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OSNAT
1.

בראשית מא:מה

שם יֹוסֵׁף ָצ ְפנַת ַפ ְענֵׁ ַח ַוי ִּתֶּ ן לֹו אֶּת ָא ְסנַת בַת פֹוטִּי פ ֶַּרע כֹהֵׁן א ֹן ְל ִּאשָה ַויֵׁצֵׁא יֹוסֵׁף עַל א ֶֶּּרץ ִּמצ ְָרי ִּם:
ַוי ִּקְ ָרא פ ְַרע ֹה ֵׁ
2.

בראשית מא:נ' – נ"ב

שנַת ה ָָרעָב ֲאשֶּר יָלְדָ ה לֹו ָא ְסנַת בַת פֹוטִּי פ ֶַּרע כֹהֵׁן אֹון(:נא) ַויִּק ְָרא יֹוסֵׁף אֶּת שֵׁ ם
שנֵׁי ָבנִּים ְבט ֶֶּּרם תָבֹוא ְ
ּולְיֹוסֵׁף יֻלַד ְ
שנִּי ק ָָרא ֶּאפ ְָרי ִּם כִּי ִּהפ ְַרנִּי אֱֹלהִּים בְאֶּ ֶּרץ
שם ַה ֵׁ
שנִּי אֱֹלהִּים אֶּת כָל ֲע ָמלִּי ְואֵׁת כָל בֵׁית ָאבִּי(:נב) ְואֵׁת ֵׁ
ַהבְכֹור ְמנַשֶּה כִּי נַ ַ
ָענְי ִּי:
3.

בראשית מו :י"ט-כ'

ְבנֵׁי ָרחֵׁל ֵׁאשֶּת יַעֲק ֹב יֹוסֵׁף ּו ִּבנְיָמִּןַ :וי ִּ ָּולֵׁד לְיֹוסֵׁף ְבא ֶֶּּרץ ִּמצ ְַרי ִּם ֲאשֶּר יָלְדָ ה לֹו ָא ְסנַת בַת פֹוטִּי פ ֶַּרע כֹהֵׁן א ֹן אֶּת מְ נַשֶּה וְאֶּת
אֶּ פ ְָרי ִּם
 .4באר מים חיים לפרשת מקץ
"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"
 .5ילקוט שמעוני וישב ,רמז קמו ,אוצר המדרשים (אייזנשטיין) עמוד תעד
" ועוד יש נשים חסידות גיורות כשרות מן הגוים ,ואלו הן :אסנת ,צפורה ,שפרה ,פועה ,בת פרעה ,רחב ,רות ויעל " .
 .6שו"ת דברי יציב חלק חו"מ סימן נ.
"ואיך גייר את אסנת בת פוטיפרע שם במצרים? ואם נאמר שבאמת לא היתה גיורת ,נמצא דולדה כמותה ,וממילא היה
למנשה דין ב"נ ".
 .7מס' סופרים הוספה א ,א ה"ה.
"בת שש שנים היתה דינה כשהולידה את אסנת משכם" ...
 .8תרגום יונתן בן עוזיאל בראשית מא ,מה
"אסנת בת דינה וגדלה בבית פוטיפר".
 .9תרגום יונתן בן עוזיאל מו ,כ
וקרא פרעה שמיה דיוסף גברא דטמירן מפרסם ויהב ליה ית אסנת דילידת דינה...".
 .01בראשית לט ,א-יט

שר ַה ַט ָבחִּיםִּ ,איש ִּמצ ְִּרי. ...ד ַוי ִּ ְמצָא יֹוסֵׁף חֵׁן ְבעֵׁינָיוַ ,וי ְשָ ֶּרת א ֹתֹו;
הּורד ִּמצ ְָריְמָה; ַוי ִּ ְקנֵׁהּו פֹוטִּיפַר ס ְִּריס פ ְַרע ֹה ַ
א וְיֹוסֵׁףַ ,
ַויַפְקִּ דֵׁ הּו ,עַל-בֵׁיתֹוְ ,וכָל-י ֶּש-לֹו ,נָתַ ן ְבי ָדֹו .ה ַויְהִּי מֵָׁאז ִּה ְפ ִּקיד א ֹתֹו ְבבֵׁיתֹוְ ,ועַל כָלֲ -אשֶּר י ֶּש-לֹוַ ,ויְב ֶָּרְך י ְהוָה אֶּת-בֵׁית
הַמִּ צ ְִּריִּ ,בגְלַל יֹוסֵׁף; ַ ...ויְהִּי יֹוסֵׁף ,יְפֵׁה-תַֹאר וִּיפֵׁה מ ְַראֶּה .ז ַויְהִּיַ ,אחַר הַדְ ב ִָּרים ָה ֵׁאלֶּה ,וַתִּ שָא ֵׁאשֶּת-אֲדֹנָיו אֶּת-עֵׁינֶּי ָה ,אֶּל-
ש ְכבָה ִּעמִּי .ח ַוי ְ ָמאֵׁן--וַי ֹאמֶּר אֶּלֵׁ -אשֶּת אֲדֹנָיו ,הֵׁן אֲדֹנִּי ֹלא-י ָדַ ע אִּתִּ י מַהַ -ב ָבי ִּת; וְכ ֹל ֲאשֶּר-י ֶּש-לֹו ,נָתַ ן
יֹוסֵׁף; וַת ֹאמֶּרִּ ,
שכַב ֶּא ְצלָּהִּ ,להְיֹות ִּעמָּה .יא ַויְהִּי ְכהַיֹום ַהזֶּהַ ,וי ָב ֹא ַה ַבי ְתָ ה
שמַע ֵׁאלֶּי ָה ִּל ְ
ְבי ָדִּ י. ...י ַויְהִּי ,כְדַ ב ְָרּה אֶּל-יֹוסֵׁף יֹום יֹום; וְֹלאָ -
ש ְכבָה ִּעמִּי; ַויַעֲז ֹב ִּבגְדֹו ְבי ָדָ ּהַ ,ויָנָס
שםַ --ב ָבי ִּת .יב וַתִּ תְ ְפשֵׁהּו ְב ִּבגְדֹו לֵׁאמ ֹרִּ ,
שי ַה ַבי ִּתָ ,
ַלעֲשֹות ְמלַאכְתֹו; ְו ֵׁאין ִּאיש מֵַׁאנְ ֵׁ
שי בֵׁיתָ ּה ,וַת ֹאמֶּר ָלהֶּם לֵׁאמ ֹרְ ,ראּו
ַויֵׁצֵׁא הַחּוצָה .יג ַויְהִּי ,כ ְִּראֹותָ ּה ,כִּיָ -עזַב ִּבגְדֹוְ ,בי ָדָ ּה; ַויָנָס ,הַחּוצָה .יד וַתִּ ק ְָרא לְַאנְ ֵׁ
שמְעֹו ,כִּי-ה ֲִּרימ ֹתִּ י קֹולִּי וָאֶּקְ ָרא;
שכַב ִּע ִּמיָ ,ו ֶּאק ְָרא בְקֹול גָדֹול .טו ַויְהִּי ְכ ָ
ֵׁהבִּיא לָנּו ִּאיש ִּעב ְִּריְ ,ל ַצחֶּק בָנּו :בָא ֵׁאלַי ִּל ְ
ַויַעֲז ֹב ִּבגְדֹו ֶּא ְצלִּיַ ,ויָנָס ַויֵׁצֵׁא הַחּוצָה .טז וַתַ נַח ִּבגְדֹוֶּ ,א ְצלָּה ,עַד-בֹוא אֲדֹנָיו ,אֶּל-בֵׁיתֹו .יז וַתְ דַ בֵׁר ֵׁאלָיו ,כַדְ ב ִָּרים הָאֵׁ לֶּה
לֵׁאמ ֹר :בָאֵׁ -אלַי ָה ֶּעבֶּד ָה ִּעב ְִּריֲ ,אשֶּרֵׁ -הבֵׁאתָ ָלנּוְ --ל ַצחֶּק בִּי .יח ַויְהִּיַ ,כה ֲִּרימִּי קֹולִּי ָו ֶּאק ְָרא; ַויַעֲז ֹב ִּבגְדֹו ֶּא ְצלִּיַ ,ויָנָס
שר דִּ ב ְָרה ֵׁאלָיו לֵׁאמ ֹר ,כַדְ ב ִָּרים ָה ֵׁאלֶּהָ ,עשָה לִּי ַעבְדֶּ ָך; ַויִּחַר,
שמ ֹ ַע אֲדֹנָיו אֶּת-דִּ ב ְֵׁרי ִּאשְתֹוֲ ,א ֶּ
הַחּוצָה .יט ַויְהִּי ִּכ ְ
שםְ ,בבֵׁית הַסֹהַר.
סּורים; ַויְהִּיָ -
ִּירי ַה ֶּמלְֶּך ֲא ִּ
אַ פֹו .כ ַוי ִּ ַקח אֲדֹנֵׁי יֹוסֵׁף א ֹתֹוַ ,וי ִּתְ נֵׁהּו אֶּל-בֵׁית הַסֹהַר--מְקֹוםֲ ,אשֶּרֲ -אס ֵׁ
 .00רבנו בחיי בראשית מא,מה.
"בת פוטי פרע כהן און .דרשו רז"ל :פוטיפרע הוא פוטיפר ונקרא פוטיפר על שם שפיטם פרים ועגלים לע"ז ,וזהו לשון
פוטיפר ,מפטם פר ,והוא נקרא פוטיפר ,ונקרא פוטיפרע על שם שנסתרס מאליו לפי שלקח את יוסף למשכב זכור ".
 .01פרקי דרבי אליעזר (היגר) " -חורב" לז.
"יצאה דינה לראות בבנות הארץ המשחקות ,ושללה [שכם] ושכב עמה ,והרתה וילדה את אסנת ,ואמרו בני ישראל
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
לבית פוטיפרע ...והיתה אשתו של פוטיפרע עקרה וגדלה עמה כבת ... ".
 .01רבנו בחיי בראשית מא ,מה
ומה עשה יעקב? קשר לה כתב בצוארה וכתוב בו :כל המדבק ביך מדבק בזרעו של יעקב .ויוסף שנשאה ראה הכתב
ההוא והצניעו.
 .04מדרש אגדה (בובר) בראשית פרק מא.
"יצא פוטיפר לטייל עם נעריו והגיעו עד לחומה ,שמע פוטיפר קול בכיית ילוד ,אמר אל עבדיו :הביאו לי את הילד הזה,
וראה פוטיפר את הטס [ששם יעקב על צוארה] ...ואמר :בת גדולים היא ,הוליכוה לביתי ,והביאו לה מינקת ,ובעבור
שגדלה נקראת בתו"
 .05רבנו בחיי ,בראשית מא,מה :
"ומה שכתוב בת פוטיפרע ,מפני שגדלה בביתו ,שכן דרשו רז"ל כל המגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאלו
ילדו".
 .06ילקוט שמעוני בראשית ,פרק לט ,רמז קמו
"...אותו היום הלכו כולם לעבודה זרה והיא (אשת פוטיפר) עשתה עצמה חולה .כיון שחזרו הלכו חברותיה לבקרה
אמרו לה :מה לך שפניך כך? ספרה להן כל המאורע .אמרו לה :אין לך תקנה אלא אמרי לבעלך כך וכך ויחבשנו בבית
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.
אפילו כן רצה להרגו עד שבאת אסנת בסתר אל פוטיפרע ונשבעה לו וספרה האמת .אמר לה [הקב"ה] חייך ,הואיל ואת
לומדת עליו זכות ,שבטים שאני מעמיד ,ממנו על ידך הם באים"

 .07דעת מקרא ,בראשית ח"ג ,מ"א ג,א.
פרעה "ביקש לחתן את יוסף עם אחת ממשפחות האצולה המצרית ,וזאת כדי להוסיף לו כבוד ויקר .נישואין אלה הם
דוגמה לנישואין דיפלומטיים-מדיניים שרווחו בימי דוד ושלמה"
 .08דעת מקרא ,בראשית ח"ג,מא,מה.
'ויתן לו' הן "לשון נישואין הנעשים בדרך של משא ומתן
 .09חזקוני בראשית מא ,מה.
"הוקשה לו :יוסף שהיה מלך ,איך נשא בת הדיוט? שאם יקח אחרת ,אפילו גדולה הימנה ,היה מתיירא שמא יאמר
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
בנות צעדה עלי שור וכל אחת זורקת לו חפץ או תכשיט וזו לא היה לה מה לזרוק וזרקה לו הקמיע שהיה בצוארה ועיין
בו וראה שהיא מזרעו של יעקב ונשאה".
 .11בראשית מא-מה
שנָהְ ,ב ָע ְמדֹוִּ ,ל ְפנֵׁי פ ְַרע ֹה ֶּמלְֶּךִּ -מצ ְָרי ִּם; ַויֵׁצֵׁא יֹוסֵׁף ִּמ ִּל ְפנֵׁי פ ְַרע ֹהַ ,ויַעֲב ֹר ְבכָל-א ֶֶּּרץ
שים ָ
מו וְיֹוסֵׁף ,בֶּן-שְֹל ִּ
שנַת ה ָָרעָב ,אֲשֶּ ר יָלְדָ ה-
שנֵׁי ָבנִּיםְ ,בט ֶֶּּרם תָבֹוא ְ
שבָע— ִּל ְק ָמצִּים ...נ ּולְיֹוסֵׁף יֻלַד ְ
שנֵׁי ַה ָ
שבַע ְ
ָָארץְ ,ב ֶּ
מִּ צ ְָרי ִּם .מז וַתַ עַש ה ֶּ
שנֵׁי ַהשָ בָעֲ ,אשֶּר ָהי ָהְ ,בא ֶֶּּרץ ִּמצ ְָרי ִּם .נד וַתְ ִּחלֶּינָה שֶּ בַע שְ נֵׁי
שבַע ְ
לֹו ָא ְסנַת ,בַת-פֹוטִּי פ ֶַּרע כֹהֵׁן אֹון. ...נג וַתִּ ְכלֶּינָהֶּ ,
ה ָָרעָב ,לָבֹואַ ,כ ֲאשֶּרָ ,אמַר יֹוסֵׁף; ַויְהִּי ָרעָב ְבכָלָ -הא ֲָרצֹותּ ,ו ְבכָל-א ֶֶּּרץ ִּמצ ְַרי ִּם ָהי ָה ָלחֶּם .א ַוי ְַרא יַעֲק ֹב ,כִּי י ֶּש-שֶּ בֶּר
שבְרּו-לָנּו מִּשָ ם,
שמָה ְו ִּ
שבֶּר ְב ִּמצ ְָרי ִּם; ְרדּוָ -
שמַ עְתִּ י ,כִּי י ֶּשֶּ -
בְמִּ צ ְָרי ִּם; וַי ֹאמֶּר יַעֲק ֹב ְל ָבנָיוָ ,למָה תִּ תְ ָראּו .ב וַי ֹאמֶּרִּ --הנֵׁה ָ
ש ַמנִּי אֱֹלהִּים ְלָאדֹון ְלכָלִּ -מצ ְָרי ִּם; ְרדָ ה אֵׁ לַי,
ְונִּ ְחי ֶּה וְֹלא נָמּות ...ט ַמהֲרּוַ ,ועֲלּו אֶּלָ-אבִּיַ ,ו ֲאמ ְַרתֶּ ם ֵׁאלָיו כ ֹה ָאמַר ִּבנְָך יֹוסֵׁףָ ,
שבְתָ ְבא ֶֶּּרץ-גֹשֶּןְ ,ו ָהי ִּיתָ ָקרֹוב ֵׁאלַי--אַתָ הּ ,ו ָבנֶּיָך ּו ְבנֵׁי ָבנֶּיָך; וְצ ֹאנְָך ּו ְבק ְָרָךְ ,וכָלֲ -אשֶּר-לְָך .יא ְו ִּכ ְל ַכלְתִּ י
ַאל-תַ עֲמ ֹד .י ְוי ָ ַ
שנִּים ָרעָב:
א ֹתְ ָך שָ ם ,כִּי-עֹוד ָחמֵׁש ָ
 .10בראשית מב-מה
שלַח יַעֲק ֹב אֶּתֶּ -אחָיו :כִּי ָאמַר ,פֶּן-י ִּקְ ָראֶּנּו
ג ַוי ְֵׁרדּו ֲאחֵׁי-יֹוסֵׁףֲ ,עש ָָרהִּ ,לשְב ֹר בָרִּ ,מ ִּמצ ְָרי ִּם .ד ְואֶּתִּ -בנְי ָ ִּמין ֲאחִּי יֹוסֵׁףֹ ,לאָ -
ָָארץ--הּוא
שלִּיט עַל-ה ֶּ
ָאסֹון .ה ַוי ָב ֹאּו ְבנֵׁי יִּש ְָראֵׁלִּ ,לשְב ֹר בְתֹוְך ַה ָבאִּים :כִּיָ -הי ָה ה ָָרעָבְ ,בא ֶֶּּרץ ְכנָעַן .ו וְיֹוסֵׁף ,הּוא ַה ַ
ָארצָה .ז ַוי ְַרא יֹוסֵׁף אֶּתֶּ -אחָיוַ ,ויַכ ִֵּׁרם; ַוי ִּתְ נַכֵׁר אֲ לֵׁיהֶּם
ָָארץ; ַוי ָב ֹאּו ֲאחֵׁי יֹוסֵׁףַ ,ויִּשְתַ חֲוּו-לֹו ַא ַפי ִּם ְ
הַמַשְ בִּירְ ,לכָל-עַם ה ֶּ
שבָר-אֹכֶּל .ח ַויַכֵׁר יֹוסֵׁף ,אֶּתֶּ -אחָיו; ְוהֵׁםֹ ,לא
ַוי ְדַ ֵׁבר אִּתָ ם קָשֹות ,וַי ֹאמֶּר ֲא ֵׁלהֶּם מֵַׁאי ִּן בָאתֶּ ם ,וַי ֹא ְמרּוֵׁ ,מא ֶֶּּרץ ְכנַעַן ִּל ְ
ָָארץ
ִּהכ ִֻּרהּו .ט ַויִּזְכ ֹר יֹוסֵׁף--אֵׁת ַהחֲֹלמֹותֲ ,אשֶּר ָחלַם ָלהֶּם; וַי ֹאמֶּר ֲא ֵׁלהֶּם מ ְַר ְגלִּים אַתֶּ ם ,ל ְִּראֹות אֶּת-ע ְֶּרוַת ה ֶּ
שבָר-אֹכֶּל .יא ֻכלָנּוְ ,בנֵׁי ִּאישֶּ -אחָד נָחְנּו; ֵׁכנִּים ֲאנַחְנּוֹ ,לא-הָיּו ֲעבָדֶּ יָך
בָאתֶּ ם .י וַי ֹאמְרּו ֵׁאלָיוֹ ,לא אֲדֹנִּי; ַו ֲעבָדֶּ יָך בָאּוִּ ,ל ְ
שנֵׁים ָעשָר ֲע ָב ֶּדיָך ַאחִּים ֲאנַחְנּו ְבנֵׁי אִּ יש-
ָָארץ בָאתֶּ ם ל ְִּראֹות .יג וַי ֹא ְמרּוְ ,
מְ ַר ְגלִּים .יב וַי ֹאמֶּרֲ ,א ֵׁלהֶּםֹ :לא ,כִּי-ע ְֶּרוַת ה ֶּ
שר דִּ ב ְַרתִּ י ֲא ֵׁלכֶּם לֵׁאמ ֹר--
אֶּ חָדְ --בא ֶֶּּרץ ְכנָעַן; ְו ִּהנֵׁה ַה ָקט ֹן אֶּתָ-אבִּינּו הַיֹוםְ ,ו ָה ֶּאחָד ֵׁאינֶּנּו .יד וַי ֹאמֶּר ֲא ֵׁלהֶּם ,יֹוסֵׁף :הּואֲ ,א ֶּ
שלְחּו ִּמכֶּם אֶּ חָדְ ,וי ִּקַ ח
מְ ַר ְגלִּים ַאתֶּם .טו בְז ֹאת ,תִּ ָבחֵׁנּו :חֵׁי פ ְַרע ֹה ִּאם-תֵׁ צְאּו ִּמזֶּה ,כִּי ִּאם-בְבֹוא ֲאחִּיכֶּם ַה ָקט ֹן ֵׁהנָה .טז ִּ
אֶּת-אֲ חִּיכֶּםְ ,ואַתֶּ ם הֵָׁאסְרּוְ ,וי ִּ ָבחֲנּו דִּ ב ְֵׁריכֶּם ַה ֱאמֶּת אִּתְ כֶּם; ְו ִּאםֹ-לא--חֵׁי פ ְַרע ֹה ,כִּי מ ְַר ְגלִּים אַתֶּ ם .יז ַוי ֶּ ֱאס ֹף א ֹתָ ם אֶּל-
שי ,ז ֹאת עֲשּו ִּוחְיּו; אֶּתָ -האֱֹלהִּיםֲ ,אנִּי י ֵָׁרא .יט ִּאםֵׁ -כנִּים אַתֶּ ם--
שלִּי ִּ
מִּשְ מָ ר ,שְֹלשֶּת י ָ ִּמים .יח וַי ֹאמֶּר ֲא ֵׁלהֶּם יֹוסֵׁף בַיֹום ַה ְ
שבֶּר ַרעֲבֹון בָתֵׁ יכֶּם .כ ְואֶּתֲ -אחִּיכֶּם ַה ָקט ֹן תָ בִּיאּו ֵׁאלַיְ ,וי ֵָׁאמְנּו
שמ ְַרכֶּם; ְואַתֶּ ם לְכּו ָהבִּיאּוֶּ ,
אֲ חִּיכֶּם ֶּאחָד ,י ֵָׁאסֵׁר ְבבֵׁית ִּמ ְ
ש ִּמים ֲאנַחְנּו עַלָ-אחִּינּוֲ ,אשֶּ ר ָר ִּאינּו צ ַָרת נַפְשֹו
דִּ ב ְֵׁריכֶּם וְֹלא תָ מּותּו; ַויַעֲשּו-כֵׁן .כא וַי ֹאמְרּו ִּאיש אֶּלָ-אחִּיוֲ ,אבָל ֲא ֵׁ
ש ָמעְנּו; עַל-כֵׁן בָָאה ֵׁאלֵׁינּוַ ,הצ ָָרה הַז ֹאת .כב ַויַעַן ְראּובֵׁן א ֹתָ ם לֵׁאמ ֹר ,הֲלֹוא ָאמ ְַרתִּ י ֲאלֵׁיכֶּם לֵׁאמ ֹר
ְבהִּתְ ַחנְנֹו ֵׁאלֵׁינּו ,וְֹלא ָ
ש ַמעְתֶּ ם; ְוגַם-דָ מֹוִּ ,הנֵׁה נִּדְ ָרש .כג ְוהֵׁם ֹלא י ָדְ עּו ,כִּי ש ֹ ֵׁמ ַע יֹוסֵׁף :כִּי ַה ֵׁמלִּיץ ,בֵׁינ ֹתָ ם .כד ַוי ִּס ֹב
ַאל-תֶּ ֶּחטְאּו ַביֶּלֶּד--וְֹלא ְ
שמְעֹוןַ ,וי ֶּ ֱאס ֹר א ֹתֹו ְלעֵׁינֵׁיהֶּם .כה ַויְצַו יֹוסֵׁףַ ,וי ְמַ לְאּו אֶּת-
שב ֲא ֵׁלהֶּםַ ,וי ְדַ בֵׁר ֲא ֵׁלהֶּםַ ,וי ִּ ַקח ֵׁמ ִּא ָתם אֶּתִּ -
מֵׁ ֲעלֵׁיהֶּםַ ,וי ֵׁ ְב ְך; ַוי ָ ָ
שב ְָרם ,עַל-חֲמ ֵֹׁריהֶּם;
שיב ַכ ְספֵׁיהֶּם אִּיש אֶּל-שַקֹוְ ,ולָתֵׁ ת ָלהֶּם צֵׁדָ ה לַדָ ֶּרְך; ַויַעַש ָלהֶּם ,כֵׁן .כו ַויִּשְאּו אֶּתִּ -
ְכלֵׁיהֶּם בָרּ ,ו ְל ָה ִּ

ַויֵׁלְכּוִּ ,משָם .כז ַויִּפְתַ ח ָה ֶּאחָד אֶּת-שַקֹו ,לָתֵׁ ת ִּמסְפֹוא ַלחֲמ ֹרֹוַ --במָלֹון; ַוי ְַרא ,אֶּתַ -כסְפֹוְ ,ו ִּהנֵׁה-הּואְ ,בפִּי
שב ַכ ְספִּיְ ,וגַם ִּהנֵׁה בְַאמְתַ ְחתִּי; ַויֵׁצֵׁא ִּלבָםַ ,ויֶּח ְֶּרדּו ִּאיש אֶּלָ-אחִּיו לֵׁאמ ֹר ,מַה-ז ֹאת עָשָה
ַאמְתַ חְתֹו .כח וַי ֹאמֶּר אֶּלֶּ -אחָיו הּו ַ
ַארצָה ְכנָעַן; ַויַגִּידּו לֹו ,אֵׁת כָל-הַק ֹר ֹת א ֹתָ ם לֵׁאמ ֹר. ...ב ַויְהִּיַ ,כאֲשֶּ ר כִּלּו לֶּאֱכ ֹל
אֱֹלהִּים ,לָנּו .כט ַוי ָב ֹאּו אֶּל-יַעֲק ֹב ֲאבִּיהֶּםְ ,
שבְרּו-לָנּו ְמעַט-אֹכֶּל .גוַי ֹאמֶּר ֵׁאלָיו י ְהּודָ ה ,לֵׁאמ ֹרָ :העֵׁד
שבּו ִּ
שבֶּרֲ ,אשֶּר ֵׁהבִּיאּוִּ ,מ ִּמצ ְָרי ִּם; וַי ֹאמֶּר ֲאלֵׁיהֶּם ֲאבִּיהֶּםֻ ,
אֶּתַ -ה ֶּ
שב ְָרה לְָך
ש ֵׁל ַח אֶּתָ-אחִּינּו ,אִּתָ נּו--נ ְֵׁרדָ הְ ,ונִּ ְ
ֵׁהעִּד בָנּו ָהאִּיש לֵׁאמ ֹר ֹלא-תִּ ְראּו ָפנַיִּ ,בלְתִּ י ֲאחִּיכֶּם אִּתְ כֶּם .ד ִּאם-יֶּשְָך ְמ ַ
ש ֵׁלחַֹ ,לא נ ֵֵׁׁרד :כִּיָ -ה ִּאיש ָאמַר ֵׁאלֵׁינּוֹ ,לא-תִּ ְראּו ָפנַיִּ ,בלְתִּ יֲ ,אחִּי ֶּכם אִּתְ כֶּם .ו וַי ֹאמֶּר ,י ִּשְ ָראֵׁל ,לָמָה
אֹכֶּל .ה ְו ִּאםֵׁ -אינְָך ְמ ַ
ה ֲֵׁרע ֹתֶּ ם ,לִּיְ --ל ַהגִּיד ָל ִּאיש ,הַעֹוד ָלכֶּם ָאח .ז וַי ֹא ְמרּו שָאֹול שַָאלָ -האִּיש לָנּו ּולְמֹולַדְ תֵׁ נּו לֵׁאמ ֹר ,הַעֹוד ֲאבִּיכֶּם חַי ֲהי ֵׁש ָלכֶּם
הֹורידּו אֶּתֲ -אחִּיכֶּם .ח וַי ֹאמֶּר י ְהּודָ ה אֶּל-יִּש ְָראֵׁל ָאבִּיו ,שִּ ְלחָה
ָאחַ ,ונַגֶּד-לֹו ,עַל-פִּי הַדְ ב ִָּרים ָה ֵׁאלֶּה; ֲהי ָדֹו ַע נֵׁדַ ע--כִּי י ֹא ַמרִּ ,
ַהנַעַר אִּתִּ יְ --ונָקּומָה ְונֵׁ ֵׁלכָה; ְונִּ ְחי ֶּה וְֹלא נָמּות ,גַםֲ -אנַחְנּו גַם-אַתָ ה גַםַ -טפֵׁנּו .ט ָאנֹכִּי ,אֶּ ע ְֶּרבֶּנּוִּ --מי ָדִּ י ,תְ ַב ְקשֶּנּו :אִּ םֹ-לא
שבְנּו ,זֶּה ַפ ֲע ָמי ִּם .יא וַי ֹאמֶּ ר
ֲהבִּיא ֹתִּ יו ֵׁאלֶּיָך ְו ִּה ַצגְ ִּתיו ְל ָפנֶּיָךְ ,ו ָחטָאתִּ י לְָך כָלַ -הי ָ ִּמים .י כִּי ,לּולֵׁא הִּתְ ַמ ְה ָמהְנּו--כִּי-עַתָ ה ַ
ְהֹורידּו ָל ִּאיש ִּמנְחָהְ :מעַט צ ֳִּריּ ,ומְ עַט דְ בַש,
ָָארץ ִּב ְכלֵׁיכֶּם ,ו ִּ
אֲ ֵׁלהֶּם יִּש ְָראֵׁל ֲאבִּיהֶּםִּ ,אם-כֵׁן אֵׁפֹוא ז ֹאת עֲשּוְ --קחּו ִּמזִּמ ְַרת ה ֶּ
שיבּו ְבי ֶּדְ כֶּם--אּולַי
שב ְבפִּי ַאמְתְ ח ֹתֵׁ יכֶּם ,תָ ִּ
שנֶּהְ ,קחּו ְבי ֶּדְ כֶּם; ְואֶּתַ -ה ֶּכסֶּף הַמּו ָ
שקֵׁדִּ ים .יב ְו ֶּכסֶּף ִּמ ְ
נְכ ֹאת וָֹלטָ ,ב ְטנִּים ּו ְ
שלַח ָלכֶּם אֶּת-
מִּשְ גֶּה ,הּוא .יג ְואֶּתֲ -אחִּיכֶּםָ ,קחּו; וְקּומּו ,שּובּו אֶּלָ -ה ִּאיש .יד ְואֵׁל שַדַ י ,י ִּתֵׁ ן ָלכֶּם ַר ֲח ִּמים ִּל ְפנֵׁי ָה ִּאישְ ,ו ִּ
שנֶּהֶּ -כסֶּף לָקְ חּו ְבי ָדָ ם
שים אֶּתַ -ה ִּמנְחָה הַז ֹאתּ ,ו ִּמ ְ
ש ָכלְתִּ י .טו ַוי ִּ ְקחּו ָה ֲאנָ ִּ
אֲ חִּיכֶּם ַאחֵׁרְ ,ואֶּתִּ -בנְיָמִּין; ַו ֲאנִּיַ ,כ ֲאשֶּר שָכֹלְתִּ י ָ
וְאֶּתִּ -בנְיָמִּן; ַוי ָ ֻקמּו ַוי ְֵׁרדּו ִּמצ ְַרי ִּםַ ,וי ַ ַעמְדּו ִּל ְפנֵׁי יֹוסֵׁף .טז ַוי ְַרא יֹוסֵׁף אִּתָ ם ,אֶּתִּ -בנְי ָ ִּמין ,וַי ֹאמֶּר ַל ֲאשֶּר עַל-בֵׁיתֹוָ ,הבֵׁא אֶּת-
שים ַב ָצה ֳָרי ִּם .יז ַויַעַש ָה ִּאישַ ,כ ֲאשֶּר ָאמַר יֹוסֵׁף; ַויָבֵׁא הָאִּ יש אֶּת-
הָאֲ נָשִּ ים ַה ָבי ְתָ ה; ּוטְב ֹ ַח ֶּטבַח ְו ָהכֵׁןִּ ,כי אִּתִּ י י ֹאכְלּו ָה ֲאנָ ִּ
שב בְַאמְתְ ח ֹתֵׁ ינּו בַתְ ִּחלָה ,אֲ נַחְנּו
שים ,כִּי הּובְאּו בֵׁית יֹוסֵׁף ,וַי ֹא ְמרּו עַל-דְ בַר ַה ֶּכסֶּף ַה ָ
הָאֲ נָשִּ ים ,בֵׁיתָ ה יֹוסֵׁף .יח ַוי ְִּיראּו ָה ֲאנָ ִּ
מּובָאִּיםְ --להִּתְ גֹלֵׁל ָעלֵׁינּו ּו ְלהִּתְ נַפֵׁל ָעלֵׁינּוְ ,ו ָל ַקחַת א ֹתָ נּו ַל ֲעבָדִּ ים ְואֶּת-חֲמ ֵֹׁרינּו .יט ַויִּגְשּו ,אֶּלָ -ה ִּאישֲ ,אשֶּר ,עַל-בֵׁית יֹוסֵׁף;
שבָר-אֹכֶּל .כא ַויְהִּי כִּי-בָאנּו אֶּלַ -המָלֹוןַ ,ונִּפְתְ חָה אֶּת-
ַוי ְדַ בְרּו ֵׁאלָיוֶּ ,פ ַתח ַה ָבי ִּת .כ וַי ֹא ְמרּו ,בִּי אֲדֹנִּי; י ָר ֹד י ַָרדְ נּו בַתְ ִּחלָהִּ ,ל ְ
הֹורדְ נּו ְבי ָדֵׁ נּו ,לִּשְ בָר-אֹכֶּל;
שב א ֹתֹוְ ,בי ָדֵׁ נּו .כב ְו ֶּכסֶּף ַאחֵׁר ַ
שקָלֹו; ַונָ ֶּ
ַאמְתְ ח ֹתֵׁ ינּוְ ,ו ִּהנֵׁה ֶּכסֶּףִּ -איש ְבפִּי ַאמְתַ חְתֹוַ ,כ ְספֵׁנּו ְב ִּמ ְ
יראּו ,אֱֹלהֵׁיכֶּם וֵׁאֹלהֵׁי ֲאבִּיכֶּם נָתַ ן ָלכֶּם ַמטְמֹון
שם ַכ ְספֵׁנּו בְַא ְמ ְתח ֹתֵׁ ינּו .כג וַי ֹאמֶּר שָלֹום ָלכֶּם ַאל-תִּ ָ
ֹלא י ָדַ עְנּוִּ ,מיָ -
שים ,בֵׁיתָ ה יֹוסֵׁף; ַוי ִּתֶּ ן-מַ י ִּם ַוי ְִּרחֲצּו
שמְעֹון .כד ַויָבֵׁא ָה ִּאיש אֶּתָ -ה ֲאנָ ִּ
בְַאמְתְ ח ֹתֵׁ יכֶּםַ --כ ְס ְפכֶּם ,בָא ֵׁאלָי; וַיֹוצֵׁא ֲא ֵׁלהֶּם ,אֶּתִּ -
שם י ֹאכְלּו ָלחֶּם .כו ַוי ָב ֹא
שמְעּו ,כִּיָ -
ַרגְלֵׁיהֶּםַ ,וי ִּתֵׁ ן ִּמסְפֹוא ַלחֲמ ֵֹׁריהֶּם .כה ַויָכִּינּו ,אֶּתַ -ה ִּמנְחָה ,עַד-בֹוא יֹוסֵׁףַ ,ב ָצה ֳָרי ִּם :כִּי ָ
ָארצָה .כז ַויִּשְַאל ָלהֶּםְ ,לשָלֹום ,וַי ֹאמֶּר הֲשָלֹום
ש ַתחֲוּו-לֹוְ ,
יֹוסֵׁף ַה ַבי ְתָ הַ ,ויָבִּיּאּו לֹו אֶּתַ -ה ִּמנְחָה ֲאשֶּרְ -בי ָדָ ם ַה ָבי ְתָ ה; ַוי ִּ ְ
אֲ בִּיכֶּם ַהזָקֵׁןֲ ,אשֶּר ֲאמ ְַרתֶּ ם--הַעֹודֶּ נּו ,חָי .כח וַי ֹא ְמרּו ,שָלֹום ְל ַעבְדְ ָך לְָאבִּינּו--עֹודֶּ נּו חָי; ַוי ִּ ְקדּו ,וישתחו
( ַוי ִּשְתַ חֲוּו ).כט ַויִּשָא עֵׁינָיוַ ,וי ְַרא אֶּתִּ -בנְיָמִּין ָאחִּיו בֶּןִּ -אמֹו ,וַי ֹאמֶּר ֲהזֶּה ֲאחִּיכֶּם ַה ָקט ֹןֲ ,אשֶּר ֲאמ ְַרתֶּ ם ֵׁאלָי; וַי ֹאמַר ,אֱֹלהִּים
שמָה .לא ַוי ְִּרחַץ ָפנָיוַ ,ויֵׁצֵׁא;
י ָ ְחנְָך ְבנִּי .ל ַוי ְ ַמהֵׁר יֹוסֵׁף ,כִּי-נִּ ְכ ְמרּו ַר ֲח ָמיו אֶּלָ-אחִּיוַ ,וי ְ ַבקֵׁשִּ ,לבְכֹות; ַוי ָב ֹא ַהחַדְ ָרהַ ,וי ֵׁ ְב ְך ָ
שימּו לֹו ְלבַדֹוְ ,ו ָלהֶּם ְל ַב ָדם; ְו ַל ִּמצ ְִּרים הָא ֹ ְכלִּים אִּתֹוְ ,ל ַב ָדםִּ --כי ֹלא יּוכְלּון הַמִּ צ ְִּרים
שימּו ָלחֶּם .לב ַוי ָ ִּ
ַוי ִּתְ אַ פַק--וַי ֹאמֶּרִּ ,
שבּו ְל ָפנָיוַ --הבְכ ֹר ִּכבְכ ָֹרתֹוְ ,ו ַה ָצעִּיר ִּכ ְצע ִָּרתֹו; ַוי ִּתְ מְהּו הָאֲ נָשִּ ים,
לֶּאֱכ ֹל אֶּתָ -ה ִּעב ְִּרים ֶּלחֶּם ,כִּי-תֹו ֵׁעבָה הִּוא ְל ִּמצ ְָרי ִּם .לג ַוי ֵׁ ְ
שתּו ַוי ִּשְ כְרּו ,עִּמֹו.
אִּ יש אֶּלֵׁ -רעֵׁהּו .לד ַויִּשָא ַמשְא ֹת ֵׁמאֵׁת ָפנָיוֲ ,א ֵׁלהֶּם  ,וַתֵׁ ֶּרב ַמשְַאת ִּבנְיָמִּן ִּמ ַמשְא ֹת ֻכלָםָ ,חמֵׁש י ָדֹות; ַוי ִּ ְ
שים ֶּכסֶּףִּ -אישְ ,בפִּי
שאֵׁת; ְו ִּ
שים אֹכֶּלַ ,כ ֲאשֶּר יּוכְלּון ְ
א ַויְצַו אֶּתֲ -אשֶּר עַל-בֵׁיתֹו ,לֵׁאמ ֹרַ ,מלֵׁא אֶּתַ-אמְתְ ח ֹת ָה ֲאנָ ִּ
שר דִּ בֵׁר .ג הַב ֹקֶּ ר,
שבְרֹו; ַויַעַש ,כִּדְ בַר יֹוסֵׁף ֲא ֶּ
שים ְבפִּי ַא ְמ ַתחַת ַה ָקט ֹןְ ,ואֵׁתֶּ ,כסֶּף ִּ
ַאמְתַ חְתֹו .ב ְואֶּתְ -גבִּיעִּי גְבִּי ַע ַה ֶּכסֶּף ,תָ ִּ
שלְחּוֵׁ ,המָה ַוחֲמ ֵֹׁריהֶּם .ד הֵׁם יָצְאּו אֶּתָ -העִּירֹ ,לא ה ְִּרחִּיקּו ,וְיֹוסֵׁף ָאמַר ַל ֲאשֶּר עַל-בֵׁיתֹו ,קּום ְרד ֹף ַאח ֲֵׁרי
שים ֻ
אֹור; ְו ָה ֲאנָ ִּ
ש ַלמְתֶּ ם ָרעָה תַ חַת טֹובָה .ה הֲלֹוא זֶּהֲ ,אשֶּר יִּשְתֶּ ה אֲדֹנִּי בֹו ,וְהּוא ,נַחֵׁש יְנַחֵׁש בֹו;
שגְתָ ם וְָאמ ְַרתָ ֲא ֵׁלהֶּםָ ,למָה ִּ
הָאֲ נָשִּ ים; ְו ִּה ַ
שגֵׁם; ַוי ְ ַדבֵׁר ֲא ֵׁלהֶּם ,אֶּת-הַדְ ב ִָּרים ָה ֵׁאלֶּה .ז וַי ֹאמְרּו ֵׁאלָיוָ --למָה י ְדַ בֵׁר אֲדֹנִּי ,כַדְ ב ִָּרים הָאֵׁ לֶּה;
שיתֶּ ם .ו ַוי ַ ִּ
ה ֲֵׁרע ֹתֶּ םֲ ,אשֶּר ֲע ִּ
שיב ֹנּו ֵׁאלֶּיָךֵׁ ,מא ֶֶּּרץ ְכנָעַן; וְאֵׁ יְך ,נִּגְנ ֹב
ָחלִּילָהַ ,ל ֲעבָדֶּ יָךֵׁ ,מעֲשֹות ,כַדָ בָר ַהזֶּה .ח הֵׁן ֶּכסֶּףֲ ,אשֶּר ָמצָאנּו ְבפִּי ַאמְתְ ח ֹ ֵׁתינּוֱ --ה ִּ
מִּ בֵׁית אֲדֹנֶּיָךֶּ ,כסֶּף ,אֹו זָהָב .ט ֲאשֶּר י ִּ ָמצֵׁא אִּתֹו ֵׁמ ֲע ָבדֶּיָךָ ,ומֵׁת; ְוגַםֲ -אנַחְנּו ,נִּ ְהי ֶּה לַאדֹנִּי ַל ֲעבָדִּ ים .י וַי ֹאמֶּר ,גַם-עַתָ ה
ָארצָה;
ַיֹורדּו אִּיש אֶּתַ-אמְתַ חְתֹוְ --
כְדִּ ב ְֵׁריכֶּם כֶּן-הּואֲ :אשֶּר י ִּ ָמצֵׁא אִּתֹו י ִּ ְהי ֶּה-לִּי ָעבֶּדְ ,ואַתֶּ ם תִּ הְיּו נְ ִּקי ִּם .יא ַוי ְ ַמהֲרּו ,ו ִּ
ַויִּפְתְ חּוִּ ,איש ַא ְמ ַתחְתֹו .יב ַוי ְ ַחפֵׁשַ --בגָדֹול ֵׁהחֵׁלּ ,ו ַב ָקט ֹן ִּכלָה; ַוי ִּ ָמצֵׁאַ ,ה ָגבִּי ַע ,בְַא ְמ ַתחַתִּ ,בנְיָמִּן .יג ַויִּק ְְרעּו ,שִּ מְֹלתָ ם;
ָארצָה .טו וַי ֹאמֶּ ר
שם; ַויִּפְלּו ְל ָפנָיוְ ,
ִּירה .יד ַוי ָב ֹא י ְהּודָ ה ְו ֶּאחָיו בֵׁיתָ ה יֹוסֵׁף ,וְהּוא עֹודֶּ נּו ָ
שבּו ָהע ָ
ַויַעֲמ ֹס ִּאיש עַל-חֲמ ֹרֹוַ ,וי ָ ֻ
שיתֶּ ם; הֲלֹוא י ְדַ עְתֶּ ם ,כִּי-נַחֵׁש יְנַחֵׁש ִּאיש ֲאשֶּר כָמֹנִּי .טז וַי ֹאמֶּר י ְהּודָ ה ,מַה-נ ֹאמַ ר
ָלהֶּם יֹוסֵׁף ,מָהַ -ה ַמ ֲעשֶּה ַהזֶּה ֲאשֶּר ֲע ִּ
לַאדֹנִּי ,מַה-נְדַ בֵׁרּ ,ומַה-נִּ ְצטַדָ ק; ָהאֱֹלהִּיםָ ,מצָא אֶּת-עֲוֹן ֲעבָדֶּ יָךִּ --הנֶּנּו ֲעבָדִּ ים לַאדֹנִּי ,גַםֲ -אנַחְנּו גַם ֲאשֶּר-נִּ ְמצָא ַה ָגבִּי ַע
ְבי ָדֹו .יז וַי ֹאמֶּרָ --חלִּילָה לִּיֵׁ ,מעֲשֹות ז ֹאת; ָה ִּאיש ֲאשֶּר נִּ ְמצָא ַהגָבִּי ַע ְבי ָדֹו ,הּוא י ִּ ְהי ֶּה-לִּי ָעבֶּדְ ,ואַתֶּ ם ,עֲלּו לְשָ לֹום אֶּל-

אֲ בִּיכֶּם{ .ס }יח ַויִּגַש ֵׁאלָיו י ְהּודָ ה ,וַי ֹאמֶּר בִּי אֲדֹנִּי ,י ְ ַדבֶּר-נָא ַעבְדְ ָך דָ בָר בְָאזְנֵׁי אֲדֹנִּי ,וְַאל-יִּחַר ַאפְָך ְב ַעבְדֶּ ָך :כִּי כָמֹוָך,
ְכפ ְַרע ֹה .יט אֲדֹנִּי שַָאל ,אֶּתֲ -עבָדָ יו לֵׁאמ ֹרֲ :הי ֵׁשָ -לכֶּם ָאב ,אֹוָ-אח .כוַנ ֹאמֶּר ,אֶּל-אֲדֹנִּי ,י ֶּש-לָנּו ָאב זָקֵׁןְ ,ויֶּלֶּד זְקֻ נִּים קָ טָן;
שימָה עֵׁינִּיָ ,עלָיו .כב וַנ ֹאמֶּ ר,
הֹורדֻ הּוֵׁ ,אלָי; ְו ָא ִּ
וְָאחִּיו מֵׁתַ ,ויִּּוָתֵׁ ר הּוא ְל ַבדֹו ְלאִּמֹו וְָאבִּיו ֲאהֵׁבֹו .כא וַת ֹאמֶּר ,אֶּלֲ -עבָדֶּ יָךִּ ,
אֶּל-אֲ דֹנִּיֹ ,לא-יּוכַל ַהנַעַרַ ,לעֲז ֹב אֶּתָ-אבִּיוְ :ו ָעזַב אֶּתָ-אבִּיוָ ,ומֵׁת .כג וַת ֹאמֶּר ,אֶּלֲ -עבָדֶּ יָךִּ ,אםֹ-לא י ֵֵׁׁרד ֲאחִּיכֶּם הַקָ ט ֹן,
אִּתְ כֶּםֹ--לא תֹסִּפּון ,ל ְִּראֹות ָפנָי .כד ַויְהִּי כִּי ָעלִּינּו ,אֶּלַ -עבְדְ ָך ָאבִּי; ַונַגֶּד-לֹו--אֵׁת ,דִּ ב ְֵׁרי אֲדֹנִּי .כה וַי ֹאמֶּרָ ,אבִּינּו :שֻ בּו,
שִּ בְרּו-לָנּו ְמעַט-אֹכֶּל .כו וַנ ֹאמֶּרֹ ,לא נּוכַל ל ֶָּרדֶּ תִּ :אם-י ֵׁש ָאחִּינּו ַה ָקט ֹן אִּתָ נּוְ ,וי ַָרדְ נּו--כִּיֹ-לא נּוכַל ל ְִּראֹות ְפנֵׁי הָאִּ יש,
שנַי ִּם יָלְדָ ה-לִּי ִּאשְתִּ י .כח ַויֵׁצֵׁא הָאֶּ חָד ,מֵׁאִּתִּ י,
וְָאחִּינּו ַה ָקט ֹן ֵׁאינֶּנּו אִּתָ נּו .כז וַי ֹאמֶּר ַעבְדְ ָך ָאבִּיֵׁ ,אלֵׁינּו :אַתֶּ ם י ְדַ עְתֶּ ם ,כִּי ְ
ְהֹורדְ תֶּ ם אֶּת-שֵׁ יבָתִּ י ב ְָרעָה,
וָא ֹמַ ר ,אְַך טָר ֹף ט ָֹרף; וְֹלא ְר ִּאי ִּתיו ,עַדֵׁ -הנָה .כט ּו ְל ַקחְתֶּ ם גַם-אֶּת-זֶּה ֵׁמעִּם ָפנַיְ ,וק ָָרהּו ָאסֹון--ו ַ
שּורה ְבנַפְשֹו .לא ְו ָהי ָה ,כ ְִּראֹותֹו כִּיֵׁ -אין ַהנַעַר--וָמֵׁת;
שְאֹלָה .ל ְועַתָ ה ,כְב ֹ ִּאי אֶּלַ -עבְדְ ָך ָאבִּיְ ,ו ַהנַעַרֵׁ ,אינֶּנּו ִּאתָ נּו; ְונַפְשֹוְ ,ק ָ
שיבַת ַעבְדְ ָך ָאבִּינּוְ ,בי ָגֹון--שְאֹלָה .לב כִּי ַעבְדְ ָך ע ַָרב אֶּתַ -הנַעַרֵׁ ,מעִּם ָאבִּי לֵׁאמ ֹרִּ :אםֹ-לא אֲ בִּיאֶּנּו
ְהֹורידּו ֲעבָדֶּ יָך אֶּתֵׁ -
ו ִּ
שב-נָא ַעבְדְ ָך תַ חַת ַהנַעַרֶּ --עבֶּד ,לַאדֹנִּי; ְו ַהנַעַר ,יַעַל עִּםֶּ -אחָיו .לד כִּי-אֵׁ יְך
אֵׁ לֶּיָךְ ,ו ָחטָאתִּ י לְָאבִּי כָלַ -היָמִּים .לג ְועַתָ ה ,י ֵׁ ֶּ
אֶּ ֱעלֶּה אֶּלָ-אבִּיְ ,ו ַהנַעַר ֵׁאינֶּנּו ִּאתִּ י :פֶּן א ְֶּראֶּה ב ָָרעֲ ,אשֶּר י ִּ ְמצָא אֶּתָ-אבִּי .א וְֹלא-י ָכ ֹל יֹוסֵׁף ְלהִּתְ ַאפֵׁק ,לְכ ֹל ַהנִּ ָצבִּים ָעלָיו,
שמְעּו מִּ צ ְַרי ִּם,
ַוי ִּקְ ָרא ,הֹוצִּיאּו כָלִּ -איש ֵׁמ ָעלָי; וְֹלאָ -עמַד ִּאיש אִּתֹוְ ,בהִּתְ וַדַ ע יֹוסֵׁף אֶּלֶּ -אחָיו .ב ַוי ִּתֵׁ ן אֶּת-ק ֹלֹוִּ ,ב ְבכִּי; ַוי ִּ ְ
ַוי ִּשְ מַע בֵׁית פ ְַרע ֹה .ג וַי ֹאמֶּר יֹוסֵׁף אֶּלֶּ -א ָחיו ֲאנִּי יֹוסֵׁף ,הַעֹוד ָאבִּי חָי; וְֹלא-יָכְלּו ֶּאחָיו ַלעֲנֹות א ֹתֹו ,כִּי נִּ ְבהֲלּו
מִּ ָפנָיו .ד וַי ֹאמֶּר יֹוסֵׁף אֶּלֶּ -אחָיו גְשּו-נָא ֵׁאלַיַ ,ויִּגָשּו; וַי ֹאמֶּרֲ ,אנִּי יֹוסֵׁף ֲאחִּיכֶּםֲ ,אשֶּרְ -מכ ְַרתֶּ ם א ֹ ִּתיִּ ,מצ ְָריְמָה .ה ְועַתָ ה ַאל-
שנָתַ י ִּם ה ָָרעָב ,בְקֶּ ֶּרב
ש ָל ַחנִּי אֱֹלהִּים ִּל ְפנֵׁיכֶּם .ו כִּי-זֶּה ְ
תֵׁ ָעצְבּו ,וְַאל-יִּחַר ְבעֵׁינֵׁיכֶּם ,כִּיְ -מכ ְַרתֶּ ם א ֹתִּ יֵׁ ,הנָה :כִּי ְל ִּמ ְחי ָהְ ,
ָָארץּ ,ו ְל ַהחֲיֹות ָלכֶּם,
שא ִֵּׁרית ב ֶּ
ש ָל ֵׁחנִּי אֱֹלהִּים ִּל ְפנֵׁיכֶּם ,לָשּום ָלכֶּם ְ
שנִּיםֲ ,אשֶּר ֵׁאין-ח ִָּריש ְו ָקצִּיר .ז ַוי ִּ ְ
ָָארץ; וְעֹוד ָחמֵׁש ָ
ה ֶּ
ש ַלחְתֶּ ם א ֹתִּ י ֵׁהנָה ,כִּיָ ,האֱֹלהִּים; ַויְשִּי ֵׁמנִּי לְָאב ְלפ ְַרע ֹהּ ,ולְָאדֹון ְלכָל-בֵׁיתֹוּ ,ומ ֹשֵׁלְ ,בכָל-
ִּל ְפלֵׁיטָה גְדֹלָה .ח ְועַתָ הֹ ,לא-אַ תֶּ ם ְ
ש ַמנִּי אֱֹלהִּים לְָאדֹון ְלכָלִּ -מצ ְָרי ִּם; ְרדָ ה אֵׁ לַיַ ,אל-
אֶּ ֶּרץ מִּ צ ְָרי ִּם .ט ַמהֲרּוַ ,ועֲלּו אֶּלָ-אבִּיַ ,ו ֲאמ ְַרתֶּ ם ֵׁאלָיו כ ֹה ָאמַר ִּבנְָך יֹוסֵׁףָ ,
שבְתָ ְבא ֶֶּּרץ-גֹשֶּןְ ,ו ָהי ִּיתָ ָקרֹוב ֵׁאלַי--אַתָ הּ ,ו ָבנֶּיָך ּו ְבנֵׁי ָבנֶּיָך; וְצ ֹאנְָך ּו ְבק ְָרָךְ ,וכָלֲ -אשֶּ ר-לְָך .יא ְו ִּכ ְל ַכלְתִּ י א ֹתְ ָך
תַ עֲמ ֹד .י ְוי ָ ַ
שנִּים ָרעָב :פֶּן-תִּ ּו ֵָׁרש אַתָ ה ּובֵׁיתְ ָךְ ,וכָלֲ -אשֶּ ר-לְָך .יב ְו ִּהנֵׁה עֵׁינֵׁיכֶּם ר ֹאֹותְ ,ועֵׁינֵׁי ָאחִּי ִּבנְי ָמִּ ין :כִּי-פִּי,
שָ ם ,כִּי-עֹוד ָחמֵׁש ָ
ְהֹורדְ תֶּ ם אֶּתָ-אבִּי,
שר ְר ִּאיתֶּ ם; ּו ִּמה ְַרתֶּ ם ו ַ
הַמְ דַ בֵׁר ֲאלֵׁיכֶּם .יג ְו ִּהגַדְ תֶּ ם לְָאבִּי ,אֶּת-כָל-כְבֹודִּ י ְב ִּמצ ְַרי ִּםְ ,ואֵׁת ,כָלֲ -א ֶּ
ָאריו .טו ַויְנַשֵׁק ְלכָלֶּ -אחָיוַ ,וי ֵׁ ְב ְך ֲע ֵׁלהֶּם; וְַאח ֲֵׁרי כֵׁן,
ְארי ִּבנְיָמִּןָ-אחִּיוַ ,וי ֵׁ ְב ְך; ּו ִּבנְיָמִּןָ --בכָה ,עַלַ -צּו ָ
ֵׁהנָה .יד ַוי ִּפ ֹל עַלַ -צּו ֵׁ
שמַ ע ,בֵׁית פ ְַרע ֹה לֵׁאמ ֹר ,בָאּוֲ ,אחֵׁי יֹוסֵׁף; ַוי ִּיטַב ְבעֵׁינֵׁי פ ְַרע ֹהּ ,ו ְבעֵׁינֵׁי ֲעבָדָ יו .יז וַי ֹאמֶּ ר פ ְַרע ֹה
דִּ בְרּו ֶּאחָיו אִּתֹו .טז ְוהַק ֹל נִּ ְ
ַארצָה ְכנָעַן .יח ּו ְקחּו אֶּתֲ -אבִּיכֶּם ְואֶּת-בָתֵׁ יכֶּםּ ,וב ֹאּו
ִּירכֶּםּ ,ולְכּו-ב ֹאּוְ ,
אֶּל-יֹוסֵׁףֱ ,אמ ֹר אֶּלַ-אחֶּיָך ז ֹאת עֲשּוַ :טעֲנּו ,אֶּתְ -בע ְ
ָָארץ .יט ְואַתָ ה ֻצּוֵׁיתָ ה ,ז ֹאת עֲשּוְ :קחּוָ -לכֶּם ֵׁמא ֶֶּּרץ מִּ צ ְַרי ִּם
אֵׁ לָי; ְואֶּתְ נָה ָלכֶּם ,אֶּת-טּוב א ֶֶּּרץ ִּמצ ְַרי ִּםְ ,ו ִּאכְלּו ,אֶּתֵׁ -חלֶּב ה ֶּ
שאתֶּ ם אֶּתֲ -אבִּיכֶּםּ ,ובָאתֶּ ם .כ ְועֵׁינְכֶּםַ ,אל-תָ ח ֹס עַלְ -כלֵׁיכֶּם :כִּי-טּוב כָל-א ֶֶּּרץ ִּמצ ְַרי ִּםָ ,לכֶּם
שיכֶּםּ ,ונְ ָ
ֲעגָלֹותְ ,ל ַט ְפכֶּם ְו ִּלנְ ֵׁ
הּוא .כא ַויַעֲשּו-כֵׁן ְבנֵׁי יִּש ְָראֵׁלַ ,וי ִּתֵׁ ן ָלהֶּם יֹוסֵׁף ֲעגָלֹות עַל-פִּי פ ְַרע ֹה; ַוי ִּתֵׁ ן ָלהֶּם צֵׁדָ ה ,לַדָ ֶּרְך .כב ְל ֻכלָם נָתַ ן לָאִּ ישֲ ,חלִּפֹות
ש ִּאים ,מִּ טּוב מִּ צ ְָרי ִּם;
שלַח כְז ֹאתֲ ,עש ָָרה חֲמ ִֹּרים ,נ ֹ ְ
שמָֹלת .כג ּולְָאבִּיו ָ
שְ מָֹלת; ּו ְל ִּבנְיָמִּן נָתַ ן שְֹלש מֵׁאֹות ֶּכסֶּףְ ,ו ָחמֵׁש ֲחלִּפ ֹת ְ
שלַח אֶּתֶּ -אחָיוַ ,ויֵׁלֵׁכּו; וַי ֹאמֶּר ֲא ֵׁלהֶּםַ ,אל-תִּ ְרגְזּו
ְועֶּשֶּר אֲת ֹנ ֹת נ ֹשְ א ֹת בָר ָו ֶּלחֶּם ּומָזֹון ,לְָאבִּיו--לַדָ ֶּרְך .כד ַוי ְ ַ
בַדָ ֶּרְך .כה ַויַעֲלּוִּ ,מ ִּמצ ְָרי ִּם; ַוי ָב ֹאּו א ֶֶּּרץ ְכנַעַןֶּ ,אל-יַעֲק ֹב ֲאבִּיהֶּם .כו ַויַגִּדּו לֹו לֵׁאמ ֹר ,עֹוד יֹוסֵׁף חַיְ ,וכִּי-הּוא מ ֹשֵׁלְ ,בכָל-
שר דִּ בֶּר ֲא ֵׁלהֶּםַ ,וי ְַרא אֶּתָ -ה ֲעגָלֹות,
אֶּ ֶּרץ מִּ צ ְָרי ִּם; ַויָפָג לִּבֹו ,כִּי ֹלאֶּ -ה ֱא ִּמין ָלהֶּם .כז ַוי ְדַ בְרּו ֵׁאלָיו ,אֵׁת כָל-דִּ ב ְֵׁרי יֹוסֵׁף ֲא ֶּ
שלַח יֹוסֵׁף ָלשֵׁאת א ֹתֹו; וַתְ חִּי ,רּו ַח יַעֲק ֹב ֲאבִּיהֶּם .כח וַי ֹאמֶּר ,יִּש ְָראֵׁלַ ,רב עֹוד-יֹוסֵׁף ְבנִּי ,חָי; ֵׁא ְלכָה ְוא ְֶּראֶּנּוְ ,בט ֶֶּּרם
אֲשֶּ רָ -
ָאמּות.
 .11בראשית רבה (וילנא) פרשה צב.
"נטל יוסף מנה שלו ונתנה לבנימין ,נטלה אסנת מנה שלו ונתנה לבנימין .לכך נאמר 'ותרב משאת בנימין”
 .11בראשית מח
שנֵׁי ָבנָיו ,עִּמֹו--אֶּתְ -מנַשֶּהְ ,ואֶּתֶּ -אפ ְָרי ִּם .ב ַויַגֵׁד
א ַויְהִּיַ ,אח ֲֵׁרי הַדְ ב ִָּרים ָה ֵׁאלֶּה ,וַי ֹאמֶּר לְיֹוסֵׁףִּ ,הנֵׁה ָאבִּיָך חֹלֶּה; ַוי ִּ ַקח אֶּתְ -
ְליַעֲק ֹב--וַי ֹאמֶּרִּ ,הנֵׁה ִּבנְָך יֹוסֵׁף בָא ֵׁאלֶּיָך; ַוי ִּתְ ַחזֵׁק ,יִּש ְָראֵׁלַ ,ויֵׁשֶּב ,עַלַ -ה ִּמטָה .ג וַי ֹאמֶּר יַעֲק ֹב אֶּל-יֹוסֵׁף ,אֵׁל שַ דַ י נ ְִּרָאה-אֵׁ לַי
ָָארץ הַז ֹאתְ ,לז ְַרעֲָך
בְלּוז ְבא ֶֶּּרץ ְכנָעַן; ַויְב ֶָּרְך ,א ֹתִּ י .ד וַי ֹאמֶּר ֵׁאלַיִּ ,הנְנִּי ַמפ ְְרָך ְוה ְִּרבִּיתִּ ָךּ ,ונְתַ תִּ יָךִּ ,ל ְקהַל ַע ִּמים; ְונָתַ תִּ י אֶּת-ה ֶּ
שנֵׁיָ -בנֶּיָך הַנֹולָדִּ ים לְָך ְבא ֶֶּּרץ ִּמצ ְַרי ִּם ,עַד-ב ֹ ִּאי ֵׁאלֶּיָך ִּמצ ְַריְמָה--לִּי-הֵׁםֶּ :אפ ְַרי ִּםּ ,ומְ נַשֶּה--
ַאח ֲֶּריָךֲ --א ֻחזַת עֹולָם .ה ְועַתָ ה ְ

שם ֲאחֵׁיהֶּם יִּק ְָראּוְ ,בנַ ֲחלָתָ ם .ז וַאֲ נִּי בְב ֹאִּ י
שמְעֹון ,יִּהְיּו-לִּי .ו ּומֹולַדְ תְ ָך ֲאשֶּר-הֹולַדְ תָ ַאח ֲֵׁריהֶּם ,לְָך יִּהְיּו; עַל ֵׁ
כ ְִּראּובֵׁן ְו ִּ
שם בְדֶּ ֶּרְך ֶּאפ ְָרת ,הִּוא בֵׁית
מִּ פַדָ ן ,מֵׁתָ ה ָעלַי ָרחֵׁל ְבא ֶֶּּרץ ְכנַעַן בַדֶּ ֶּרְך ,בְעֹוד ִּכב ְַרת-א ֶֶּּרץ ,לָב ֹא ֶּאפ ְָרתָ ה; ָו ֶּא ְקב ְֶּר ָה ָ
ָלחֶּם .ח ַוי ְַרא יִּש ְָראֵׁל ,אֶּתְ -בנֵׁי יֹוסֵׁף; וַי ֹאמֶּרִּ ,מיֵׁ -אלֶּה .ט וַי ֹאמֶּר יֹוסֵׁף ,אֶּלָ-אבִּיוָ ,בנַי הֵׁםֲ ,אשֶּר-נָתַ ן-לִּי אֱֹלהִּים ָבזֶּה;
וַי ֹאמַ רָ ,קחֶּם-נָא ֵׁאלַי ַו ֲאב ְָרכֵׁם.
 .14אוצר המדרשים (אייזנשטיין) עמוד רכב.
"מי הגיד לו (שאביו חולה)? אסנת אשתו ,שמשעה שירד אביו יעקב למצרים ,היתה משמשת אותו ,וכיון שראתה אותו
חולה מיד שלחה ואמרה ליוסף"
 .15מדרש הגדול ,ירושלים ,תש"ז ,בראשית מח ,א.
"אסנת אמרה לו :כך שמעתי ,שכל המקבל ברכה מפי צדיק כאילו קיבלה מפי השכינה ,קח בניך כדי שיברכם"
 .16רבנו בחיי בראשית מא ,מה .
 "...והוא שאמר לאביו "בני הם אשר נתן לי אלהים בזה" הראה לו הכתב הזה.
 .17תרגום יונתן ,בראשית מח ,ט
" 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".
 .18תרגום יונתן ,מובא ע"י רש"י בראשית מח,ט.
"מן מאן אתילידו לך אילין"? (ממי נולדו לך אלה) .רק אחרי תשובת יוסף "בני הם אשר נתן לי אלוקים בזה"  -בזה
הכתב שנשאה אסנת על צוארה בו כתוב היה 'שא אותה לאשה'  -מוכן יעקב לברכם" :קחם נא אלי ואברכם".
 .19שכל טוב (בובר) בראשית פרק מח
'"ויאמר יוסף אל אביו בני הם' וכשרים כמותי ,אשר אין בהם פגם' .אשר נתן לי אלהים' בהיתר ניתנו לי ,מאת הקב"ה,
 ...שהרי לכך נאמר אשר נתן לי אלהים ,שבהיתר נולדו לו מאסנת בת פוטיפרע ...כיון ששמע יעקב כך שמח שנתן
גדולה לראוין לה ,ויאמר 'קחם נא אלי ואברכם' כדרך שהאב מברך את בניו ,שכך אמרתי לך כבר' :אפרים ומנשה
כראובן ושמעון יהיו לי
 .11פסיקתא רבתי (איש שלום) פרשה ג
"...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...".
 .10ילקוט שמעוני וישב רמז קמו.
"אמר לה [הקב"ה] :חייך ,הואיל ואת לומדת עליו [על יוסף] זכות ,שבטים שאני מעמיד ממנו ,על ידך הם באים.. ".
 .11פסיקתא רבתי (איש שלום) פרשה ג
"אסנת הצדקת הזו"

