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בראשית פרק מב-מג :שיבת האחים לארץ
מבוא
מפסוק כו בפרק מב ועד פרק מג פסוק יד ,מתאר הכתוב את שיבתם של הבנים ארצה ללא שמעון וההכנות לקראת
שיבתם המחודשת למצרים .הם נפגשים עם יעקב ונאלצים לספר את קורותיהם ,ולאחר זמן ,כשהרעב מתגבר ,הם
נאלצים לבקש מיעקב לשוב מצרימה.

שאלה מכוונות למידה
א .איך הציגו האחים את קורותיהם לפני יעקב?
ב .מדוע התקבלה עצת יהודה ואילו עצת ראובן נדחתה?

השיבה ארצה
חרדת האחים
שתי צרות נוחתות על האחים בהגיעם למצרים:
בראשית מב  -הצרה הראשונה
(יד) וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם יוֹּסֵ ף הּוא אֲ שֶ ר ִּדבַ ְר ִּתי אֲ ֵלכֶם לֵאמֹּר ְמ ַרגְ לִּ ים אַ ֶתם...:
(יט) ִּאם ֵכנִּים אַ ֶתם אֲ ִּחיכֶם אֶ חָ ד יֵָאסֵ ר בְ בֵ ית ִּמ ְשמַ ְרכֶם וְ אַ ֶתם לְ כּו הָ ִּביאּו ֶשבֶ ר ַרעֲבוֹּן בָ ֵתיכֶם:
ֵָאמנּו ִּדבְ ֵריכֶם וְ ֹלא תָ מּותּו וַ ַיעֲׂשּו כֵן:
(כ) וְ אֶ ת אֲ ִּחיכֶם הַ ָקטֹּן ָתבִּ יאּו אֵ לַי וְ י ְ
ָאחינּו אֲ שֶ ר ָר ִּאינּו צָ ַרת נַפְ ש ֹּו בְ ִּה ְתחַ נְ נ ֹּו אֵ לֵינּו
ָאחיו אֲ בָ ל אֲ שֵ ִּמים אֲ נ ְַחנּו עַ ל ִּ
ֹּאמרּו ִאיׁש אֶ ל ִ
(כא) ַוי ְ
וְ ֹלא שָ מָ עְ נּו עַ ל כֵן בָ ָאה אֵ לֵינּו הַ צָ ָרה הַ זֹּאת:
(כב) וַ יַעַ ן ְראּובֵ ן אֹּתָ ם לֵאמֹּר הֲ לוֹּא ָאמַ ְר ִּתי אֲ לֵיכֶם לֵאמֹּר ַאל ֶתחֶ ְטאּו בַ ֶילֶד וְ ֹלא ְשמַ עְ ֶתם וְ גַם ָדמ ֹּו ִּהנֵה ְנִּד ָרש:
בצרה הראשונה הם מאושמים בריגול ,שמעון נלקח לכלא ,והם נדרשים להביא את בנימין.
בראשית מב  -הצרה השנייה
(כו) וַ יִּ ְׂשאּו אֶ ת ִּשבְ ָרם עַ ל חֲ מ ֵֹּריהֶ ם וַ יֵלְ כּו ִּמשָ ם:
ַאמ ַת ְחת ֹּו:
(כז) וַ יִּ פְ ַתח הָ אֶ חָ ד אֶ ת ׂשַ ק ֹּו לָתֵ ת ִּמ ְסּפוֹּא לַחֲ מֹּר ֹּו בַ מָ לוֹּן וַ י ְַרא אֶ ת כ ְַסּפ ֹּו וְ ִּהנֵה הּוא בְ פִּ י ְ
ֹלהים לָנּו:
ָאחיו לֵאמֹּר מַ ה זֹּאת עָ ָׂשה אֱ ִּ
ַאמ ַת ְח ִּתי וַ יֵצֵ א לִּ בָ ם וַיֶ חֶ ְרדּו ִאיׁש אֶ ל ִ
(כח) וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל אֶ חָ יו הּושַ ב כַ ְסּפִּ י וְ גַם ִּהנֵה בְ ְ
בצרה השנייה ,אחד האחים מגלה שהכסף שהוא שילם עבור האוכל נמצא בכליו  -ויש חשש כבד שהם יואשמו בגניבה.
.1

מה המכנה המשותף לתגובה של האחים לשתי הצרות שנפלו עליהם?

עמירם דומוביץ
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המפגש עם יעקב
בראשית מב
קרֹּת אֹּתָ ם לֵאמֹּר:
ַארצָ ה כְ נָעַ ן וַ יַגִּ ידּו ל ֹּו אֵ ת כָל הַ ֹּ
(כט) וַ ָיבֹּאּו אֶ ל ַי ֲעקֹּב אֲ בִּ יהֶ ם ְ
ָארץ:
ָארץ ִּא ָתנּו ָקשוֹּת וַ יִּ ֵתן אֹּתָ נּו כִּ ְמ ַרגְ לִּ ים אֶ ת הָ ֶ
(ל) ִּדבֶ ר הָ ִּאיש אֲ ֹּדנֵי הָ ֶ
(לא) וַ נֹּאמֶ ר אֵ לָיו ֵכנִּ ים אֲ נ ְָחנּו ֹלא הָ יִּ ינּו ְמ ַרגְ לִּ ים:
ַאחים בְ נֵי ָאבִּ ינּו הָ אֶ חָ ד אֵ ינֶנּו וְ הַ ָקטֹּן הַ יוֹּם אֶ ת ָאבִּ ינּו בְ אֶ ֶרץ כְ נָעַ ן:
(לב) ְשנֵים עָ ׂשָ ר אֲ נ ְַחנּו ִּ
ָארץ בְ זֹּאת אֵ ַדע כִּ י כֵ נִּים אַ ֶתם אֲ ִּחיכֶם הָ ֶאחָ ד הַ נִּיחּו ִּא ִּתי וְ אֶ ת ַרעֲבוֹּן בָ ֵתיכֶ ם ְקחּו וָ לֵכּו:
(לג) וַ יֹּאמֶ ר אֵ לֵינּו הָ ִּאיש אֲ ֹּדנֵי הָ ֶ
ָארץ ִּת ְסחָ רּו:
(לד) וְ הָ בִּ יאּו אֶ ת אֲ ִּחיכֶם הַ ָקטֹּן אֵ לַי וְ אֵ ְדעָ ה כִּ י ֹלא ְמ ַרגְ לִּ ים אַ ֶתם כִּ י ֵכנִּים אַ ֶתם אֶ ת אֲ ִּחיכֶם אֶ ֵתן ָלכֶם וְ אֶ ת הָ ֶ
 oרמב"ן בראשית מב ,לד
ואת הארץ תסחרו  -שינו לו בדבר מפני השלום ,כדי שישמע אליהם לשלח אתם בנימין ,כי ברצונם  -מיד היו חוזרים
לולי שאמר "לא ילך בני עמכם" .וכן אמרו לו "אחיכם האחד הניחו אתי" ,ולא הגידו לו מאסרם ולא מאסר שמעון.
ויתכן שאמר להם יוסף "ואת הארץ תסחרו" ,ולא סיפרו הכתוב ,וטעמו (ופירושו) שתביאו סחורה כרצונכם לקנות
התבואה ולא אקח מכס סחורתכם ,כי איטיב לכם תחת בשתכם.

 .2סיפור ירידתם של אחי יוסף והמפגש עם השליט המצרי מתואר בפרק מב פעמיים .פעם ראשונה מסופר המאורע
עצמו בעת התרחשותו (פסוקים ו-כב) ,ופעם שנייה הוא מסופר ע"י אחי יוסף כאשר הם מספרים לאביהם יעקב
את אשר אירע להם במצרים (פסוקים כט-לד).
א .מצא שלושה שינויים בין שני הסיפורים (פרט שהושמט ,פרט ששונה ופרט שהתווסף) .היעזר ברמב"ן
ב .הסבר מה המטרה (באופן כללי) של השינויים שערכן האחים? היעזר הרמב"ן
ג .על השינוי שהתווסף ,הרמב"ן מציע שני הסברים שונים ,מה הם?
פירטי המאורע עצמו

הפרטים במאורע שהאחים שינו

סוג השינוי

()1

פרט שהושמט

()2

פרט ששונה

( )3

פרט שהתווסף

עמירם דומוביץ
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"א ִֹּתי ִׁשכַ לְ ֶתם"
בראשית מב
יראּו:
יקים ׂשַ ֵקיהֶ ם וְ ִּהנֵה ִּאיש ְצרוֹּר כ ְַסּפ ֹּו בְ ׂשַ ק ֹּו וַ יִּ ְראּו אֶ ת ְצרֹּרוֹּת כ ְַסּפֵ יהֶ ם הֵ מָ ה וַ אֲ ִּביהֶ ם וַ יִּ ָ
(לה) וַ יְ ִּהי הֵ ם ְמ ִּר ִּ
(לו) וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם ַי ֲעקֹּב אֲ בִּ יהֶ ם א ִֹּּתי ִּשכַלְ ֶתם יוֹּסֵ ף אֵ ינֶנּו וְ ִּש ְמעוֹּן אֵ ינֶנּו וְ אֶ ת בִּ נְ י ִָּמן ִּת ָקחּו עָ לַי הָ יּו ֻכ ָלנָה:
רש"י בראשית מב ,לו
אתי שכלתם  -מלמד שחשדן שמא הרגוהו או מכרוהו (את שמעון) כיוסף.
שכלתם  -כל מי שבניו אבודים קרוי שכול.
 .3עיין בפסוקים לה-לו וברש"י ,וענה:
א .לפי רש"י ,מה הייתה התגובה של יעקב לכל מה שסיפרו לו האחים?
ב .מה הביסוס בכתוב שהביא את רש"י להציע את פירושו (שני דברים).
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הצעת ראובן מול הצעת יהודה
בראשית פרק מב  -הצעת ראובן
(לז) וַ יֹּאמֶ ר ְראּובֵ ן אֶ ל ָאבִּ יו לֵאמֹּר אֶ ת ְשנֵי בָ נַי ָת ִּמית ִּאם ֹלא אֲ בִּ יאֶ נּו אֵ לֶיָך ְתנָה אֹּת ֹּו עַ ל י ִָּדי וַ אֲ נִּי אֲ ִּשיבֶ נּו אֵ לֶיָך:
ּוק ָרָאהּו ָאסוֹּן בַ ֶד ֶרְך אֲ ֶשר ֵתלְ כּו בָ ּה
ָאחיו מֵ ת וְ הּוא לְ בַ ד ֹּו ִּנ ְשָאר ְ
(לח) וַ יֹּאמֶ ר ֹלא י ֵֵרד בְ נִּ י עִּ מָ כֶ ם כִּ י ִּ
וְ הו ַֹּר ְד ֶתם אֶ ת ׂשֵ יבָ ִּתי בְ יָגוֹּן ְשא ֹּולָה:
בראשית פרק מג  -הצעת יהודה
ָארץ:
(א) וְ הָ ָרעָ ב כָבֵ ד בָ ֶ
(ב) וַ יְ ִּהי כַאֲ שֶ ר כִּ לּו לֶאֱ כֹּל אֶ ת הַ שֶ בֶ ר אֲ שֶ ר הֵ בִּ יאּו ִּמ ִּמ ְצ ָריִּ ם וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ם אֲ ִּביהֶ ם שֻ בּו ִּשבְ רּו לָנּו ְמעַ ט אֹּכֶל:
הּודה לֵאמֹּר הָ עֵ ד הֵ עִּ ד בָ נּו הָ ִּאיש לֵאמֹּר ֹלא ִּת ְראּו פָ נַי ִּבלְ ִּתי אֲ ִּחיכֶם ִּא ְתכֶם:
(ג) וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו יְ ָ
אכֶל:
ָאחינּו ִּא ָתנּו נ ְֵר ָדה וְ נ ְִּשבְ ָרה לְ ָך ֹּ
(ד) ִּאם י ְֶשָך ְמשַ לֵחַ אֶ ת ִּ
(ה) וְ ִּאם אֵ ינְָך ְמשַ לֵחַ ֹלא נ ֵֵרד כִּ י הָ ִּאיש ָאמַ ר אֵ לֵינּו ֹלא ִּת ְראּו פָ נַי בִּ לְ ִּתי אֲ ִּחיכֶם ִּא ְתכֶם:
(ו) וַ יֹּאמֶ ר יִּ ְׂש ָראֵ ל לָמָ ה הֲ ֵרעֹּתֶ ם לִּ י לְ הַ גִּ יד ל ִָּאיש הַ עוֹּד ָלכֶם ָאח:
ֹּאמרּו שָ אוֹּל שָ ַאל הָ ִּאיש לָנּו ּולְ מ ֹּול ְַד ֵתנּו לֵאמֹּר הַ עוֹּד אֲ בִּ יכֶם חַ י הֲ יֵש ָלכֶם ָאח
(ז) וַ י ְ
וַ ַנגֶד ל ֹּו עַ ל ּפִּ י הַ ְדבָ ִּרים הָ אֵ לֶה הֲ יָדוֹּעַ נ ֵַדע כִּ י יֹּאמַ ר הו ִֹּּרידּו אֶ ת אֲ ִּחיכֶם:
הּודה אֶ ל יִּ ְׂש ָראֵ ל ָאבִּ יו ִּשלְ חָ ה הַ נַעַ ר ִּא ִּתי וְ נָקּומָ ה וְ ֵנ ֵלכָה וְ ִּנ ְחיֶה וְ ֹלא נָמּות גַם אֲ נ ְַחנּו גַם אַ ָתה גַם טַ ּפֵ נּו:
(ח) וַ יֹּאמֶ ר יְ ָ
אתי לְ ָך כָל הַ י ִָּמים:
(ט) ָאנֹּכִּ י אֶ עֶ ְרבֶ נּו ִּמי ִָּדי ְתבַ ְק ֶשנּו ִּאם ֹלא הֲ בִּ יא ִֹּּתיו אֵ לֶיָך וְ ִּהצַ גְ ִּתיו לְ פָ נֶיָך וְ חָ טָ ִּ
(י) כִּ י לּולֵא ִּה ְתמַ ְהמָ ְהנּו כִּ י עַ ָתה שַ בְ נּו זֶ ה פַ עֲמָ יִּ ם:
(יא-יג) וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם יִּ ְׂש ָראֵ ל אֲ בִּ יהֶ םְ ...קּומּו שּובּו אֶ ל הָ ִּאיש:
 .4כיצד מגיב יעקב להצעת ראובן ,וכיצד הוא מגיב להצעת יהודה?

במה הצעת יהודה משכנעת יותר מהצעת ראובן?
 .5השווה בין שתי ההצעות ,ופרט בטבלה שלפניך ארבעה מרכיבים ,מדוע הצעתו של יהודה שכנעה את יעקב ואילו
הצעתו של ראובן לא שכנעה אותו?

החסרונות בהצעת ראובן

היתרונות בהצעת יהודה

א .זמן ההצעה
(ע"פ רש"י מג ,ב ד"ה כאשר כלו לאכול)

ב .אישיותו ואופיו
של המציע
(ע"פ נסיון העבר)
(ע"פ רמב"ן מב ,לז)

(ע"פ רמב"ן מב ,לז)

ג .דרכי השכנוע
(ע"פ רש"י מג ,ח ד"ה ולא נמות)

ד .הערבות
(מה יקרה אם בנימין
לא ישוב?)
(רש"י מב ,לח ד"ה לא ירד בני עימכם)

עמירם דומוביץ

(רש"י מג ,ט ד"ה והצגתיו לפניך)
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