֲעשּו, ְוַאָתה ֻצּוֵׁיָתה יט  .חֵׁ ץ מִּ רֶּ אֶּ ָלכֶּם מֵׁ

י, ֲעגָלֹות נְשֵׁ ת, כֶּםְלַטְפכֶּם ְולִּ ם אֶּ יכֶּם-ּונְָשאתֶּ ם, ֲאבִּ ינְכֶּם כ .ּוָבאתֶּ יכֶּם-ָתחֹס ַעל-ַאל, ְועֵׁ י  :ְכלֵׁ ְצַריִּם-טּוב ָכל-כִּ ץ מִּ רֶּ ָלכֶּם , אֶּ

ל-ַויֲַעשּו כא  .הּוא ן ְבנֵׁי יְִּשָראֵׁ ף ֲעגָלֹות ַעל, כֵׁ ם יֹוסֵׁ ן ָלהֶּ י ַפְרעֹה-ַויִּתֵׁ ָדה; פִּ ם צֵׁ ן ָלהֶּ ְך, ַויִּתֵׁ יש כב  .ַלָדרֶּ ֲחלִּפֹות , ְלֻכָלם נַָתן ָלאִּ

ף; ְשָמֹלת סֶּ אֹות כֶּ ן נַָתן ְשֹלש מֵׁ נְיָמִּ ש ֲחלִּפֹת ְשָמֹלת, ּוְלבִּ יו ָשַלח ְכזֹאת כג  .ְוָחמֵׁ ים, ּוְלָאבִּ ים, ֲעָשָרה ֲחמֹרִּ ְצָריִּם, נְֹשאִּ טּוב מִּ ; מִּ

ם ּוָמזֹון חֶּ ר ֲאתֹנֹת נְֹשאֹת ָבר ָולֶּ יו, ְועֶּשֶּ ְךַלדָ --ְלָאבִּ ת כד  .רֶּ ָחיו-ַויְַשַלח אֶּ ר ֲאלֵׁהֶּם; ַויֵׁלֵׁכּו, אֶּ ְרְגזּו -ַאל, ַויֹאמֶּ תִּ

ְך ְצָריִּם, ַויֲַעלּו כה  .ַבָדרֶּ מִּ ץ ְכנַַען; מִּ רֶּ ל, ַויָבֹאּו אֶּ יהֶּם-אֶּ ף ַחי, ַויַגִּדּו לֹו לֵׁאמֹר כו  .יֲַעקֹב ֲאבִּ י, עֹוד יֹוסֵׁ ל-ְוכִּ -ְבָכל, הּוא מֹשֵׁ

ץ  רֶּ ְצָריִּםאֶּ י ֹלא, ַויָָפג לִּבֹו; מִּ ין ָלהֶּם-כִּ ֱאמִּ ָליו כז  .הֶּ ת ָכל, ַויְַדְברּו אֵׁ בֶּר ֲאלֵׁהֶּם-אֵׁ ר דִּ ף ֲאשֶּ י יֹוסֵׁ ְברֵׁ ת, דִּ , ָהֲעגָלֹות-ַויְַרא אֶּ

ר את אֹתֹו-ֲאשֶּ ף ָלשֵׁ י; ָשַלח יֹוסֵׁ יהֶּם, ַוְתחִּ ר כח  .רּוַח יֲַעקֹב ֲאבִּ ל, ַויֹאמֶּ ף ְבנִּי-דַרב עֹו, יְִּשָראֵׁ נּו; ָחי, יֹוסֵׁ ְראֶּ ְלָכה ְואֶּ ם , אֵׁ רֶּ ְבטֶּ
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י א לֶּה, ַויְהִּ ים ָהאֵׁ י ַהְדָברִּ ר , ַאֲחרֵׁ ףַויֹאמֶּ יָך חֹלֶּה, ְליֹוסֵׁ נֵׁה ָאבִּ ת; הִּ מֹו, ְשנֵׁי ָבנָיו-ַויִַּקח אֶּ ת--עִּ ה-אֶּ ת, ְמנַשֶּ ְפָריִּם-ְואֶּ ַויַגֵׁד  ב  .אֶּ

ר--ְליֲַעקֹב לֶּיָך, ַויֹאמֶּ ף ָבא אֵׁ נְָך יֹוסֵׁ נֵׁה בִּ ל, ַויְִּתַחזֵׁק; הִּ ב, יְִּשָראֵׁ ָטה-ַעל, ַויֵׁשֶּ ל ג  .ַהמִּ ר יֲַעקֹב אֶּ ף-ַויֹאמֶּ ל ַשַדי נְִּרָאה, יֹוסֵׁ ַלי -אֵׁ אֵׁ

ץ ְכנַָען רֶּ ְך; ְבלּוז ְבאֶּ י, ַויְָברֶּ ַלי ד .אֹתִּ ר אֵׁ ָך, ַויֹאמֶּ ְרבִּיתִּ נְנִּי ַמְפְרָך ְוהִּ יָך, הִּ ים, ּונְַתתִּ ְקַהל ַעמִּ ת; לִּ י אֶּ ץ ַהזֹאת-ְונַָתתִּ ְלזְַרֲעָך , ָהָארֶּ

יָך ְצַריִּםָבנֶּיָך -ְוַעָתה ְשנֵׁי ה  .ֲאֻחזַת עֹוָלם--ַאֲחרֶּ ץ מִּ רֶּ ים ְלָך ְבאֶּ ְצַריְָמה-ַעד, ַהנֹוָלדִּ יָך מִּ לֶּ י אֵׁ י--בֹאִּ ְפַריִּם  :הֵׁם-לִּ ה, אֶּ --ּוְמנַשֶּ



ְמעֹון ן ְושִּ ְראּובֵׁ י-יְִּהיּו, כִּ ר ו  .לִּ יהֶּם-ּומֹוַלְדְתָך ֲאשֶּ ם יִָּקְראּו; ְלָך יְִּהיּו, הֹוַלְדָת ַאֲחרֵׁ יהֶּ ם ֲאחֵׁ י ַוֲאנִּ  ז  .ְבנֲַחָלָתם, ַעל שֵׁ י ְבבֹאִּ

ַפָדן ְך, מִּ רֶּ ץ ְכנַַען ַבדֶּ רֶּ ל ְבאֶּ ָתה ָעַלי ָרחֵׁ ְבַרת, מֵׁ ץ-ְבעֹוד כִּ רֶּ ְפָרָתה, אֶּ ְפָרת; ָלבֹא אֶּ ְך אֶּ רֶּ ָה ָשם ְבדֶּ ְקְברֶּ ית , ָואֶּ וא בֵׁ הִּ

ם ל ח  .ָלחֶּ ת, ַויְַרא יְִּשָראֵׁ ף-אֶּ ר; ְבנֵׁי יֹוסֵׁ י, ַויֹאמֶּ לֶּה-מִּ ף ט  .אֵׁ ר יֹוסֵׁ ל, ַויֹאמֶּ יו-אֶּ ר, ָבנַי הֵׁם, ָאבִּ ים ָבזֶּה-נַָתן-ֲאשֶּ י ֱאֹלהִּ ; לִּ

ַלי ַוֲאָבְרכֵׁם-ָקחֶּם, ַויֹאַמר  .נָא אֵׁ

 .אוצר המדרשים )אייזנשטיין( עמוד רכב. 14

מי הגיד לו )שאביו חולה(? אסנת אשתו, שמשעה שירד אביו יעקב למצרים, היתה משמשת אותו, וכיון שראתה אותו "

 "ה ליוסףחולה מיד שלחה ואמר

 .מדרש הגדול, ירושלים, תש"ז, בראשית מח, א. 15

 "אסנת אמרה לו: כך שמעתי, שכל המקבל ברכה מפי צדיק כאילו קיבלה מפי השכינה, קח בניך כדי שיברכם"

 . רבנו בחיי בראשית מא, מה. 16

 והוא שאמר לאביו "בני הם אשר נתן לי אלהים בזה" הראה לו הכתב הזה.  ..."

 יונתן, בראשית מח, ט תרגום. 17

ואמר יוסף לאבוי בניי הינון דיהב לי מימרא דיי כדין כתבא דעליה נסיבית ית אסנת ברת דינה ברתך לאינתו )בני הם "

 ."שנתן לי בדבר ד' כזה הכתב שעליה: שא את אסנת בת דינה לאשה( ואמר קרבינון כדון לותי ואיבריכינון

 .ית מח,טתרגום יונתן, מובא ע"י רש"י בראש. 18

בזה  -מן מאן אתילידו לך אילין"? )ממי נולדו לך אלה(. רק אחרי תשובת יוסף "בני הם אשר נתן לי אלוקים בזה" "

 מוכן יעקב לברכם: "קחם נא אלי ואברכם".  -הכתב שנשאה אסנת על צוארה בו כתוב היה 'שא אותה לאשה' 

 שכל טוב )בובר( בראשית פרק מח. 19 

אביו בני הם' וכשרים כמותי, אשר אין בהם פגם. 'אשר נתן לי אלהים' בהיתר ניתנו לי, מאת הקב"ה, ויאמר יוסף אל '"

... שהרי לכך נאמר אשר נתן לי אלהים, שבהיתר נולדו לו מאסנת בת פוטיפרע... כיון ששמע יעקב כך שמח שנתן 

שכך אמרתי לך כבר: 'אפרים ומנשה גדולה לראוין לה, ויאמר 'קחם נא אלי ואברכם' כדרך שהאב מברך את בניו, 

 כראובן ושמעון יהיו לי

 פסיקתא רבתי )איש שלום( פרשה ג. 11

שהביא את אסנת ... לפני אביו, ואמר לו: אבא, בבקשה ממך, אפילו בשביל הצדקת הזו, אמר לו ]יעקב[: "קחם נא ..."

 ."...אלי ואברכם", הביאם אצלו, התחיל מגפפן ומנשקן ושמח בהם

 .וט שמעוני וישב רמז קמוילק. 10

 ." ..אמר לה ]הקב"ה[: חייך, הואיל ואת לומדת עליו ]על יוסף[ זכות, שבטים שאני מעמיד ממנו, על ידך הם באים"

  פסיקתא רבתי )איש שלום( פרשה ג. 11

 "אסנת הצדקת הזו"

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


