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 אברהם שולח את עבדו לארצו למצוא אישה ליצחק

ים ַויהָוה ֵבַרְך ֶאת" - 4 - 1פסוקים  ַאְבָרָהם ַבֹכל. -ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָבא ַבָימִּ

ים-ֲאֶשר-ַעְבּדֹו ְזַקן ֵביתֹו ַהֹמֵשל ְבָכל-ַויֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ָנא ָיְדָך ַתַחת -לֹו שִּ

י. ְוַא  ם ֵואֹלֵהי ָהָאֶרץ ֲאֶשר לֹאְיֵרכִּ יֲעָך ַביהָוה ֱאֹלֵהי ַהָשַמיִּ ָשה -ְשבִּ ַקח אִּ תִּ

י ֶאל ְרבֹו. כִּ י יֹוֵשב ְבקִּ י ֲאֶשר ָאֹנכִּ ְבנֹות ַהְכַנֲענִּ י מִּ ְבנִּ י ְוֶאל-לִּ י -ַאְרצִּ מֹוַלְדתִּ

ְצָחק י ְליִּ ְבנִּ ָשה לִּ  ."ֵתֵלְך ְוָלַקְחָת אִּ

ים לגמופ זקן כבר שהוא אברהם  אותו ברך שאלוהים ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָבא ַבָימִּ

 יקח (40 בן כבר )שהוא בנו שיצחק חושש ַאְבָרָהם ַבֹכל-ַויהָוה ֵבַרְך ֶאת בכול

 ַעְבּדֹו-ַויֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל עבדו אל ואומר משביע הוא ולכן כנען מבנות אישה

 פעולה לבצע  לֹו-ֲאֶשר-ֵשל ְבָכלַהמֹ  רכושו כל את מנהל אשר ְזַקן ֵביתֹו הבכיר

ים אברהם של רגלו ירך תחת ידו את ולשים סימלית י-שִּ  ָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרכִּ

ם ֵואֹלֵהי ָהָאֶרץ האלוהים בשם וישבע יֲעָך ַביהָוה ֱאֹלֵהי ַהָשַמיִּ  שלא ְוַאְשבִּ

י-ֲאֶשר לֹא לבנו אישה יקח ְבנִּ ָשה לִּ ַקח אִּ  בתוכם גר אשהו כנען מבנות תִּ

ְרבֹו י יֹוֵשב ְבקִּ י ֲאֶשר ָאֹנכִּ ְבנֹות ַהְכַנֲענִּ  )ארם ומולדתו ארצו אל ילך וכי מִּ

י ֶאל אברהם של נהריים( י ְוֶאל-כִּ י ֵתֵלְך-ַאְרצִּ  לבנו אישה יקח ומשם מֹוַלְדתִּ

ְצָחק יצחק י ְליִּ ְבנִּ ָשה לִּ  ְוָלַקְחָת אִּ

ים ָנא ָיְדָך הסימלי המעשה מבטא מה י? שִּ  ַתַחת ְיֵרכִּ

 אומרים: החוקרים

ים הסימלי המעשה י-שִּ  מכיוון הנשבע. של התחייבות מבטא ָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרכִּ

 מכונים והצאצאים לנשבע(, אלוהים בין )הברית המילה ברית על רומזת שהירך

 הנשבע של התחייבות בעצם היא הירך תחת היד שימת לכן ירך", "יוצאי

  האלוהים. בשם שנשבע השבועה את קייםל ,המשביע לצאצאי

הפרק עוסק בשליחותו של עבד אברהם )אליעזר( למצוא אישה 

ליצחק והמפגש שלו עם רבקה בת בתואל שעוזבת את 

 משפחתה ונישאת ליצחק
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ָשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי -ַויֹאֶמר ֵאָליו ָהֶעֶבד אּוַלי לֹא" - 9 - 5 פסוקים תֹאֶבה ָהאִּ

יב ֶאת-ֶאל ְנָך ֶאל-ָהָאֶרץ ַהזֹאת ֶהָהֵשב ָאשִּ ָשם. -ָהָאֶרץ ֲאֶשר-בִּ ָיָצאָת מִּ

ָשֶמר ְלָך ֶפן יב ֶאת-ַויֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם הִּ י ָשָמה. ְיהָוה ֱאֹלֵהי -ָתשִּ ְבנִּ

ֶבר י ַוֲאֶשר ּדִּ י ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדתִּ ֵבית ָאבִּ י מִּ ם ֲאֶשר ְלָקַחנִּ י ַוֲאֶשר -ַהָשַמיִּ לִּ

ְשַבע י ֵלאֹמר ְלַזְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת-נִּ ְשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניָך -לִּ ָהָאֶרץ ַהזֹאת הּוא יִּ

בְ  ָשה לִּ ָשםְוָלַקְחָת אִּ י מִּ ם. נִּ יָת -ְואִּ קִּ ָשה ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך ְונִּ לֹא תֹאֶבה ָהאִּ

י זֹאת ַרק ֶאת ְשֻבָעתִּ י לֹא ָתֵשב ָשָמה-מִּ ָידֹו ַתַחת ֶיֶרְך -ַוָיֶשם ָהֶעֶבד ֶאת. ְבנִּ

ָשַבע לֹו ַעל  ."ַהָּדָבר ַהֶזה-ַאְבָרָהם ֲאֹדָניו ַויִּ

אם האישה לא תרצה להתלוות  ֵאָליו ָהֶעֶבדַויֹאֶמר העבד פונה ואומר לאברהם 

ָשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל-אּוַלי לֹאאליו וללכת לארץ כנען   ָהָאֶרץ ַהזֹאת-תֹאֶבה ָהאִּ

האם במצב זה יסכים אברהם שהוא יקח את יצחק אליה אל הארץ שהוא עזב 

יב ֶאתאותה  ְנָך ֶאל-ֶהָהֵשב ָאשִּ ָשם-ָהָאֶרץ ֲאֶשר-בִּ אברהם מזהיר  ָיָצאָת מִּ

ָשֶמר ְלָך ֶפןואוסר עליו מלהביא את יצחק לשם  ַויֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהםאותו  -הִּ

יב ֶאת י ָשָמה-ָתשִּ וכי אלוהים אשר לקח אותו מבית אביו ומארץ מולדתו  ְבנִּ

י י ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדתִּ ֵבית ָאבִּ י מִּ ם ֲאֶשר ְלָקַחנִּ  שהבטיח ְיהָוה ֱאֹלֵהי ַהָשַמיִּ

ֶברלצאצאיו את ארץ כנען  ְשַבע-ַוֲאֶשר ּדִּ י ַוֲאֶשר נִּ י ֵלאֹמר ְלַזְרֲעָך ֶאֵתן -לִּ לִּ

ְשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניָךישלח מלאך לסייע לו ָהָאֶרץ ַהזֹאת -ֶאת למצוא  הּוא יִּ

ָשםאישה לבנו  י מִּ ְבנִּ ָשה לִּ אך אם האישה לא תרצה להתלוות אליו  ְוָלַקְחָת אִּ

ם ֹ -ְואִּ ָשה ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָךל יָת הוא משוחרר משבועתו  א תֹאֶבה ָהאִּ קִּ ְונִּ

י זֹאת  ְשֻבָעתִּ י לֹא ָתֵשב ָשָמה-ַרק ֶאתרק שלא יביא את בנו יצחק לשם מִּ  ְבנִּ

ָידֹו ַתַחת ֶיֶרְך -ַוָיֶשם ָהֶעֶבד ֶאתהעבד שם את ידו תחת ירך אברהם אדונו 

ָשַבע לֹו ַעל את הוראתיוונשבע לקיים  ַאְבָרָהם ֲאֹדָניו  ַהָּדָבר ַהֶזה-ַויִּ

 החוקרים אומרים:

 מפסוקים אלו ניתן להבין שני דברים:

  שיצחק הוא אדם פסיבי אשר אינו פועל למצוא לעצמו אישה ורעיה, אלא

 אביו הזקן אברהם יוזם זאת ושולח את עבדו לחפש אישה עבור בנו. 

 ניבים וביטויים
ים" "ָזֵקן ָבא  "אדם שהגיע לזיקנה מופלגת"כיום מציין  (1) ַבָימִּ
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 רם נהריים כנראה מחשש שאברהם אוסר על העבד להביא את יצחק לא

 שיחשף לעובדי האלילים שם, ויאבד את אמונתו באלוהים.
 

 27 - 10פסוקים  -המפגש בין העבד לרבקה 

ְגַמֵלי ֲאֹדָניו ַוֵיֶלְך ְוָכל" - 11 - 10פסוקים  ים מִּ ַקח ָהֶעֶבד ֲעָשָרה ְגַמלִּ טּוב -ַויִּ

ם ֶאלֲאַרם נַ -ֲאֹדָניו ְבָידֹו ַוָיָקם ַוֵיֶלְך ֶאל חּוץ -ֲהַריִּ ים מִּ יר ָנחֹור. ַוַיְבֵרְך ַהְגַמלִּ עִּ

יר ֶאל ם ְלֵעת ֶעֶרב ְלֵעת ֵצאת ַהֹשֲאֹבת-ָלעִּ  ."ְבֵאר ַהָמיִּ

ַקח ָהֶעֶבדהעבד )אליעזר( לוקח איתו   עשרה גמלים מהגמלים של אברהם ַויִּ

ְגַמֵלי ֲאֹדָניו ים מִּ  מתנות רבות מאדונו ְךַוֵילֶ והולך ומעמיס עליהם  ֲעָשָרה ְגַמלִּ

ם-ַוָיָקם ַוֵיֶלְך ֶאלויוצא למסע לארם נהרים  טּוב ֲאֹדָניו ְבָידֹו-ְוָכל  ֲאַרם ַנֲהַריִּ

יר ָנחֹור-ֶאלאל עירו של נחור אחיו של אברהם  וכשהוא מגיע הוא מחנה את  עִּ

יםהגמלים  ירמחוץ לעיר  ַוַיְבֵרְך ַהְגַמלִּ חּוץ ָלעִּ םבְ -ֶאלליד באר מים  מִּ  ֵאר ַהָמיִּ

 ְלֵעת ֵצאת ַהֹשֲאֹבת באות הבנות לשאוב ממנה מים ְלֵעת ֶעֶרבהיכן שלעת ערב 

 

י ַאְבָרָהם ַהְקֵרה" - 14 - 12פסוקים  ָנא ְלָפַני ַהיֹום -ַויֹאַמר ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹדנִּ

ָצב ַעל-ַוֲעֵשה י נִּ ֵנה ָאֹנכִּ י ַאְבָרָהם. הִּ ם ֲאֹדנִּ ם-ֶחֶסד עִּ ּוְבנֹות ַאְנֵשי  ֵעין ַהָמיִּ

י ם. ְוָהָיה ַהַנֲעָר ֲאֶשר ֹאַמר ֵאֶליָה ַהטִּ ְשֹאב ָמיִּ יר ֹיְצֹאת לִּ ָנא ַכֵּדְך -ָהעִּ

ְצָחק ּוָבּה -ְוֶאְשֶתה ְוָאְמָרה ְשֵתה ְוַגם ְגַמֶליָך ַאְשֶקה ֹאָתּה ֹהַכְחָת ְלַעְבְּדָך ְליִּ

י ם-ֵאַדע כִּ יָת ֶחֶסד עִּ י-ָעשִּ   ."ֲאֹדנִּ

י ומבקש מאלוהים  ַויֹאַמרבוא הבנות העבד מתפלל לפני  ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹדנִּ

ובכך  ָנא ְלָפַני ַהיֹום-ַהְקֵרה שיזמן לפניו היום את האישה המיועדתַאְבָרָהם 

י ַאְבָרָהם-ַוֲעֵשה יעשה חסד עם אדונו אברהם ם ֲאֹדנִּ כי הוא נמצא כעת  ֶחֶסד עִּ

ָצב ַעל ליד הבאר י נִּ ֵנה ָאֹנכִּ ם-הִּ  שאליה באות בנות העיר לשאוב מים ֵעין ַהָמיִּ

ם ְשֹאב ָמיִּ יר ֹיְצֹאת לִּ וכדי לזהות את הנערה המיועדת הוא  ּוְבנֹות ַאְנֵשי ָהעִּ

ְוָהָיה ַהַנֲעָר ֲאֶשר ֹאַמר ואומר והיה והנערה שהוא יבקש ממנה  אות וסימןקובע 

ילהשקותו מים  ֵאֶליהָ  להשקות  ְוָאְמָרהתציע ביוזמתה  ָנא ַכֵּדְך ְוֶאְשֶתה-ַהטִּ

זה יהיה הסימן שזאת האישה  ְגַמֶליָך ַאְשֶקה-ְשֵתה ְוַגםאותו וגם את גמליו 

ְצָחקשהועיד אלוהים ליצחק  כי  ּוָבּה ֵאַדעוכך הוא ידע  ֹאָתּה ֹהַכְחָת ְלַעְבְּדָך ְליִּ

י אלוהים עשה חסד עם אדונו אברהם ם-כִּ יָת ֶחֶסד עִּ י-ָעשִּ    ֲאֹדנִּ
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 רבקה משקה את העבד

 החוקרים אומרים:

שהסימן שקבע העבד לזיהוי הנערה המיועדת מהווה מן מבחן לאופייה. הצעתה 

של הנערה, שהציעה ביוזמתה להשקות אותו וגם את גמליו, מעידה על טוב 

ליבה ונדיבותה, אך גם על חריצותה, שהרי להשקות עשרה גמלים יש בכך 

 טרחה רבה מאד.
 

י" - 16 - 15פסוקים  ְבָקה ֹיֵצאת ֲאֶשר הּו-ַוְיהִּ ֵנה רִּ ָלה ְלַדֵבר ְוהִּ א ֶטֶרם כִּ

ְבתּוֵאל ֶבן י ַאְבָרָהם ְוַכָּדּה ַעל-יְֻלָדה לִּ ְלָכה ֵאֶשת ָנחֹור ֲאחִּ ְכָמּה. ְוַהַנֲעָר -מִּ שִּ

יש לֹא ְיָדָעּה ַוֵתֶרד ָהַעְיָנה ַוְתַמֵלא ַכָּדּה ַוָתַעל  ."ֹטַבת ַמְרֶאה ְמֹאד ְבתּוָלה ְואִּ

יתוך כדי כך כשהוא  ָלה ְלַדֵברעדיין לא סיים לדבר  הּוא-ַוְיהִּ ורבקה  ֶטֶרם כִּ

ְבָקה ֹיֵצאתמגיעה  ֵנה רִּ שהיא בת בתואל בנו של נחור אחיו של אברהם  ְוהִּ

ְבתּוֵאל ֶבן י ַאְבָרָהם-ֲאֶשר יְֻלָדה לִּ ְלָכה ֵאֶשת ָנחֹור ֲאחִּ כשהכד שלה על  מִּ

ובתולה  ְוַהַנֲעָר ֹטַבת ַמְרֶאה ְמֹאד והנערה יפיפיה ְכָמּהשִּ -ְוַכָּדּה ַעלשכמה 

יש לֹא ְיָדָעּה שמעולם לא היתה עם גבר ְבתּוָלה ַוֵתֶרד והיא יורדת אל הבאר  ְואִּ

 ַוָתַעל ועולה חזרה למעלה ַוְתַמֵלא ַכָּדּהממלאת את כדה מים  ָהַעְיָנה
 

ְקָר " - 21 - 17פסוקים  אָתּה ַויֹאֶמר ַוָיָרץ ָהֶעֶבד לִּ

י ָנא ְמַעט ינִּ יאִּ י -ַהְגמִּ ַכֵּדְך. ַותֹאֶמר ְשֵתה ֲאֹדנִּ ם מִּ ַמיִּ

ָיָדּה ַוַתְשֵקהּו. ַוְתַכל ְלַהְשֹקתֹו -ַוְתַמֵהר ַוֹתֶרד ַכָּדּה ַעל

ם ְגַמֶליָך ֶאְשָאב ַעד אִּ ְשֹתת. -ַותֹאֶמר ַגם לִּ לּו לִּ כִּ

ַהְבֵאר -ַהֹשֶקת ַוָתָרץ עֹוד ֶאל-לַוְתַמֵהר ַוְתַער ַכָּדּה ֶא 

ְשַאב ְלָכל ְשֹאב ַותִּ ְשָתֵאה ָלּה -לִּ יש מִּ ְגַמָליו. ְוָהאִּ

ם יַח ְיהָוה ַּדְרכֹו אִּ ְצלִּ יש ָלַדַעת ַההִּ  ."לֹא-ַמֲחרִּ

ְקָראָתּההעבד רץ לקראת רבקה  ובהתאם לאות שקבע הוא אומר  ַוָיָרץ ָהֶעֶבד לִּ

י ָנא ְמַעט ותו מעט מיםשתשקה א ַויֹאֶמר לה ינִּ יאִּ ם-ַהְגמִּ  מהכד שלה ַמיִּ

ַכֵּדְך י שישתה ַותֹאֶמררבקה עונה לו ואומרת  מִּ וממהרת להוריד את  ְשֵתה ֲאֹדנִּ

וכשסיימה להשקותו  ַוַתְשֵקהּו ומשקה אותו ָיָדּה-ַוְתַמֵהר ַוֹתֶרד ַכָּדּה ַעל כדה

שגם עבור הגמלים היא תשאב  ַותֹאֶמר היא ביוזמתה אומרת ַוְתַכל ְלַהְשֹקתֹו

ְגַמֶליָך ֶאְשָאבמים  ם עד שיסיימו לשתות ותשקה אותם ַגם לִּ ְשֹתת-ַעד אִּ לּו לִּ  כִּ

ורצה  ַהֹשֶקת-ַוְתַער ַכָּדּה ֶאל ומרוקנת כדה אל השוקת ַוְתַמֵהרהיא ממהרת 
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 רבקה משקה את הגמלים

 ַהְבֵאר-ַוָתָרץ עֹוד ֶאל שוב לבאר

ְשאֹ  עוד מיםלשאוב  וכך היא  בלִּ

 שאבה מים עבור כל הגמלים

ְשַאב ְלָכל העבד עומד  .ְגַמָליו-ַותִּ

ְשָתֵאה משתומם ומתפלא יש מִּ  ְוָהאִּ

הוא מבין שהתגשם האות  ָלּהלגביה 

יש ָלַדַעתשקבע אך אינו יודע  אם אומנם הצליח אלוהים את אשר ייחל  ַמֲחרִּ

ְצלִּ  )שהנערה המיועדת תהיה ממשפחת אברהם(  או לא יַח ְיהָוה ַּדְרכֹוַההִּ

ם  לֹא-אִּ

 החוקרים אומרים:

 שהחריצות והפעלתנות של רבקה מתוארים על ידי ריבוי פעלים: 

  ָיָדּה ַוַתְשֵקהּו -ַוְתַמֵהר ַוֹתֶרד ַכָּדּה ַעלממהרת להוריד כדה ומשקה אותו 

 ת...ַהֹשֶק -ַוְתַמֵהר ַוְתַער ַכָּדּה ֶאל ממהרת לרוקן כדה אל השוקת  

 ַהְבֵאר...-ַוָתָרץ עֹוד ֶאל רצה שוב ושוב אל הבאר  

 ְשַאב ְלָכל שואבת מים פעמים רבות עבור כל הגמלים  ְגַמָליו-ַותִּ

 

 

 

 

 

יש ֶנֶזם ָזָהב " - 23 - 22פסוקים  ַקח ָהאִּ ְשתֹות ַויִּ ים לִּ לּו ַהְגַמלִּ י ַכֲאֶשר כִּ ַוְיהִּ

ְשָקלֹו ּוְשֵני צְ  ים ַעלֶבַקע מִּ ידִּ ְשָקָלם. ַויֹאֶמר ַבת-מִּ י -ָיֶדיָה ֲעָשָרה ָזָהב מִּ מִּ

י ֲהֵיש ֵבית י ָנא לִּ ידִּ ין-ַאְת ַהגִּ יְך ָמקֹום ָלנּו ָללִּ  ."ָאבִּ

ְשתֹותלאחר שהגמלים סיימו לשתות  ים לִּ לּו ַהְגַמלִּ י ַכֲאֶשר כִּ ומתוך  ַוְיהִּ

יש ֶנֶזם ָזָהב ֶבַקע וַ  התלהבות מתכונותיה מעניק לה העבד נזם זהב ַקח ָהאִּ יִּ

ְשָקלֹו ים ַעל ושני צמידים לידיה העשויים מזהב מִּ ידִּ ָיֶדיָה ֲעָשָרה -ּוְשֵני ְצמִּ

ְשָקָלם י ַאְת -ַבתביתו של מי היא  ַויֹאֶמרושואל אותה  ָזָהב מִּ והאם  מִּ

י משפחתה תסכים לארח אותו ואת אנשיו ולאפשר להם ללון י ָנא לִּ ידִּ ֲהֵיש  ַהגִּ

ין-ֵבית יְך ָמקֹום ָלנּו ָללִּ  ָאבִּ
 

 ניבים וביטויים
ַכֵּדְך" ם מִּ י ָנא ְמַעט ַמיִּ ינִּ יאִּ  "השקי אותי מעט מים"מציין בקשה  (17) "ַהְגמִּ
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י ֶבן-ַותֹאֶמר ֵאָליו ַבת" - 27 - 24פסוקים  ְלָכה ֲאֶשר ָיְלָדה -ְבתּוֵאל ָאֹנכִּ מִּ

ָמנּו ַגם-ֶתֶבן ַגם-ְלָנחֹור. ַותֹאֶמר ֵאָליו ַגם ְספֹוא ַרב עִּ ֹקד  ָמקֹום ָללּון.-מִּ ַויִּ

ְשַתחּו ַליהוָ  יש ַויִּ י ַאְבָרָהם ֲאֶשר לֹא ה.ָהאִּ ָעַזב -ַויֹאֶמר ָברּוְך ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹדנִּ

י י ְיהָוה ֵבית ֲאֵחי ֲאֹדנִּ י ַבֶּדֶרְך ָנַחנִּ י ָאֹנכִּ ם ֲאֹדנִּ תֹו ֵמעִּ  ."ַחְסּדֹו ַוֲאמִּ

י-ַבתשהיא ביתו של בתואל  ַותֹאֶמר ֵאָליו רבקה עונה ואומרת לו  ְבתּוֵאל ָאֹנכִּ

ְלָכה ֲאֶשר ָיְלָדה -ֶבןתו ילדה לנחור )אחיו של אברהם( בנה של מילכה או מִּ

ֶתֶבן -ַגם תבן ומספוא לגמלים ַותֹאֶמר ֵאָליוובנדיבות רבה מציעה לו  ְלָנחֹור

ָמנּו-ַגם ְספֹוא ַרב עִּ העבד מודה  ָמקֹום ָללּון-ַגםוגם מקום ללון בבית אביה  מִּ

יש לה בקידה ֹקד ָהאִּ ְשַתחּו ַליהָוה שתחווה לאלוהיםולאחר מכן מ ַויִּ ומודה  ַויִּ

י ַאְבָרָהםלאלוהים של אדונו אברהם  על החסד  ַויֹאֶמר ָברּוְך ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹדנִּ

ָעַזב -ֲאֶשר לֹאשעשה עם אדונו בכך שזימן בפני עבדו את הנערה המיועדת 

י  ם ֲאֹדנִּ תֹו ֵמעִּ י נה ואותו הנחה אלוהים בדרך הנכוַחְסּדֹו ַוֲאמִּ י ַבֶּדֶרְך ָנַחנִּ ָאֹנכִּ

י אל בית אחיו של אדונו אברהםְיהָוה    ֵבית ֲאֵחי ֲאֹדנִּ
 

 60 - 28פסוקים  -העבד בבית משפחת בתואל 

 רבקה מבשרת למשפחתה על בואו של האורח

ְבָק " - 33 - 28פסוקים  ים ָהֵאֶלה. ּוְלרִּ ָמּה ַכְּדָברִּ ה ַוָתָרץ ַהַנֲעָר ַוַתֵגד ְלֵבית אִּ

יש ַהחּוָצה ֶאל-ָאח ּוְשמֹו ָלָבן ַוָיָרץ ָלָבן ֶאל ְרֹאת ֶאת-ָהאִּ י כִּ ן. ַוְיהִּ ַהֶנֶזם -ָהָעיִּ

ים ַעל-ְוֶאת דִּ ְבָקה ֲאֹחתֹו ֵלאֹמר ֹכה-ְיֵדי ֲאֹחתֹו ּוְכָשְמעֹו ֶאת-ַהְצמִּ ְבֵרי רִּ -ּדִּ

יש ַוָיבֹא ֶאל ֶבר ֵאַלי ָהאִּ ֵנה ֹעֵמד ַעל-דִּ יש ְוהִּ ים ַעלַהגְ -ָהאִּ ן. ַויֹאֶמר -ַמלִּ ָהָעיִּ

ים. ַוָיבֹא  ת ּוָמקֹום ַלְגַמלִּ י ַהַביִּ יתִּ נִּ י פִּ בֹוא ְברּוְך ְיהָוה ָלָמה ַתֲעֹמד ַבחּוץ ְוָאֹנכִּ

ְרֹחץ  ם לִּ ים ּוַמיִּ ְספֹוא ַלְגַמלִּ ֵתן ֶתֶבן ּומִּ ים ַויִּ יש ַהַבְיָתה ַוְיַפַתח ַהְגַמלִּ ָהאִּ

תֹו. ויישם )ַויּוַשם( ְלָפָניו ֶלֱאֹכל ַויֹאֶמר לֹא ַרְגָליו ְוַרְגלֵ  ים ֲאֶשר אִּ י ָהֲאָנשִּ

ם י ְּדָבָרי ַויֹאֶמר ַּדֵבר-ֹאַכל ַעד אִּ ַבְרתִּ  ."ּדִּ

ַוַתֵגד ְלֵבית ומספרת לבני משפחתה  ַוָתָרץ ַהַנֲעָר רבקה רצה חזרה לביתה 

ָמּה  ים ָהֵאֶלה על ההתרחשויותאִּ ְבָקה ָאחלרבקה יש אח . וַכְּדָברִּ ששמו  ּוְלרִּ

יש-ַוָיָרץ ָלָבן ֶאל אשר יצא לרוץ לקראת העבד ּוְשמֹו ָלָבןלבן  לכיוון הבאר  ָהאִּ

ן-ַהחּוָצה ֶאל ְרֹאת ֶאת לאחר שראה את הנזם ָהָעיִּ י כִּ ואת הצמידים  ַהֶנֶזם-ַוְיהִּ

ים ַעל-ְוֶאתשעל ידי אחותו  דִּ את דברי רבקה  ולאחר ששמע ְיֵדי ֲאֹחתֹו-ַהְצמִּ
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ְבָקה ֲאֹחתֹו-ּוְכָשְמעֹו ֶאת אחותו ְבֵרי רִּ ֶבר ֵאַלי -ֵלאֹמר ֹכהלגבי דברי העבד  ּדִּ דִּ

יש יש-ַוָיבֹא ֶאלהוא מגיע אל העבד  ָהאִּ ֵנה שנמצא עם גמליו ליד הבאר  ָהאִּ ְוהִּ

ים ַעל-ֹעֵמד ַעל ן-ַהְגַמלִּ המשפחה  ומזמין אותו לבית ַויֹאֶמר לבן פונה אליו ָהָעיִּ

כי  ָלָמה ַתֲעֹמד ַבחּוץואומר לו שלא ישאר בחוץ  בֹוא ְברּוְך ְיהָוה באופן מכובד

ת הוא פינה עבורו מקום בבית י ַהַביִּ יתִּ נִּ י פִּ  וגם מקום עבור הגמלים ְוָאֹנכִּ

ים. יש  העבד נענה להזמנה ומגיע לבית המשפחה ּוָמקֹום ַלְגַמלִּ ַוָיבֹא ָהאִּ

ים את הגמלים המחנ ַהַבְיָתה מקבל תבן ומספוא עבור הגמלים  ַוְיַפַתח ַהְגַמלִּ

ים ְספֹוא ַלְגַמלִּ ֵתן ֶתֶבן ּומִּ ם  ומים לרחוץ את רגליו וגם את רגלי אנשיו ַויִּ ּוַמיִּ

תֹו ים ֲאֶשר אִּ ְרֹחץ ַרְגָליו ְוַרְגֵלי ָהֲאָנשִּ ַויּוַשם לבן דואג להגיש להם מזון  לִּ

לפני שיאמר את  לֹא ֹאַכלשלא יגע באוכל  ַויֹאֶמראך העבד אומר  ְלָפָניו ֶלֱאֹכל

םדבריו  י ְּדָבָרי-ַעד אִּ ַבְרתִּ  ַויֹאֶמר ַּדֵבר לבן מסכים ואומר לו לשאת את דבריו ּדִּ

 החוקרים אומרים:

הסופר המקראי מציין, שעם הגעתה של רבקה הביתה, עיניו של לבן קולטות 

על תאבת אחותו רבקה עונדת. בכך הוא רומז את הנזם והצמידים ש קודם כל

כי ההתרשמות שלו מהתכשיטים גורמת לו להזמין בהתלהבות ו, הבצע של לבן

 את העבד ואנשיו לביתם ולדאוג לכל צרכיהם.

 מדוע לבן אחיה של רבקה מקבל את פני האורחים?

 החוקרים אומרים:

הגדול מנהל שבמשפחה פטריארכלית כמו שלהם )הנשלטת על ידי האב(, הבן 

את ענייני הבנות והאחים הצעירים )זה מופיע גם במגילות נוזי מהמזרח 

יצא לקבל את  , האחראי על גורל אחותוהקדום(. לכן, לבן שהוא האח הגדול

 פני האורחים. 
 

 הסיפור של העבד לבני המשפחה

י. ַויהָוה ֵבַרְך ֶאת  ַויֹאַמר - 48 - 34פסוקים  י ְמֹאד -ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאֹנכִּ ֲאֹדנִּ

ֶתן ְגָּדל ַויִּ ים. ַוֵתֶלד -ַויִּ ים ַוֲחֹמרִּ ם ּוְשָפֹחת ּוְגַמלִּ לֹו צֹאן ּוָבָקר ְוֶכֶסף ְוָזָהב ַוֲעָבדִּ

ֶתן ְקָנָתּה ַויִּ י ַאֲחֵרי זִּ י ֵבן ַלאֹדנִּ לֹו. -ֲאֶשר-ָכל-לֹו ֶאת-ָשָרה ֵאֶשת ֲאֹדנִּ

י ֵלאֹמר לֹא י ֲאֹדנִּ ֵענִּ ַקח -ַוַיְשבִּ י ֹיֵשב תִּ י ֲאֶשר ָאֹנכִּ ְבנֹות ַהְכַנֲענִּ י מִּ ְבנִּ ָשה לִּ אִּ

ם י ֵתֵלְך ְוֶאל-ֵבית-לֹא ֶאל-ְבַאְרצֹו. אִּ י. ָוֹאַמר -ָאבִּ ְבנִּ ָשה לִּ י ְוָלַקְחָת אִּ ְשַפְחתִּ מִּ
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 העבד מעניק לרבקה צמידי זהב

י-ֶאל ָשה ַאֲחָרי. ַויֹאֶמר ֵאָלי ְיהָוה ֲאֶשר-ֻאַלי לֹא  ֲאֹדנִּ ְתַהַלְכתִּ -ֵתֵלְך ָהאִּ י הִּ

י  ְשַפְחתִּ מִּ י מִּ ְבנִּ ָשה לִּ יַח ַּדְרֶכָך ְוָלַקְחָת אִּ ְצלִּ ָתְך ְוהִּ ְשַלח ַמְלָאכֹו אִּ ְלָפָניו יִּ

י ָתבֹוא ֶאל י כִּ ָנֶקה ֵמָאָלתִּ י. ָאז תִּ ֵבית ָאבִּ ם-ּומִּ י ְואִּ ְשַפְחתִּ ְתנּו ָלְך -מִּ לֹא יִּ

י. ָוָאבֹא ַהיֹום ֶאל י ֵמָאָלתִּ יָת ָנקִּ י ַאְבָרָהם ָהָעיִּ -ְוָהיִּ ן ָוֹאַמר ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹדנִּ

ם י -ֶיְשָך-אִּ י ֲאֶשר ָאֹנכִּ יַח ַּדְרכִּ ָנא ַמְצלִּ

ָצב ַעל י נִּ ֵנה ָאֹנכִּ ם -ֹהֵלְך ָעֶליָה. הִּ ֵעין ַהָמיִּ

י  ְשֹאב ְוָאַמְרתִּ ְוָהָיה ָהַעְלָמה ַהֹיֵצאת לִּ

י ינִּ ַכֵּדְך. -ָנא ְמַעט-ֵאֶליָה ַהְשקִּ ם מִּ ַמיִּ

ְגַמֶליָך -ָרה ֵאַלי ַגםְוָאְמ  ַאָתה ְשֵתה ְוַגם לִּ

ָשה ֲאֶשר וא ָהאִּ יַח ְיהָוה -ֶאְשָאב הִּ ֹהכִּ

י ֶטֶרם ֲאַכֶלה ְלַדֵבר ֶאל-ְלֶבן י. ֲאנִּ -ֲאֹדנִּ

ְבָקה ֹיֵצאת ְוַכָּדּה ַעל ֵנה רִּ י ְוהִּ בִּ ְשָאב ָוֹאַמר ֵאֶליָה -לִּ ְכָמּה ַוֵתֶרד ָהַעְיָנה ַותִּ שִּ

י ינִּ ְגַמֶליָך ַאְשֶקה -ָנא. ַוְתַמֵהר ַותֹוֶרד ַכָּדּה ֵמָעֶליָה ַותֹאֶמר ְשֵתה ְוַגם ַהְשקִּ

ְשָקָתה. ָוֶאְשַאל ֹאָתּה ָוֹאַמר ַבת ים הִּ י ַאְת ַותֹאֶמר ַבת-ָוֵאְשְת ְוַגם ַהְגַמלִּ -מִּ

ם ַהֶנֶזם-ָנחֹור ֲאֶשר ָיְלָדה-ְבתּוֵאל ֶבן ְלָכה ָוָאשִּ ים ַעל-ַעל לֹו מִּ ידִּ -ַאָפּה ְוַהְצמִּ

י ַאְבָרָהם ֲאֶשר -ָיֶדיָה. ָוֶאֹקד ָוֶאְשַתֲחֶוה ַליהָוה ָוֲאָבֵרְך ֶאת ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹדנִּ

י ְבֶדֶרְך ֱאֶמת ָלַקַחת ֶאת ְנַחנִּ ְבנֹו.-ַבת-הִּ י לִּ י ֲאֹדנִּ  ֲאחִּ

שאלוהים ברך  יֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאֹנכִּ   ַויֹאַמר העבד אומר שהוא עבדו של אברהם

י ְמֹאד-ַויהָוה ֵבַרְך ֶאתאותו מאד  ְגָּדלוהוא התעשר  ֲאֹדנִּ ואלוהים נתן לו צאן  ַויִּ

ֶתן ובקר וכסף וזהב ועבדים ושפחות וגמלים וחמורים לֹו צֹאן ּוָבָקר ְוֶכֶסף -ַויִּ

ים ים ַוֲחֹמרִּ ם ּוְשָפֹחת ּוְגַמלִּ ילדה לו  ושרה אישתו של אדונו אברהם ְוָזָהב ַוֲעָבדִּ

ְקָנָתּה בן לעת זקנתה י ַאֲחֵרי זִּ י ֵבן ַלאֹדנִּ ואדונו נתן  ַוֵתֶלד ָשָרה ֵאֶשת ֲאֹדנִּ

ֶתןלבנו את כל רכושו  י אדונו השביע אותו  לֹו.-ֲאֶשר-ָכל-לֹו ֶאת-ַויִּ ֵענִּ ַוַיְשבִּ

י ֵלאֹמר י-לֹאשלא לקחת לבנו אישה מבנות הכנעני  ֲאֹדנִּ ְבנִּ ָשה לִּ ַקח אִּ  תִּ

י  ְבנֹות ַהְכַנֲענִּ י ֹיֵשב ְבַאְרצֹושהוא גר בארצו מִּ םאלא  ֲאֶשר ָאֹנכִּ ילך אל  לֹא-אִּ

י ֵתֵלְך ְוֶאל-ֵבית-ֶאלבית אביו ואל משפחתו  י-ָאבִּ ְשַפְחתִּ ומהם יקח אישה  מִּ

י. לבנו ְבנִּ ָשה לִּ י-ָוֹאַמר ֶאלוהעבד מספר ששאל את אדונו  ְוָלַקְחָת אִּ ואם  ֲאֹדנִּ

ָשה ַאֲחָרי-ֻאַלי לֹאה לא תרצה לבוא איתו האיש ַויֹאֶמר והוא השיב לו  ֵתֵלְך ָהאִּ

י ְלָפָניו-ְיהָוה ֲאֶשר שאלוהים שהוא מאמין בו ֵאָלי ְתַהַלְכתִּ ישלח מלאך  הִּ
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ָתְך שישגיח עליו ְשַלח ַמְלָאכֹו אִּ יַח ַּדְרֶכָךויביא להצלחת משימתו  יִּ ְצלִּ  ְוהִּ

יְולָ להביא אישה לבנו  ְבנִּ ָשה לִּ י מבני משפחתו ַקְחָת אִּ ֵבית ָאבִּ י ּומִּ ְשַפְחתִּ מִּ  מִּ

יובכך קיים את שבועתו  ָנֶקה ֵמָאָלתִּ י ָתבֹוא ֶאלואם יבוא אל משפחתו  ָאז תִּ -כִּ

י  ְשַפְחתִּ םוהם לא יאפשרו לנערה להתלוות אליו מִּ ְתנּו ָלְך-ְואִּ הוא יהיה  לֹא יִּ

יָת נָ  פטור משבועתו י.ְוָהיִּ י ֵמָאָלתִּ העבד ממשיך ומספר שכשהגיע לבאר  קִּ

ן-ָוָאבֹא ַהיֹום ֶאלהמים  ָוֹאַמר ְיהָוה התפלל לאלוהים של אדונו אברהם  ָהָעיִּ

י ַאְבָרָהם ם שיביא להצלחת המשימה ֱאֹלֵהי ֲאֹדנִּ י-ֶיְשָך-אִּ יַח ַּדְרכִּ  ָנא ַמְצלִּ

י ֹהֵלְך ָעֶליהָ  שלקח על עצמו ָצב  ליד באר המיםובעומדו  ֲאֶשר ָאֹנכִּ י נִּ ֵנה ָאֹנכִּ הִּ

ם-ַעל ְוָהָיה  הוא קבע אות שהעלמה שתבוא לבאר לשאוב מים ֵעין ַהָמיִּ

ְשֹאב י ֵאֶליהָ  והוא יפנה אליה ויבקש ָהַעְלָמה ַהֹיֵצאת לִּ שתשקה אותו  ְוָאַמְרתִּ

י מים מהכד שלה ינִּ ַכֵּדְך-ָנא ְמַעט-ַהְשקִּ ם מִּ  ה ֵאַליְוָאְמָר והיא תאמר לו  ַמיִּ

ְגַמֶליָך ֶאְשָאב-ַגםשתשקה אותו וגם את גמליו  היא האישה  ַאָתה ְשֵתה ְוַגם לִּ

ָשה וא ָהאִּ יַח ְיהָוה ְלֶבן-ֲאֶשר שאלוהים מייעד לבנו של אדונו הִּ י-ֹהכִּ . ֲאֹדנִּ

י ֶטֶרם ֲאַכֶלה ְלַדֵבר העבד ממשיך לספר שתוך כדי כך שהוא מהרהר בליבו  ֲאנִּ

י -ֶאל בִּ ְבָקה ֹיֵצאת רבקה מתקרבתולִּ ֵנה רִּ -ְוַכָּדּה ַעל וכדה על כתפה ְוהִּ

ְכָמּה ְשָאב והיא יורדת לבאר לשאוב מים שִּ והוא פנה אליה  ַוֵתֶרד ָהַעְיָנה ַותִּ

ִקיִני ָנא וביקש שתשקה אותו מים ָוֹאַמר ֵאֶליהָ  והיא מיהרה להוריד את  ַהשְׁ

וגם את  ַותֹאֶמר ְשֵתה ואמרה לו לשתות ֶליהָ ַוְתַמֵהר ַותֹוֶרד ַכָּדּה ֵמעָ  כדה

וגם את הגמלים  ָוֵאְשְת והוא שתה  ְגַמֶליָך ַאְשֶקה-ְוַגםגמליו היא תשקה 

ְשָקָתה הישקתה ים הִּ ַאל ֹאָתּה ָוֹאַמר  ואז הוא שאל אותה ְוַגם ַהְגַמלִּ ָוֶאשְׁ

שהיא ביתו של בתואל  ַותֹאֶמר והיא ענתה ואמרה ִמי ַאתְׁ -ַבת ביתו של מי היא

ְלָכה-ָנחֹור ֲאֶשר ָיְלָדה-ְבתּוֵאל ֶבן-ַבתבן נחור שאשתו מילכה ילדה לו   לֹו מִּ

ם ואז אמר העבד שהוא שם  את הנזם על אפה ואת הצמידים על ידיה ָוָאשִּ

ים ַעל-ַהֶנֶזם ַעל ידִּ ָוֶאֹקד  והוא השתחווה לאלוהים ָיֶדיהָ -ַאָפּה ְוַהְצמִּ

ְיהָוה ֱאֹלֵהי -ָוֲאָבֵרְך ֶאת והודה לאלוהים של אדונו אברהם ֲחֶוה ַליהָוהָוֶאְשַת 

י ַאְבָרָהם י ְבֶדֶרְך ֱאֶמתאשר הינחה אותו להצליח במשימתו  ֲאֹדנִּ ְנַחנִּ  ֲאֶשר הִּ

ְבנֹו-ַבת-ֶאתבבת אחיו של אדונו לבנו  ָלַקַחת לבחור י לִּ י ֲאֹדנִּ     ֲאחִּ
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 החוקרים אומרים:

יכות ובפירוט רב למשפחתה של רבקה את השתלשלות שהעבד מספר באר

 האירועים תוך הוספה או השמטה של פרטים בנושאים שונים:

 פירוט העושר של אברהם

 (36 - 35סיפור העבד )פסוקים  (1סיפור הכתוב )פסוק 

  נאמר בכלליות:

 ַויהָוה ֵבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם, ַבֹכל

מפרט את עושרו של אברהם ומציין שיתן 

ְגָּדל -ַויהָוה ֵבַרְך ֶאת הכל לבנו: י ְמֹאד ַויִּ ֲאֹדנִּ

ֶתן ם ּוְשָפֹחת -ַויִּ לֹו צֹאן ּוָבָקר ְוֶכֶסף ְוָזָהב ַוֲעָבדִּ

ים ים ַוֲחֹמרִּ י ֵבן  .ּוְגַמלִּ ַוֵתֶלד ָשָרה ֵאֶשת ֲאֹדנִּ

ֶתן י... ַויִּ  לֹו-ֲאֶשר-ָכל-לֹו ֶאת-ַלאֹדנִּ
 

רהם כדי להרשים את משפחתה של רבקה, העבד דואג לפרט את עושרו של אב

וכדי שיסכימו לשידוך. הוא אף דואג לציין שהבן )יצחק( הוא בן יחיד שיירש את 

 כל הרכוש של אביו.

 טשטוש ניגודי האמונה בין אברהם ובין משפחת רבקה

 (37סיפור העבד )פסוק  (3סיפור הכתוב )פסוק 

 אברהם השביע את העבד באלוהים:

יֲעָך ם, ֵואֹלֵהי ָהָאֶרץ ְוַאְשבִּ  ַביהָוה ֱאֹלֵהי ַהָשַמיִּ

משמיט את שבועתו באלוהים ומציין רק את 

י שבועתו לאברהם: י ֲאֹדנִּ ֵענִּ  ַוַיְשבִּ
 

העבד משמיט את השבועה באלוהים, כדי לא ליצור סיכסוך בין בני משפחתה 

של רבקה, שהם מאמינים באלילים )פולותאיסטים( לבין אברהם המאמין 

 לוהים אחד ויחיד )מונותאיסטי(.בא

 הדגשת הזיקה המשפחתית

 (40( )פסוק 38סיפור העבד )פסוק  (7( )פסוק 4סיפור הכתוב )פסוק 

אברהם רצה שהאישה לבנו תהיה מארצו 

 ומולדתו: 

י ֶאל י ְוֶאל-כִּ ָשה, -ַאְרצִּ י, ֵתֵלְך; ְוָלַקְחָת אִּ מֹוַלְדתִּ

ְצָחק ) י ְליִּ ְבנִּ  (4לִּ
 

י ְיהָוה ֱאֹל ֵבית ָאבִּ י מִּ ם, ֲאֶשר ְלָקַחנִּ ֵהי ַהָשַמיִּ

ְשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניָך, ְוָלַקְחָת  י... יִּ ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדתִּ

ָשם ) י, מִּ ְבנִּ ָשה לִּ  (7אִּ

מציין שאברהם רוצה שהאישה לבנו תהיה 

 מבני משפחתו: 

י ֵתֵלְך ְוֶאל-ֵבית-ֶאל שָ -ָאבִּ י ְוָלַקְחָת אִּ ְשַפְחתִּ ה מִּ

י ) ְבנִּ  (38לִּ
 

ְשַלח -ַויֹאֶמר ֵאָלי ְיהָוה ֲאֶשר י ְלָפָניו יִּ ְתַהַלְכתִּ הִּ

י  ְבנִּ ָשה לִּ יַח ַּדְרֶכָך ְוָלַקְחָת אִּ ְצלִּ ָתְך ְוהִּ ַמְלָאכֹו אִּ

י ) ֵבית ָאבִּ י ּומִּ ְשַפְחתִּ מִּ   (40מִּ
 

העבד מעוניין לתת למשפחת רבקה תחושה שאברהם רוצה כלה לבנו רק מבני 

 שפחתו, ובכך להעניק כבוד רב להם ולקשר המשפחתי ביניהם.מ
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 סיפור מתן התכשיטים והקשר המשפחתי

 סיפור הכתוב 

 (23 - 22)פסוקים 

 סיפור העבד 

 (47)פסוק 

העבד קודם נותן את התכשיטים, ולאחר מכן 

 שואל לאיזו משפחה היא שייכת:

ְשתֹות ים לִּ לּו ַהְגַמלִּ י, ַכֲאֶשר כִּ יש ַוְיהִּ ַקח ָהאִּ , ַויִּ

ים ַעל ידִּ ְשָקלֹו ּוְשֵני ְצמִּ ָיֶדיָה, -ֶנֶזם ָזָהב, ֶבַקע מִּ

ְשָקָלם. ַויֹאֶמר ַבת י ַאְת -ֲעָשָרה ָזָהב מִּ  ...מִּ

העבד שואל קודם לאיזו משפחה היא שייכת, 

 ולאחר מכן נותן לה את התכשיטים:

י ַאְת, ַותֹא-ָוֶאְשַאל ֹאָתּה, ָוֹאַמר ַבת -ֶמר ַבתמִּ

ם -ָנחֹור, ֲאֶשר ָיְלָדה-ְבתּוֵאל ֶבן ְלָכה; ָוָאשִּ לֹו מִּ

ים ַעל-ַהֶנֶזם ַעל ידִּ  .ָיֶדיהָ -ַאָפּה, ְוַהְצמִּ

 

העבד משנה את העובדות בסיפור מסירת התכשיטים כדי להחמיא לקשר 

המשפחתי שלהם לאברהם. כי אם היה מספר שנתן את התכשיטים לרבקה 

משפחה היא, היה סותר את הדברים שאמר בהתחלה  לפני שידע מאיזו

 שנשלח להביא אישה רק ממשפחת אברהם.

 רש"י אומר:

ששינה את דבריו כיוון שמשפחתה היתה שואלת: איך נתן לה את התכשיטים 

שנה הסדר שהרי הוא תחלה נתן ואח"כ שאל אלא שלא יתפשוהו בדבריו מבלי לדעת מי היא. 

  אינך יודע מי היאויאמרו היאך נתת לה ועדיין 
 

 השמטת תיאור חריצותה של רבקה

 סיפור הכתוב 

 (20 - 18)פסוקים 

 סיפור העבד 

 (46)פסוק 

 יש תיאור חריצותה של רבקה:

י; ַוְתַמֵהר, ַוֹתֶרד ַכָּדּה ַעל ָיָדּה -ַותֹאֶמר, ְשֵתה ֲאֹדנִּ

ְגַמלֶ  יָך ַוַתְשֵקהּו. ַוְתַכל, ְלַהְשֹקתֹו; ַותֹאֶמר, ַגם לִּ

ם ְשֹתת. ַוְתַמֵהר, ַוְתַער ַכָּדּה -ֶאְשָאב, ַעד אִּ לּו, לִּ כִּ

ְשֹאב; -ַהֹשֶקת, ַוָתָרץ עֹוד ֶאל-ֶאל ַהְבֵאר, לִּ

ְשַאב, ְלָכל  ְגַמָליו.-ַותִּ

 נמנע מלציין את חריצותה של רבקה:

-ַוְתַמֵהר, ַותֹוֶרד ַכָּדּה ֵמָעֶליָה, ַותֹאֶמר ְשֵתה, ְוַגם

ְשָקָתה ים הִּ  .ְגַמֶליָך ַאְשֶקה; ָוֵאְשְת, ְוַגם ַהְגַמלִּ

 

 

העבד אינו מתאר את חריצותה של רבקה, מחשש שמשפחתה תעלה את סכום 

 המוהר שהם רוצים לקבל עבור בתם החרוצה.
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 העבד מדגיש שהשידוך הוא רצון האלוהים

ים של אדונו, העבד אומר לבני משפחתה של רבקה שהשידוך הוא רצון האלוה

ְיהָוה ֱאֹלֵהי -ָוֲאָבֵרְך ֶאת והוא הדריך אותו בדרך הנכונה למצוא את רבקה

י ְבֶדֶרְך ֱאֶמת ָלַקַחת ֶאת ְנַחנִּ י ַאְבָרָהם ֲאֶשר הִּ ְבנֹו-ַבת-ֲאֹדנִּ י לִּ י ֲאֹדנִּ בכך  ֲאחִּ

 .ויש בו ברכה רצה לשכנע אותם )כעובדי אלילים( שהשידוך הוא רצון האלים

 

 49פסוק  -את ידה של רבקה  העבד מבקש

ם - 49פסוק  ים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ֶאת-ְוַעָתה אִּ ם-ֶיְשֶכם ֹעשִּ י ְואִּ ידּו לִּ י ַהגִּ -ֲאֹדנִּ

י ְוֶאְפֶנה ַעל ידּו לִּ ין אֹו ַעל-לֹא ַהגִּ  ְשמֹאל. -ָימִּ

הוא מבקש את ידה של רבקה  ְוַעָתהוכעת לאחר הסיפור הארוך שסיפר העבד 

םלשידוך עם אדונו  ואומר שאם הם מסכימים ים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת -אִּ ֶיְשֶכם ֹעשִּ

י-ֶאת ישיגידו לו  ֲאֹדנִּ ידּו לִּ םואם אינם מסכימים שיגידו לו  ַהגִּ י -ְואִּ ידּו לִּ לֹא ַהגִּ

ין-ְוֶאְפֶנה ַעל והוא יצא לדרכו לחפש אישה אחרת ויפנה ימינה  או שמאלה ָימִּ

 ְשמֹאל-אֹו ַעל

 

 60 - 50 פסוקים -הסכמת המשפחה לשידוך 

ַוַיַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל ַויֹאְמרּו ֵמְיהָוה ָיָצא ַהָּדָבר לֹא נּוַכל ַּדֵבר  - 51 - 50פסוקים 

ֵנה-ֵאֶליָך ַרע אֹו ָשה ְלֶבן-טֹוב. הִּ י אִּ ְבָקה ְלָפֶניָך ַקח ָוֵלְך ּוְתהִּ ֲאֹדֶניָך ַכֲאֶשר -רִּ

ֶבר ְיהָוה.  ּדִּ

 ַוַיַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל ַויֹאְמרּו ם לו ואומריםלבן אחיה של רבקה ובתואל אביה עוני

ֵמְיהָוה ָיָצא שהם מסכימים לשידוך כי מאלוהים נועד להתקיים השידוך הזה 

כי אין להם לא סיבה  לֹא נּוַכל ַּדֵבר ֵאֶליָךוהם אינם יכולים לסרב לשידוך  ַהָּדָבר

ֵנה את רבקהוהם מוסרים לו  טֹוב-ַרע אֹו רעה ולא סיבה טובה לסרב לו -הִּ

ְבָקה ְלָפֶניָך כדי שתהיה  ָוֵלְך ולחזור איתה לכנען ַקח ואומרים לו לקחת אותה רִּ

ָשה ְלֶבןאישתו של בן אדונו  י אִּ ַכֲאֶשר  כפי שקבע זאת אלוהים ֲאֹדֶניָך-ּוְתהִּ

ֶבר ְיהָוה  ּדִּ

 החוקרים אומרים:

ך הוא לבן האח מפסוקים אלו ניתן לראות שהראשון שמביע את הסכמתו לשידו

 הגדול האחראי לאחותו רבקה, ואחריו מביע האב בתואל את הסכמתו.
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י ַכֲאֶשר ָשַמע ֶעֶבד ַאְבָרָהם ֶאת - 54 - 52פסוקים  ְשַתחּו -ַוְיהִּ ְבֵריֶהם ַויִּ ּדִּ

ְבָקה ּו-ַאְרָצה ַליהָוה. ַויֹוֵצא ָהֶעֶבד ְכֵלי ֵתן ְלרִּ ים ַויִּ ְגָּדֹנת ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְבָגדִּ מִּ

ים ֲאֶשר ְשתּו הּוא ְוָהֲאָנשִּ ָמּה. ַויֹאְכלּו ַויִּ יָה ּוְלאִּ ינּו ַוָיקּומּו -ָנַתן ְלָאחִּ מֹו ַוָילִּ עִּ

י. י ַלאֹדנִּ  ַבֹבֶקר ַויֹאֶמר ַשְלֻחנִּ

י ַכֲאֶשר ָשַמע ֶעֶבד לאחר ששמע עבד אברהם את הסכמתם לשידוך  ַוְיהִּ

ְבֵריהֶ -ַאְבָרָהם ֶאת ְשַתחּו ַאְרָצה הוא משתחווה ארצה ומודה לאלוהים ם ּדִּ ַויִּ

ַויֹוֵצא ָהֶעֶבד  כלי כסף וכלי זהב ובגדים מתנות של ואחרי זה הוא מוציא ַליהָוה

ים-ְכֵלי ְבָקה ומעניק אותם לרבקה ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְבָגדִּ ֵתן ְלרִּ  ונותן מטעמים ַויִּ

ְגָּדֹנת ָנַתן ָמּהלְ  לאחיה ולאימה ּומִּ יָה ּוְלאִּ לאחר ששתו ואכלו הוא ואנשיו  ָאחִּ

ים ֲאֶשר בסעודה שנערכה לכבוד השידוך ְשתּו הּוא ְוָהֲאָנשִּ מֹו-ַויֹאְכלּו ַויִּ הם  עִּ

ינּו הלכו לישון  ַויֹאֶמרוהעבד בא להיפרד באומרו  ַוָיקּומּו ַבֹבֶקרוקמו בבוקר  ַוָילִּ

י שהם מוכנים לצאת בדרך חזרה לאדונו י ַלאֹדנִּ  ַשְלֻחנִּ
 

ים אֹו ָעשֹור  - 60 - 55פסוקים  ָתנּו ָימִּ ָמּה ֵתֵשב ַהַנֲעָר אִּ יָה ְואִּ ַויֹאֶמר ָאחִּ

י -ַאַחר ֵתֵלְך. ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל י ַשְלחּונִּ יַח ַּדְרכִּ ְצלִּ י ַויהָוה הִּ ְתַאֲחרּו ֹאתִּ

ְקָרא ַלַנעֲ  י. ַויֹאְמרּו נִּ ְשֲאָלה ֶאתְוֵאְלָכה ַלאֹדנִּ ְבָקה -ָר ְונִּ ְקְראּו ְלרִּ יָה. ַויִּ פִּ

ם י עִּ יש ַהֶזה ַותֹאֶמר ֵאֵלְך. ַוְיַשְלחּו ֶאת-ַויֹאְמרּו ֵאֶליָה ֲהֵתְלכִּ ְבָקה -ָהאִּ רִּ

ְקָתּה ְוֶאת-ֲאֹחָתם ְוֶאת ְבָקה -ֲאָנָשיו. ַוְיָבְרכּו ֶאת-ֶעֶבד ַאְבָרָהם ְוֶאת-ֵמנִּ רִּ

יַרש ַזְרֵעְך ֵאת ַשַער ֹשְנָאיו.ַויֹאְמרּו ָלּה ֲאֹחֵת  י ְלַאְלֵפי ְרָבָבה ְויִּ  נּו ַאְת ֲהיִּ

ָמּהואז מבקשים אחיה לבן ואימה  יָה ְואִּ שתשאר הנערה איתם עוד  ַויֹאֶמר ָאחִּ

ֵתֵשב  כמה ימים )כדי לחשוב יחד על השידוך והשינוי שהולך להתחולל בחייה(

ים ָתנּו ָימִּ ולאחר מכן )אם תסכים(  אֹו ָעשֹור ם לכל היותרכעשרה ימי ַהַנֲעָר אִּ

-ַאל שלא יעכבו אותו ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם העבד מבקש מהם ַאַחר ֵתֵלְך תלך איתו

י יַח במיוחד לאחר שאלוהים הביא להצלחת משימתו  ְתַאֲחרּו ֹאתִּ ְצלִּ ַויהָוה הִּ

י ילו לצאת לדרך  ואפשרשיומבקש  ַּדְרכִּ י ולחזור לאדונו ַשְלחּונִּ . ְוֵאְלָכה ַלאֹדנִּ

ְקָרא ַלַנֲעָר  לשאול את הנערה מה דעתה ַויֹאְמרּו בני משפחתה מבקשים נִּ

ְשֲאָלה ֶאת יהָ -ְונִּ ְבָקההם קוראים לרבקה  פִּ ְקְראּו ְלרִּ ַויֹאְמרּו ושואלים אותה  ַויִּ

 האם היא מסכימה לשידוך ומוכנה להתלוות לעבד וללכת איתו לכנען ֵאֶליהָ 

י ם ֲהֵתְלכִּ יש ַהֶזה-עִּ  ורבקה עונה שהיא מסכימה ומוכנה ללכת איתו ָהאִּ
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 יצחק והשיירה של רבקה

ְבָקה -ַוְיַשְלחּו ֶאת ואז הם שולחים לדרכם את רבקה אחותם ַותֹאֶמר ֵאֵלְך רִּ

ְקָתּה-ְוֶאת יחד עם המיינקת שלה ֲאֹחָתם -ְוֶאת ואת עבד אברהם ואנשיו ֵמנִּ

-ַוְיָבְרכּו ֶאת בקה לרגל נישואיהוהם מברכים את ר ֲאָנָשיו-ֶעֶבד ַאְבָרָהם ְוֶאת

ְבָקה ַויֹאְמרּו ָלּה  ואומרים לה שלא תשכח את משפחתה ושהיא אחותם רִּ

י ְלַאְלֵפי ְרָבָבה ומאחלים לה פוריות וצאצאים רבים ֲאֹחֵתנּו ַאְת    ויתגבר ֲהיִּ

יַרש ַזְרֵעְך זרעה   ֵאת ַשַער ֹשְנָאיושונאיו  על ְויִּ

 לשמוע את דעת הנערה המשפחהכעת מדוע מבקשת 

 ?לאחר שהביעו הסכמתם לשידוך

 החוקרים אומרים:

ֵנהאומנם בני המשפחה הביעו את הסכמתם לשידוך  ְבָקה ְלָפֶניָך ַקח ָוֵלְך -הִּ רִּ

ָשה ְלֶבן י אִּ אבל הם עשו זאת מבלי לשאול את דעתה של  (51) ֲאֹדֶניָך-ּוְתהִּ

ְקָרא  דעתה הם מבקשים לדעת מהכעת לפני שהם נפרדים רבקה.  ַויֹאְמרּו נִּ

ְשֲאָלה ֶאת יהָ -ַלַנֲעָר ְונִּ והאם היא מוכנה להיפרד ממשפחתה וללכת עם  (57) פִּ

   .העבד לכנען ולהינשא ליצחק

 רש"י אומר:

 דעתהממכאן שאין משיאין את האישה אלא אין משיאין אישה אלא בהסכמתה 

 

 

 

 

 

  67 - 61פסוקים  -המפגש בין רבקה ליצחק בארץ כנען 

ְרַכְבָנה ַעל - 67 - 61פסוקים  ְבָקה ְוַנֲעֹרֶתיָה ַותִּ ים ַוֵתַלְכָנה -ַוָתָקם רִּ ַהְגַמלִּ

ַקח ָהֶעֶבד ֶאת יש ַויִּ ְבָקה -ַאֲחֵרי ָהאִּ רִּ

י  בֹוא ְבֵאר ַלַחי ֹראִּ ְצָחק ָבא מִּ ַוֵיַלְך. ְויִּ

ְצָחק  ְוהּוא יֹוֵשב ְבֶאֶרץ ַהֶנֶגב. ַוֵיֵצא יִּ

ָשא ֵעיָניו ָלשּו ְפנֹות ָעֶרב ַויִּ ַח ַבָשֶדה לִּ

ְבָקה  ָשא רִּ ים. ַותִּ ים ָבאִּ ֵנה ְגַמלִּ ַוַיְרא ְוהִּ

ֹפל ֵמַעל -ֵעיֶניָה ַוֵתֶרא ֶאת-ֶאת ְצָחק ַותִּ יִּ

 ניבים וביטויים
ְקָרא ַלַנֲעָר  ְשֲאָלה ֶאת "נִּ יָה" -ְונִּ  "נברר רצונו של המעורב בעניין"כיום מציין  (57)פִּ
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 יצחק לוקח את רבקה לאוהל אימו

י-ַהָגָמל. ַותֹאֶמר ֶאל ְקָראֵתנּו ַויֹאֶמר -ָהֶעֶבד מִּ יש ַהָלֶזה ַהֹהֵלְך ַבָשֶדה לִּ ָהאִּ

ְצָחק ֵאת ָכלָהֶעבֶ  ְתָכס. ַוְיַסֵפר ָהֶעֶבד ְליִּ יף ַותִּ ַקח ַהָצעִּ י ַותִּ -ד הּוא ֲאֹדנִּ

ַקח ֶאת מֹו ַויִּ ְצָחק ָהֹאֱהָלה ָשָרה אִּ ֶאָה יִּ ים ֲאֶשר ָעָשה. ַוְיבִּ ְבָקה -ַהְּדָברִּ רִּ

י מֹו.-ַוְתהִּ ְצָחק ַאֲחֵרי אִּ ָנֵחם יִּ ָשה ַוֶיֱאָהֶבָה ַויִּ  לֹו ְלאִּ

ְבָקה ְוַנֲעֹרֶתיהָ  והמשרתות שלה קמות רבקה ומתכוננות לרכיבה על  ַוָתָקם רִּ

ְרַכְבָנה ַעל הגמלים ים-ַותִּ וללכת אחרי  ַהְגַמלִּ

יש העבד שלוקח את  ַוֵתַלְכָנה ַאֲחֵרי ָהאִּ

ַקח ָהֶעֶבד ֶאתרבקה והמלוות שלה  ְבָקה-ַויִּ  רִּ

. באותו הזמן ַוֵיַלְךויוצא לדרך חזרה לכנען 

ְצָחק ָבא צחק חוזר אל ביתוי מבאר לחי  ְויִּ

ירואי  בֹוא ְבֵאר ַלַחי ֹראִּ לכיוון ביתו שנמצא  מִּ

וכשהוא  ְוהּוא יֹוֵשב ְבֶאֶרץ ַהֶנֶגב באזור הנגב

ְצָחק  מגיע יוצא יצחק לטייל בשדה ַוֵיֵצא יִּ

ְפנֹות ָעֶרב לפנות ערב ָלשּוַח ַבָשֶדה והוא  לִּ

ָשא  מרים מבטו ורואה שיירת גמלים  ֵעיָניוַויִּ

ים מתקרבת ים ָבאִּ ֵנה ְגַמלִּ רבקה  ַוַיְרא ְוהִּ

ְבָקה ֶאת המרימה מבטה ָשא רִּ ֶרא ֶאתרואה את יצחק  ֵעיֶניהָ -ַותִּ ָחק -ַותֵּ ִיצְׁ

ֹפל ֵמַעל ַהָגָמל ומהטיית הגוף היא נופלת מהגמל ַותֹאֶמר  ושואלת את העבד ַותִּ

י הולך בשדה ובא לקראתםמי האיש הזה ש ָהֶעֶבד-ֶאל יש ַהָלֶזה ַהֹהֵלְך -מִּ ָהאִּ

ְקָראֵתנּו שהוא אדונו החתן המיועד  ַויֹאֶמר ָהֶעֶבד והעבד עונה לה ואומר ַבָשֶדה לִּ

י לה יף  ומתוך צניעות היא לוקחת צעיף ומכסה את פניה הּוא ֲאֹדנִּ ַקח ַהָצעִּ ַותִּ

ְתָכס  העבד את כל ההתרחשויות שקרו לו וכשמגיע יצחק אליהם מספר לו את ַותִּ

ְצָחק ֵאת ָכל ים ֲאֶשר ָעָשה-ַוְיַסֵפר ָהֶעֶבד ְליִּ יצחק לוקח את רבקה ומביא  ַהְּדָברִּ

ְצָחק  אותה אל האוהל של אימו )שנותר עומד ריק אחרי שנפטרה( ֶאָה יִּ ַוְיבִּ

מֹו ַקח  ולאחר מכן הוא לוקח את רבקה ונושא אותה לאישה ָהֹאֱהָלה ָשָרה אִּ ַויִּ

י-ֶאת ְבָקה ַוְתהִּ ָשה-רִּ ואהבה זו מביאה לו נחמה  ַוֶיֱאָהֶבהָ  ויאהב אותה מאד לֹו ְלאִּ

מֹו על פטירתה של אימו ְצָחק ַאֲחֵרי אִּ ָנֵחם יִּ  ַויִּ
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 בחן ידיעותיך

 ענה על השאלות הבאות:

 הסבר מדוע מבקש אברהם מעבדו להישבע כשידו תחת ירכו?. 1

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 י בנו עם בנות כנען?ואמדוע מתנגד אברהם לניש. 2

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ובע העבד לזיהוי הנערה המיועדת ועל מה הוא מעיד?איזה אות ק. 3

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 כיצד מתוארת חריצותה ופעלתנותה של רבקה?. 4

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 מדוע לבן אחיה של רבקה מקבל את פני האורחים?. 5

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 העבד ומדועבאילו נושאים קיימים הבדלים בין סיפור הכתוב לסיפור של . 6

 ?העבד מוסיף או משמיט פרטים בכל אחד מהנושאים

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

בי השידוך לאחר גל הלשמוע את דעת של רבקה התמשפחמדוע מבקשת . 7

 שנתנו הסכמתם לכך?

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 סיפורי
  

 יוסף

 

עלייתו  ,חלומותיו, מכירתו

 יםלגדולה במצרים והמפגש

 עם אחיו ואביו
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 ז"ל פרק - בראשית

 לעבדות וומכירת חלומות יוסף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 פרקהניתוח וההסבר של הנושאים ב

 

 

 

 

יעקב מפלה את יוסף לטובה על פני שאר אחיו וזה גורם לאחים לחוש רגשי 

ם לכך שהאחים מוכרים את יוסף לעבדות קינאה ושנאה כלפיו אשר מובילי

 במצרים ויעקב שחושב שבנו מת מתאבל עליו.

 

 מערכת היחסים במשפחה של יעקב

חשובים שהם פרטים  יםמוסרם הו אקספוזיציהווים בקטע זה מה הפסוקים

 .להבנת סיפורי יוסף

ביחסים הסבוכים במשפחה של יעקב בהתנכלות  עוסק הפרק

 של האחים ליוסף ומכירתו לעבדות במצרים 



 96 אין לצלם או לשכפל מהספר למורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות

יו ְבֶאֶרץ ְכָנַען" - 1פסוק     ."ַוֵיֶשב ַיֲעֹקב ְבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאבִּ

יו בארץ שבה גר אביו ַוֵיֶשב ַיֲעֹקב יעקב החליט להתיישב והיא  ְבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאבִּ

 ְבֶאֶרץ ְכָנַען. ארץ כנען

 ם אומרים:החוקרי

ומצבו הכלכלי  בחירתו של יעקב להתיישב עם משפחתו הגדולה בארץ כנען

מראה שברכת ו לאבותיו מדגישה את התממשות ההבטחה האלוהית הטוב

 האלוהים מלווה אותו.

 הרמב"ן אומר:

יעקב ישב " להשאר גר בארץ כנען כמו אביוו להמשיך את המסורת יעקב בחר

נען. והכונה להגיד כי הם בוחרים לגור גר כאביו בארץ לא להם אלא לכ

 "בארץ הנבחרת, ושנתקיים בהם כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם
 

-ֶעְשֵרה ָשָנה ָהָיה ֹרֶעה ֶאת-ְשַבע-ֵאֶלה ֹתְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ֶבן" - 2פסוק 

ְלָהה ְוֶאת-ֶאָחיו ַבצֹאן ְוהּוא ַנַער ֶאת ְלָפה ְנֵשי ָא -ְבֵני בִּ יו ַוָיֵבא יֹוֵסף ְבֵני זִּ בִּ

ָבָתם ָרָעה ֶאל-ֶאת יֶהם-ּדִּ  ."ֲאבִּ

 יוסף ואחיויחסים בין יעקב ומשפחתו הקשורים לעל  שיעברואלה המאורעות 

 ֶעְשֵרה ָשָנה-ְשַבע-יֹוֵסף ֶבן בן שבע עשרה ואיוסף השכ ֵאֶלה ֹתְלדֹות ַיֲעֹקב

תחת  ואכנער הו צֹאןֶאָחיו בַ -ָהָיה ֹרֶעה ֶאת רועה עם אחיו את הצאן והוא

ְלָהה -ֶאת לפה הפילגשות של אביושל בני בלהה ובני זי ְוהּוא ַנַער חסותם ְבֵני בִּ

יו-ְוֶאת ְלָפה ְנֵשי ָאבִּ  על מעשיהם ַוָיֵבא יֹוֵסף לשין(לה) פרסנוהג ליוסף  ְבֵני זִּ

ָבָתם ָרָעה-ֶאת של אחיו השליליים יֶהם.-ֶאל הםאבייעקב ל ּדִּ  ֲאבִּ

 "?...יֹוֵסף "ֵאֶלה ֹתְלדֹות ַיֲעֹקב ביטויב נההכוומה 

 :רמב"ן אומרה

באופן  לציין הסופר המקראישמש את מ ...יֹוֵסף ֵאֶלה ֹתְלדֹות ַיֲעֹקב הביטוי

ומתומצת שכל האירועים שיסופרו מכאן ואילך על קורות יעקב ומשפחתו  מקוצר

לה תולדות יעקב והנכון בעיני כי א" קשורים ביחסים שהיו בין יוסף ואחיו

 ."אשר אירע להם ככה...יוסף ואחיו אשר יזכיר ואחז הכתוב דרך קצרה
 

ְלָהה ְוֶאת-"ְוהּוא ַנַער ֶאתביטוי ה מצייןמה  ְלָפה"?-ְבֵני בִּ  ְבֵני זִּ
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 החוקרים אומרים:

בראשית )" משרת" "חניך" אומשמשת במקרא גם במשמעות  ַנַער המילה

משרתם של בני ן להבין שיוסף היה חניכם או לכן ניתו (11, שמות ל"ג 12מ"א 

 בלהה ובני זילפה שלקחו אותו תחת חסותם ולימדו אותו להיות רועה צאן.

 הרמב"ן אומר:

סתובב עם בני בלהה ובני זילפה תמיד כי עליהם ציווה יעקב שמיוסף הוא נער 

יאמר כי הוא נער והוא עם בני בלהה ועם בני "ו וישרתו אותו שישמרו עלי

כי להם צוה אביהם שישמרוהו ...ה נשי אביו תמיד לא יפרד מהםזלפ

 "וישרתוהו
 

ָבָתם ָרָעה ֶאל  ביטויה מכווןמי אל  יֶהם"?"ַוָיֵבא יֹוֵסף ֶאת ּדִּ  ֲאבִּ

 רש"י אומר:

כל " שכל מעשה רע שעשו יוסף היה מספר לאביו בני לאה לאחיו היא הכוונה

 ו"רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאבי

 הרמב"ן אומר:

שאיתם הסתובב והיה מספר על בני בלהה ובני זילפה  לאחיו הכוונה היא

והוא עם בני בלהה ועם בני זלפה נשי אביו " יהם הרעים לאביומעש

 "והוא מביא מהם דבה רעה אל אביהם... תמיד

 ספורנו אומר:

 שנאו אותו. כיוון שכל האחים לכל אחיוהכוונה היא 

 החוקרים אומרים:

הסופר שיוסף מוסר לאביו על מעשיהם השליליים של אחיו  מסופררות שלמ

 תגובתם של אחיו למעשיו.את כאן  מזכיר אינוהמקראי 
 

ְשָרֵאל ָאַהב ֶאת" - 3פסוק  ָכל-ְויִּ י-יֹוֵסף מִּ ים הּוא לֹו ְוָעָשה -ֶבן-ָבָניו כִּ ְזֻקנִּ

ים    ."לֹו ְכֹתֶנת ַפסִּ

ְשָרֵאל ָאַהב ֶאתוְ  הב את יוסף מכל בניווא יעקב נולד ש הבן כיוון שהוא יֹוֵסף-יִּ

י להורים זקנים ים הּוא לֹו-ֶבן-כִּ ְוָעָשה לֹו  שה לו כותונת פסיםועהוא לכן  ְזֻקנִּ

ים.   ְכֹתֶנת ַפסִּ
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ים-ֶבן" מדוע יוסף מוזכר הוא הבן הקטן שבנימין  ולא "ְזֻקנִּ

 ?ביותר

 החוקרים אומרים:

והם אהובים עליו ל אישתו האהובה של יעקב יוסף ובנימין הם הבנים של רח

יהביטוי יותר משאר הבנים אך  ים הּוא לֹו-ֶבן-כִּ שיוסף הוא עבור  מציין ְזֻקנִּ

 אהבתו הרבה אליו. מדגיש אתמה ש כמו בן זקונים יעקב

 הרמב"ן אומר:

והם היו תמיד  הזקנים היו נוהגים לקחת אחד מבניהם הקטנים ללוות אותם

יהביטוי להם בן זקונים. איתם ולכן קראו  ים הּוא לֹו-ֶבן-כִּ מציין שיעקב  ְזֻקנִּ

והנראה בעיני כי מנהג הזקנים " לעת זקנתו בחר ביוסף ללוותו ולשרתו

שיקחו אחד מבניהם הקטנים להיות עמו לשרתו, והוא נשען על ידו 

תמיד לא יפרד ממנו, והוא נקרא לו בן זקוניו בעבור שישרתו לזקוניו, 

  "עקב את יוסף לדבר הזה והיה עמו תמידוהנה לקח י

 

 

 

י" - 4פסוק  ְראּו ֶאָחיו כִּ ָכל-ַויִּ יֶהם מִּ ְשְנאּו ֹאתֹו ְולֹא -ֹאתֹו ָאַהב ֲאבִּ ֶאָחיו ַויִּ

  ."ָיְכלּו ַּדְברֹו ְלָשֹלם

ְראּו ֶאָחיו אחיו של יוסף רואיםכאשר   מכל האחיםיותר שאותו אוהב אביהם  ַויִּ

י ָכלֹאתֹו ָאַהב אֲ -כִּ יֶהם מִּ ְשְנאּו ֹאתֹו בשל כך שונאים אותוהם  ֶאָחיו-בִּ ולא  ַויִּ

 ְולֹא ָיְכלּו ַּדְברֹו ְלָשֹלם. לדבר איתו דברי אחווה ורעות יכולים
 

 השיבולים בשדהחלום  -יוסף  חלום

פּו עֹוד ְשנֹא ֹאתֹו" - 8 - 5פסוקים  . ַוַיֲחֹלם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוַיֵגד ְלֶאָחיו ַויֹוסִּ

ְמעּו  ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם י.ָנא ַהחֲ -שִּ ים  לֹום ַהֶזה ֲאֶשר ָחָלְמתִּ ֵנה ֲאַנְחנּו ְמַאְלמִּ ְוהִּ

י ְוַגם ֵנה ָקָמה ֲאֻלָמתִּ ים ְבתֹוְך ַהָשֶדה ְוהִּ ֵנה ְתֻסֶביָנה -ֲאֻלמִּ ָצָבה ְוהִּ נִּ

י.ֲאֻלֹמֵתיֶכם וַ  ְשַתֲחֶויןָ ַלֲאֻלָמתִּ םַויֹאְמרּו לֹו  תִּ ְמֹלְך ָעֵלינּו אִּ -ֶאָחיו ֲהָמֹלְך תִּ

פּו עֹוד ְשנֹא ֹאתֹו ַעל ְמֹשל ָבנּו ַויֹוסִּ  ."ְּדָבָריו-ֲחֹלֹמָתיו ְוַעל-ָמשֹול תִּ

 ניבים וביטויים
ים"   "בן/בת שנולדו אחרונים להורים מבוגרים" משמעותו (3" )ֶבן ְזֻקנִּ
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 השיבולים בשדהם ולח

 ַוַיֲחֹלם יֹוֵסף ֲחלֹום יוסף חולם חלום

 ַוַיֵגד ְלֶאָחיו ספר אותו לאחיולהולך 

 גורם להגברת השנאה שלהם אליוו

פּו עֹוד ְש  מספר  יוסף נֹא ֹאתֹו.ַויֹוסִּ

ַויֹאֶמר  להם על החלום שחלם

ְמעּו  ֲאֵליֶהם לֹום ַהֶזה ָנא ַהחֲ -שִּ

י. אוספים הם כשוהנה  ֲאֶשר ָחָלְמתִּ

 וקושרים אלומות שיבולים בשדה

ים   ים ֲאֻלמִּ ֵנה ֲאַנְחנּו ְמַאְלמִּ ְוהִּ

נֵ  קמה אלומת השיבולים שלו וניצבת זקופה ְבתֹוְך ַהָשֶדה י ְוהִּ ה ָקָמה ֲאֻלָמתִּ

ָצָבה-ְוַגם  כשכל האלומות של אחיו סובבות אותה ומשתחוות לאלומה שלו נִּ

ֵנה ְתֻסֶביָנה ֲאֻלֹמֵתיֶכם וַ  י.ְוהִּ ְשַתֲחֶויןָ ַלֲאֻלָמתִּ   תִּ

 לחלום תגובת אחיו

 האם הוא מתכוון למלוך עליהם ַויֹאְמרּו לֹו ֶאָחיו אחיו מגיבים בכעס ואומרים לו

ְמֹלְך ָעֵלינּוֲהמָ  ם או לשלוט בהם ֹלְך תִּ ְמֹשל ָבנּו-אִּ  גוברת שינאתם ָמשֹול תִּ

פּו עֹוד ְשנֹא ֹאתֹו ַעל ליוסף על החלום שלו גם מתוך חרדה אך  ֲחֹלֹמָתיו-ַויֹוסִּ

 ְּדָבָריו.-ְוַעל וחשש מהתגשמות החלום

 

 

 

 

 השמש הירח והכוכבים חלום -יוסף  חלום

ֵנה וַ " - 11 - 9פסוקים  ַיֲחֹלם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר ַוְיַסֵפר ֹאתֹו ְלֶאָחיו ַויֹאֶמר הִּ

י.  ים לִּ ְשַתֲחוִּ ים מִּ ֵנה ַהֶשֶמש ְוַהָיֵרַח ְוַאַחד ָעָשר כֹוָכבִּ י ֲחלֹום עֹוד ְוהִּ ָחַלְמתִּ

יו ְוֶאל-ַוְיַסֵפר ֶאל ְגַער-ָאבִּ יו ַויֹאֶמר לֹו ָמה ַהֲחלֹום -ֶאָחיו ַויִּ  ַהֶזה ֲאֶשרבֹו ָאבִּ

ְשַתֲחו ָחָלְמָת  ְמָך ְוַאֶחיָך ְלהִּ י ְואִּ  בֹו ֶאָחיו-ַוְיַקְנאּו ֹת ְלָך ָאְרָצה.ֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאנִּ

יו ָשַמר ֶאת   ."ַהָּדָבר-ְוָאבִּ

 ניבים וביטויים
ְמֹשל ָבנּו" ם ָמשֹול תִּ ְמֹלְך ָעֵלינּו אִּ כלפי אדם  התרסה" משמעותו (8) "ֲהָמֹלְך תִּ

  "שמתנשא על אחרים
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 ם השמש הירח והכוכביםולח

ַוַיֲחֹלם עֹוד  יוסף חולם חלום נוסף

ספר מ שגם אותו הוא ֲחלֹום ַאֵחר

פר מס הוא ַוְיַסֵפר ֹאתֹו ְלֶאָחיו לאחיו

ֵנה  להם שחלם חלום ַויֹאֶמר הִּ

י ֲחלֹום עֹוד והנה השמש  ָחַלְמתִּ

הירח ואחד עשר כוכבים משתחווים 

ֵנה ַהֶשֶמש ְוַהָיֵרַח ְוַאַחד  אליו ְוהִּ

י. ים לִּ ְשַתֲחוִּ ים מִּ  אחיוגם לאביו בנוכחות  יוסף מספר חלום זה ָעָשר כֹוָכבִּ

יו ְוֶאל-ַוְיַסֵפר ֶאל   ֶאָחיו-ָאבִּ

 תגובת יעקב אביו לחלום

שמבין שהשמש והירח מסמלים את ההורים ואילו אחד עשר הכוכבים  יעקב

 מגיב לחלום בשתי צורות:מסמלים את האחים 

 ְגַער יוסףב נוזףיעקב  - בפני בניו יו-ַויִּ איזה  ַויֹאֶמר לֹו ואומר לו בֹו ָאבִּ

יתכן  כיצד ָת ָחָלְמ  ָמה ַהֲחלֹום ַהֶזה ֲאֶשר חלםהוא  חלוםשל  שטות

י  ואחיו להשתחוות בפניו )שנפטרה( יבואו הוא ואימוש ֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאנִּ

ְשַתֲחו ְמָך ְוַאֶחיָך ְלהִּ  מתגברת קנאתהחלום בעקבות  ֹת ְלָך ָאְרָצהְואִּ

  בֹו ֶאָחיו-ַוְיַקְנאּו יוסףבהאחים 

  לוקח אותם ברצינות מאמין לחלומותיו של יוסף יעקב -מבחינה אישית 

יו ָשַמר ֶאת מר בזכרונו את דבר החלוםושו  ַהָּדָבר.-ְוָאבִּ

 החוקרים אומרים:

  ְשַתֲחוהיא  המילה המנחהבשני החלומות שיש לה משמעות  ֹתהִּ

 .רבה בהמשך הסיפורים על יוסף

 רומזים על שעתיד להתרחש לגביו מבחינת התוכנית  החלומות של יוסף

אמרו על כך . באחיומבטאים את משאלת הלב שלו לשלוט האלוהית ו

 "אין אדם רואה בחלום אלא מהרהורי ליבו" )ברכות נ"ה(. :חז"ל

 למוטיב הופך  ודורשים פענוח המופיע כאן לראשונה מוטיב החלומות

 הופך למפענח חלומות.המייצג את השינוי שעובר יוסף והמשך מרכזי ב
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 בין החלומות השוואה

 חלום האלומות בשדה הנקודות

 8 - 5פסוקים 

 לום השמש הירח והכוכביםח

 11 - 9פסוקים 

למי יוסף 

 מספר

 מספר אחר מכןול מספר לאחיויוסף  .מספר רק לאחיויוסף 

 .אביו בנוכחות אחיול

 סימליות

 המעמד

 לאחיו ביחסבולט יוסף 

 בגודלה זהההשיבולים שלו  תאלומ

  .לה משתחוותה האחרות אלומותל

 נישא מעל הוריו ואחיויוסף 

וכבי השמיים השמש הירח וכ

 משתחווים ליוסף בן האנוש.

המשתחווים 

 ליוסף

 .אביו ואימו ואחיו משתחווים אליו .רק אחיו משתחווים אליו

בכעס מתוך חשש  האחים מגיבים התגובות

 שחלומותיו יתגשמו.

 יעקב אינו מגיב לחלום.

 :בשתי צורות  אביו מגיב:

 הוא נוזף ביוסף. - האחיםבפני 

בהתגשמות הוא מאמין  -לעצמו 

 החלום ושומר אותו בזכרון.

 

 יוסף אל אחיויעקב שולח את 

ְרעֹות ֶאת" - 12פסוק  ְשֶכם-ַוֵיְלכּו ֶאָחיו לִּ יֶהם בִּ    ."צֹאן ֲאבִּ

 לרעות את עדר הצאן של אביהם בשכם ַוֵיְלכּו ֶאָחיו אחיו של יוסף הולכים יחד

ְרעֹות ֶאת ְשֶכם.-לִּ יֶהם בִּ   צֹאן ֲאבִּ

 רים:החוקרים אומ

אינו משתתף עם ש כיווןאביו  על ידי יוסףשל  את ההעדפה פסוק זה מבליט

 .לרעות את העדריוצאים יחד כל האחים  כאשר רעיית הצאןב אחיו
 

ְשָרֵאל ֶאל" - 14 - 13פסוקים  ְשֶכם ְלָכה -ַויֹאֶמר יִּ ים בִּ יֹוֵסף ֲהלֹוא ַאֶחיָך ֹרעִּ

נֵ  י.ְוֶאְשָלֲחָך ֲאֵליֶהם ַויֹאֶמר לֹו הִּ ְשלֹום ַאֶחיָך -ָנא ְרֵאה ֶאת-ַויֹאֶמר לֹו ֶלְך  נִּ

ְשָלֵחהּו ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון ַוָיבֹא ְשֶכָמה-ְוֶאת י ָּדָבר ַויִּ ֵבנִּ  ."ְשלֹום ַהצֹאן ַוֲהשִּ

ְשָרֵאל ֶאל הרוצה לקרב את יוסף לאחיו קורא לו יעקב כדי  יֹוֵסף-ַויֹאֶמר יִּ

ְשֶכם ְלָכה  צאן בשכםלשלוח אותו אל אחיו הרועים את ה ים בִּ ֲהלֹוא ַאֶחיָך ֹרעִּ

י. אצל אביו יוסף מתייצב מייד ְוֶאְשָלֲחָך ֲאֵליֶהם ֵננִּ  לואומר  אשר ַויֹאֶמר לֹו הִּ

-ָנא ְרֵאה ֶאת-ֶלְך ללכת למקום המרעה כדי לראות מה שלום אחיו ַויֹאֶמר לֹו

ֹ -ְוֶאת ומה מצב עדר הצאן ְשלֹום ַאֶחיָך  מצבםלספר לו על לחזור ו אןְשלֹום ַהצ
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 יוסף שואל את האיש על אחיו

י ָּדָבר ֵבנִּ ְשָלֵחהּו ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון ַוָיבֹא  יוסף יוצא מחברון לכיוון שכם ַוֲהשִּ ַויִּ

 ְשֶכָמה.

 החוקרים אומרים:

  את יוסף  מחליט לשלוחיעקב שידע שהיחסים בין יוסף לאחיו אינם טובים

 בסביבה. ביניהם כשהוא אינו נמצא שיתפייסואל אחיו למרעה כדי 

 י יוסף מתייצב מייד לקריאה של אביו ֵננִּ ומתוך כבוד לאביו  ַויֹאֶמר לֹו הִּ

בקשתו  הם שונאים אותו אלא מבצע אתכשילך אליהם  מדועאינו שואל 

 של אביו.

 החוזרת על עצמה בצורות  "שלח" המילה המנחה בפסוקים אלו היא

ְשָלֵחהּו, ְוֶאְשָלֲחָך שונות  של יוסף: ליחות הכפולההשומדגישה את  ַויִּ

  שולח אותו אביו שיעקבהיא השליחות  -השליחות הגלויה 

 לראות מה שלום אחיו.

  היסטוריוסופיתזו היא  שליחותשהיא  -השליחות הסמויה 

ההבטחה האלוהית  התגשמותכיוון שהיא מאפשרת את 

 לירידה של יעקב ומשפחתו למצרים.
 

יש" - 17 - 15פסוקים  ְמָצֵאהּו אִּ ֵנה ֹתֶעה ַבָשֶדה  ַויִּ ְוהִּ

ְשָאֵלהּו  יש ֵלאֹמר ַמהַויִּ י -ַויֹאֶמר ֶאת  ְתַבֵקש.-ָהאִּ ַאַחי ָאֹנכִּ

ידָ  ים.-הְמַבֵקש ַהגִּ י ֵאיֹפה ֵהם ֹרעִּ יש ָנְסעּו   ָנא לִּ ַויֹאֶמר ָהאִּ

ים ֵנְלָכה ֹּדָתְיָנה ַוֵיֶלְך יֹוֵסף ַאַחר ֶא  י ֹאְמרִּ י ָשַמְעתִּ ֶזה כִּ ָחיו מִּ

ְמָצֵאם ְבֹדָתן  ."ַויִּ

יש יוסף שאינו מכיר את הדרך לאחיו נתקל באדם ְמָצֵאהּו אִּ  ַויִּ

ֵנה ֹתֶעה ַבָשֶדה בשדה שאליו הגיע בטעות ְשָאֵלהּו  האדם שואל את יוסף ְוהִּ ַויִּ

יש ֵלאֹמר  רוצההוא ש ַויֹאֶמר יוסף עונה לו ְתַבֵקש.-ַמה מחפשמה הוא  ָהאִּ

י ְמַבֵקש-ֶאתאחיו  ןלדעת היכ יוכל שואל את האדם אם פגש בהם וו ַאַחי ָאֹנכִּ

ידָ  לומר לו י-הַהגִּ ים. היכן הם רועים את הצאן ָנא לִּ האיש אומר  ֵאיֹפה ֵהם ֹרעִּ

יש ליוסף ֶזה אחיו עברו כאןש ַויֹאֶמר ָהאִּ י  שמע אותם אומריםהוא ו ָנְסעּו מִּ כִּ

ים י ֹאְמרִּ יוסף נפרד מהאיש והולך  ֵנְלָכה ֹּדָתְיָנה לדותןשהם הולכים  ָשַמְעתִּ

ְמָצֵאם ְבֹדָתן. והוא מוצא אותם בדותן ַוֵיֶלְך יֹוֵסף ַאַחר ֶאָחיו לכיוון אחיו  ַויִּ
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 מי האיש שיוסף פוגש בו בשדה?

 רש"י אומר:

 "זה גבריאל שנאמר והאיש גבריאל" המלאך גבריאלהאיש הוא 

 הרמב"ן אומר:

תתקיים כדי ש מורה דרך לאחיו שיהיה לו אדם רגיל אלוהים זימן ליוסף

מורה דרך שלא  כי זמן לו הקב"ה"ההבטחה האלוהית לירידתם למצרים 

שלא על חנם היה כל הסיפור הזה, להודיענו כי ... מדעתו להביאו בידם

  "עצת ה' היא תקום

 החוקרים אומרים:

 ,היה של אחיו מכוון אותו אל מקום המרעהו שיוסף פוגש ,האדםתפקידו של 

שיביאו לירידת יעקב ומשפחתו למצרים  ,השתלשלות האירועים לקדם את

 ולהתגשמות ההבטחה האלוהית.

 

 

 

 ליוסף האחים התנכלות

ְקַרב ֲאֵליֶהם ַויִּ " - 20 - 18פסוקים  ְראּו ֹאתֹו ֵמָרֹחק ּוְבֶטֶרם יִּ ְתַנְכלּו ֹאתֹו ַויִּ

יתֹו. יש ֶאל ַלֲהמִּ יו-ַויֹאְמרּו אִּ ֵנה בַ   ָאחִּ ְוַעָתה ְלכּו  ַעל ַהֲחֹלמֹות ַהָלֶזה ָבא.הִּ

ְרֶאה ַמה ֵכהּו ְבַאַחד ַהֹברֹות ְוָאַמְרנּו ַחָיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ְונִּ -ְוַנַהְרֵגהּו ְוַנְשלִּ

ְהיּו ֲחֹלֹמָתיו   ."יִּ

ְראּו ֹאתֹו ֵמָרֹחק אחיו של יוסף רואים אותו מרחוק ספיק הוא מולפני ש ַויִּ

ְקַרב ֲאֵליֶהם אליהם להתקרב ְתַנְכלּו ֹאתֹו ַויִּ  זוממים להרוג אותוהם  ּוְבֶטֶרם יִּ

יתֹו. יש ֶאל מזלזלים בו ואומרים האחד לשני ַלֲהמִּ יו-ַויֹאְמרּו אִּ הנה בעל  ָאחִּ

ֵנה בַ  אליהם באהחלומות   מציעיםובנימה מרושעת  ַעל ַהֲחֹלמֹות ַהָלֶזה ָבא.הִּ

ֵכהּו וישליכו אותו ְוַנַהְרֵגהּו רגו אותויהאולי ש ְוַעָתה ְלכּו  לאחד הבורות ְוַנְשלִּ

ַחָיה ָרָעה  שחיית טרף אכלה אותו ְוָאַמְרנּו לאביהם ויאמרו ְבַאַחד ַהֹברֹות

ְרֶאה יתבררואז  מוסיפיםובלעג  ֲאָכָלְתהּו ְהיּו -ַמה חלומותיומה יתממש מ ְונִּ יִּ

  ֲחֹלֹמָתיו.

 וביטוייםניבים 
י ְמַבֵקש"   "קריאה להבאת יהודי התפוצות לארץ" כיום משמש (16) "ֶאת ַאַחי ָאֹנכִּ
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 החוקרים אומרים:

 צא כעת לבד עם אחיו ששונאים אותו הרחק מהבית כשאביו אינו יוסף נמ

 יכול להגן עליו.

  אחיהם להרוג את זוממים הכדמויות שליליות כאן האחים מצטיירים

 ת טרף אכלה אותו.ילאביהם שחי שקרהמתנשא להשליכו לבור ול

 

 

 

 להציל את יוסףראובן ניסיונו של 

ְשַמע ְראּוֵבן "- 22 - 21פסוקים  ָיָדם וַ ַויִּ ֵלהּו מִּ ַויֹאֶמר  יֹאֶמר לֹא ַנֶכנּו ָנֶפש.ַוַיצִּ

ְשְפכּו-ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן ַאל יכּו ֹאתֹו ֶאל-תִּ ְדָבר ְוָיד -ָדם ַהְשלִּ ַהבֹור ַהֶזה ֲאֶשר ַבמִּ

ְשְלחּו-ַאל יבֹו ֶאל  בֹו-תִּ ָיָדם ַלֲהשִּ יל ֹאתֹו מִּ יו-ְלַמַען ַהצִּ   ."ָאבִּ

עליו מוטלת האחריות לשלומו של יוסף שומע בהעדר אביו ש כורראובן הבן הב

ְשַמע ְראּוֵבן את דברי אחיו הרוצים להרוג את יוסף ֵלהּו  להציל אותו כדיו ַויִּ ַוַיצִּ

ָיָדם  לֹא ַנֶכנּו ָנֶפש. שאינו מסכים להריגתו של יוסף יֹאֶמרוַ  אומר לאחיוהוא  מִּ

 במקוםש ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן ַויֹאֶמר להם מציעוא הכיוון שאחיו אינם מגיבים לדבריו 

ְשְפכּו-ַאל ולשפוך דם פיזית ביוסף לפגוע  יבש אותו לבור שישליכועדיף  ָדם-תִּ

יכּו ֹאתֹו ֶאל במדבר ְדָבר-ַהְשלִּ -ְוָיד ַאל מאשר לפגוע בו ַהבֹור ַהֶזה ֲאֶשר ַבמִּ

ְשְלחּו יל  ה להציל את יוסףמתוך מטר הצעה זוציע להם מ ראובן בֹו-תִּ ְלַמַען ַהצִּ

ָיָדם יבֹו ֶאל ולהשיבו אל בית אביו ֹאתֹו מִּ יו.-ַלֲהשִּ  ָאבִּ

 החוקרים אומרים:

  כאדם חלש וחסר מנהיגות ראובן הבן הבכור מתגלה כאן מול אחיו

 שאחיו אינם נשמעים לו. הוכחה לכך: וסמכות

  וסףאינו מסכים להריגתו של יהוא ש אחיומר לואראובן בתחילה 

 אך אחיו אינם מתייחסים לדבריו. יֹאֶמר לֹא ַנֶכנּו ָנֶפש.וַ 

 הצעה אחרתציע מראובן  לדבריו מתייחסיםאחיו אינם ש לאחר 

יכּו  ...ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן להשליך את יוסף לבורהיא ו ַהְשלִּ

ְדָבר-ֹאתֹו ֶאל  ַהבֹור ַהֶזה ֲאֶשר ַבמִּ

 ניבים וביטויים
  "אדם בעל דימיון פורה שהוזה בהקיץ" מציין (19) "ַבַעל ַהֲחֹלמֹות"

 

 

 



 105 אין לצלם או לשכפל מהספר למורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות

 האחים משליכים את יוסף לבור

  ְשְפכּו-ַאל ובציווי ניבגוף ש מדבר אל אחיוראובן יכּו ֹאתֹו, תִּ ְוָיד  ,ַהְשלִּ

ְשְלחּו-ַאל  ולמעשה גורם להם שלא להתייחס לדבריו. בֹו-תִּ

 

 

 

 ביוסף ת האחיםפגיע

י ַכֲאֶשר" - 25 - 23 יםפסוק -ָבא יֹוֵסף ֶאל-ַוְיהִּ

יטּו ֶאת -ֻכָתְנתֹו ֶאת-יֹוֵסף ֶאת-ֶאָחיו ַוַיְפשִּ

כּו  ים ֲאֶשר ָעָליו.ְכֹתֶנת ַהַפסִּ  ָקֻחהּו ַוַיְשלִּ ַויִּ

ם. ַוֵיְשבּו  ֹאתֹו ַהֹבָרה ְוַהבֹור ֵרק ֵאין בֹו ָמיִּ

ֵנה ֹאְרַחת -ֶלֱאָכל ְראּו ְוהִּ ְשאּו ֵעיֵניֶהם ַויִּ ֶלֶחם ַויִּ

ים  ְלָעד ּוְגַמֵליֶהם ֹנְשאִּ גִּ ים ָבָאה מִּ ְשְמֵעאלִּ יִּ

ים  י ָוֹלט הֹוְלכִּ ְצָרְיָמהְנכֹאת ּוְצרִּ יד מִּ   ."ְלהֹורִּ

י ַכֲאֶשר כאשר יוסף מגיע אל אחיו ָבא יֹוֵסף -ַוְיהִּ

יטּו ֶאת הם מפשיטים אותו ֶאָחיו-ֶאל -ַוַיְפשִּ

-ֻכָתְנתֹו ֶאת-ֶאת וילעמכותונת הפסים ש יֹוֵסף

ים ֲאֶשר ָעָליו. ָקֻחהּו אותו לוקחים ְכֹתֶנת ַהַפסִּ כּו ַויַ  ומשליכים אותו לבור ַויִּ ְשלִּ

ם. ריק שאין בו מים ֹאתֹו ַהֹבָרה לאחר מכן הם מתיישבים ו ְוַהבֹור ֵרק ֵאין בֹו ָמיִּ

ְראּו כשלפתע הם רואים ֶלֶחם-ַוֵיְשבּו ֶלֱאָכל לאכול ְשאּו ֵעיֵניֶהם ַויִּ שיירת  ַויִּ

ְלָעד ישמעאלים שבאה מגלעד גִּ ים ָבָאה מִּ ְשְמֵעאלִּ ֵנה ֹאְרַחת יִּ לים כשהגמ ְוהִּ

ים  שהם מובילים למצרים ובשמים סחורות שלהם נושאים ּוְגַמֵליֶהם ֹנְשאִּ

ְצָרְיָמה.  יד מִּ ים ְלהֹורִּ י ָוֹלט הֹוְלכִּ  ְנכֹאת ּוְצרִּ

 החוקרים אומרים:

 מדגישים את שני ההיבטים הבאים: פסוקים אלו

 הפשטת יוסף שבאה לידי ביטוי ב -ליוסף  של האחים עוצמת השנאה

 .ת יוסףא אביהם שהיתה הסמל לאהבתו של יעקבהפסים  כותונתמ

 האחים  שבאה לידי ביטוי בישיבת -כלפי יוסף  של האחים האכזריות

 .לאכול לאחר שזרקו את יוסף לבור

 ניבים וביטויים
ְשְפכּו ָדם" )  "לא לבייש מישהו" או "לא לרצוח"מציין  (22"ַאל תִּ
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ם"? משמעות הביטוי המ  "ְוַהבֹור ֵרק ֵאין בֹו ָמיִּ

 רש"י אומר:

ם ביטוימה מה " יש בו כן עקרבים ונחשיםש ניתן להבין ְוַהבֹור ֵרק ֵאין בֹו ָמיִּ

 "תלמוד לומר אין בו מים, מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו

 

 ?לבור בעת שהושלךיוסף  כיצד מגיב כאן כתוב מדוע לא

 החוקרים אומרים:

 נקודות חשובותי תלהדגיש ש רצה סופר המקראיהשהסיבה לכך היא ש

 יוסף:ל הקשורות

 כפר על חטאי ל כיוון שהיה חייב - חטאיו על כיפר לא יוסף עדיין

לא  ראוי לוהלקבל את הגמול ו כלפי משפחתו שלו היוהרה וההתנשאות

רצה הסופר המקראי ליצור כלפיו אהדה ולכן לא הביא את תגובתו  כאן 

 בשעה שנזרק לבור.

 הסופר המקראי - על מה שעשו לו להדגיש את החרטה של אחיו 

 בעתאת התגובה של יוסף  בסגנון של פלאשבק העדיף להביא

כשהוא  עצמו בפני יוסף האחים שמביעים דברי החרטהב שהושלך לבור

 (21) מ"ב בפרקכפי שמתואר  אינם מכירים אותוהם שליט מצרים ו

יש ֶאל" ים ֲאַנְחנּו ַעל-ַויֹאְמרּו אִּ יו ֲאָבל ֲאֵשמִּ ינּו -ָאחִּ ינּו ָאחִּ ֲאֶשר ָראִּ

ְתַחְננֹו ֵאֵלינּו ְולֹא ָשָמְענּו שיוסף  ניתן להביןמדבריהם  "ָצַרת ַנְפשֹו ְבהִּ

אך הם השאירו אותו בבור והלכו  וביקש על נפשו התחנן אל אחיו

 לאכול.
 

 של יהודה לאחיו הצעתו

י ַנֲהֹרג ֶאת-ַמה ֶאָחיו-ַויֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל" - 27 -  26פסוקים  ינּו ָא -ֶבַצע כִּ חִּ

ינּו ֶאת סִּ ְשְמ  ָּדמֹו.-ְוכִּ ְמְכֶרנּו ַליִּ ים ְוָיֵדנּו ַאלְלכּו ְונִּ י-ֵעאלִּ י-ְתהִּ ינּו -בֹו כִּ ָאחִּ

ְשְמעּו ֶאָחיו   ."ְבָשֵרנּו הּוא ַויִּ

ַויֹאֶמר  רטוריתבצורה  אחיושואל את  יהודהלאחר שסיימו האחים לאכול 

 אחיהם יוסף של הריגתותהיה להם מ ֶבַצע-ַמה תועלת איזו ֶאָחיו-ְיהּוָדה ֶאל

י ַנֲהֹרג ֶאת ינּוָא -כִּ ינּו ֶאת הרצח תרתהסמו חִּ סִּ עדיף למכור אותו  ָּדמֹו.-ְוכִּ
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 יוסף נמכר לישמעאלים

ים לישמעאלים ְשְמֵעאלִּ ְמְכֶרנּו ַליִּ  גם לא יהיה צורך לפגוע באחיהם כך ְלכּו ְונִּ

י-ְוָיֵדנּו ַאל שהוא חלק מבשרם י-ְתהִּ ינּו ְבָשֵרנּו הּוא-בֹו כִּ שהקשיבו  אחיו ָאחִּ

ְשְמעּו ֶאָחיו. הסכימו להצעתו לדבריו  ַויִּ

 החוקרים אומרים:

שכנע אותם אשר מ מתגלה כמנהיג המקובל על אחיו בניגוד לראובן יהודה

 :בצורות הבאות הצעתולקבל את 

  בגוף ראשון )רבים( פונה אליהם -מדבר אל אחיו כשווה בין שווים 

ינּו מציע להם את הצעתו ואינו מצווה עליהם סִּ ְמְכֶרנּו ,ְוכִּ  ְוָיֵדנּו ,ְונִּ

 הוא פונה לאחיו לאחר שסיימו את הארוחה  -וי הנכון בוחר את העית

 כשהם שבעים ורגועים וכשמופיעה שיירת הישמעאלים.

  איזו תועלת  באופן רטוריכשהוא שואל אותם  -פונה להיגיון של אחיו

  ואומר שעדיף למכור אותו לישמעאלים. תהיה להם מהרצח

  עדיפה על  כשהוא אומר להם שמכירתו של יוסף -פונה לרגש של אחיו

י ַנֲהֹרג ֶאת ומדגיש בפניהם פעמיים שיוסף הוא אחיהםרציחתו  -כִּ

ינּוָא  י ,חִּ ינּו ְבָשֵרנּו הּוא-כִּ  ָאחִּ

ְשְמעּו ֶאָחיו. התוצאה היא שאחיו מקבלים את הצעתו של יהודה  ַויִּ

 

 

 

 מכירתו של יוסף לעבדות

ים " - 28פסוק  ים ֹסֲחרִּ ְדָינִּ ים מִּ ַוַיַעְברּו ֲאָנשִּ

ְמְשכּו ַוַיֲעלּו ֶאת ן-ַויִּ ְמְכרּו -יֹוֵסף מִּ ַהבֹור ַויִּ

ים ָכֶסף -ֶאת ים ְבֶעְשרִּ ְשְמֵעאלִּ יֹוֵסף ַליִּ

יאּו ֶאת ְצָרְיָמה-ַוָיבִּ    ."יֹוֵסף מִּ

 עוברת במקוםמדיינים כאשר שיירת סוחרים 

ים ים ֹסֲחרִּ ְדָינִּ ים מִּ מושכים  ַוַיַעְברּו ֲאָנשִּ

ְמְשכּו ַוַיֲעלּו ֶאת ורומעלים את יוסף מהב -ַויִּ

ן ְמְכרּו ֶאת ומוכרים את יוסף לישמעאלים ַהבֹור-יֹוֵסף מִּ ים-ַויִּ ְשְמֵעאלִּ  יֹוֵסף ַליִּ

 ניבים וביטויים
ינּו ְבָשֵרנּו הּוא" י ָאחִּ  "בן משפחה קרוב ביותר"מציין  (27) "כִּ
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ים ָכֶסף כסף 20 תמורת יאּו ֶאת את יוסף למצרים אלו מביאיםו ְבֶעְשרִּ -ַוָיבִּ

ְצָרְיָמה.    יֹוֵסף מִּ

 לישמעלים? מי מושך ומעלה את יוסף מהבור ומוכר אותו

 החוקרים אומרים:

 שהמדיינים הם אלו שמשכו והעלו את יוסף מהבוריש פרשנים הטוענים 

 ומכרו אותו לישמעאלים שהביאו אותו למצרים.

 רש"י אומר:

ומכרו אותו לישמעאלים שמכרו  האחים הם אלו שמשכו והעלו את יוסף מהבור

קב את יוסף מן וימשכו בני יע"אותו למדיינים שהביאו את יוסף למצרים 

  "הבור וימכרוהו לישמעאלים והישמעאלים למדינים והמדינים למצרים
 

ֵנה ֵאין-ַוָיָשב ְראּוֵבן ֶאל" - 30 - 29פסוקים  ְקַרע ֶאתיֹוֵסף ַבבֹור -ַהבֹור ְוהִּ -ַויִּ

ֹ -ַוָיָשב ֶאל ְבָגָדיו. י אַמרֶאָחיו ַוי י ָאָנה ֲאנִּ  ."ָבא-ַהֶיֶלד ֵאיֶננּו ַוֲאנִּ

חוזר אל הבור היה במקום אחר בעת שהאחים מכרו את יוסף  ראובן שכנראה

ֵנה ֵאין אינו מוצא את יוסף בבור ַהבֹור-ַוָיָשב ְראּוֵבן ֶאל שאליו נזרק יוסף -ְוהִּ

ְקַרע ֶאת וקורע את בגדיו מדאגה יֹוֵסף ַבבֹור חוזר לאחיו ואומר ראובן  ְבָגָדיו.-ַויִּ

ֹ ֶאחָ -ַוָיָשב ֶאל להם  עכשיוהוא  כיצדו ַהֶיֶלד ֵאיֶננּו בבורשיוסף אננו  אַמריו ַוי

י אמור להסביר את העלמו לאביהם י ָאָנה ֲאנִּ  ָבא.-ַוֲאנִּ

 החוקרים אומרים:

  העובדה שהאחים מכרו את יוסף בהעדרו של ראובן האח הבכור מוכיחה

 והוא חסר סמכות בעיניהם. להם שדעתו אינה חשובה

 י אֲ יֶננּו וַ ֵא ַהֶיֶלד  בביטוי יאֲ ָנה ָא נִּ )סגנון  איש שימוש חוזר באות  ָבא-נִּ

 את ההתרגשות והתסכול של ראובן. ( שמדגישאליסטרציהשל 

 י דבריו של ראובן י ָאָנה ֲאנִּ כיצד ומוכיחים שהוא חושב על עצמו  ָבא-ַוֲאנִּ

 .בו של יוסףיסביר את העלמותו של יוסף לאביו ואינו חושב על מצ

 דורש מהם אינו ר מנהיגות בזה שאינו נוזף באחיו וראובן מגלה חוס

ולכן הם אינם מגיבים לצער  לצאת ולחפש את יוסף אלא נכנע להם

 והדאגה שלו.
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 האחים מראים ליעקב את הכותונת של יוסף

 האחים חוזרים אל אביהם

ְקחּו ֶאת" - 33 - 31פסוקים  ְטבְ -ַויִּ ים ַויִּ זִּ יר עִּ ְשֲחטּו ְשעִּ לּו ְכֹתֶנת יֹוֵסף ַויִּ

יאּו ֶאל-ַוְיַשְלחּו ֶאת ַהֻכֹתֶנת ַבָּדם.-ֶאת ים ַוָיבִּ יֶהם וַ -ְכֹתֶנת ַהַפסִּ יֹאְמרּו ֲאבִּ

םָנא הַ -ַהֶכר זֹאת ָמָצאנּו וא אִּ ְנָך הִּ י  לֹא.-ְכֹתֶנת בִּ יָרּה ַויֹאֶמר ְכֹתֶנת ְבנִּ ַוַיכִּ

   ."ַחָיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ָטֹרף ֹטַרף יֹוֵסף

לאביהם את ההיעלמות של יוסף שצריכים לחזור לביתם ולהסביר  האחים

ְקחּו ֶאת לוקחים את כותונת הפסים של יוסף  שוחטים גדי עיזים ְכֹתֶנת יֹוֵסף-ַויִּ

ים זִּ יר עִּ ְשֲחטּו ְשעִּ ְטבְ  טובלים את הכותונת בדם ַויִּ  ַהֻכֹתֶנת ַבָּדם.-לּו ֶאתַויִּ

כאילו חיה  הפסים בכותונת ַוְיַשְלחּו יוצרים קרעיםו

ים-ֶאת תהקרעה או ומביאים את  ְכֹתֶנת ַהַפסִּ

יאּו ֶאל הכותונת לאביהם יֶהם-ַוָיבִּ ואומרים לו  ֲאבִּ

ושואלים  יֹאְמרּו זֹאת ָמָצאנּווַ  שמצאו את הכותונת

ככותונת של  ָנא-ַהֶכר מזהה אותהאותו האם הוא 

םהַ  בנו וא אִּ ְנָך הִּ  אותה ההיעקב מז לֹא.-ְכֹתֶנת בִּ

יָרּה מייד ַויֹאֶמר  הכותונת של בנו ואומר שזו ַוַיכִּ

י ַחָיה  יוסף נטרףו ותוית טרף אכלה אישח ְכֹתֶנת ְבנִּ

   ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ָטֹרף ֹטַרף יֹוֵסף.

 החוקרים אומרים:

 שפסוקים אלו מדגישים את: 

 הענשתו של יעקב על פי עיקרון של "מידה כנגד מידה"

 של יעקב העונש של יעקב החטא האמצעים

סימלה עבור יעקב את העדפת יוסף  ותונתהכ

 וקיפוח אחיו.

מסמלת את מחאת האחים על 

 .התנהגות אביהם

 בכדי לרמותיעקב שימשו את עורות ה שעיר עיזים

ים  את אביו זִּ ְוֵאת ֹעֹרת ְגָדֵיי ָהעִּ

יָשה ַעל ְלבִּ  (16)כ"ז ָיָדיו -הִּ

כעת בניו משתמשים בהם בכדי לרמות 

ְשֲחטּו ְש  אותו ְטְבלּו ַויִּ ים ַויִּ זִּ יר עִּ עִּ

 ַהֻכֹתֶנת ַבָּדם-ֶאת

יעקב גנב את דעתו של אביו יצחק  גנבת הדעת

י העיוור שלא הכירו ירֹו כִּ כִּ ָהיּו -ְולֹא הִּ

ֹרת )כ"ז  יו ְשעִּ יֵדי ֵעָשו ָאחִּ  (23ָיָדיו כִּ

בניו של יעקב גונבים את דעתו כיוון 

 ָנא-ַהֶכר שאינו יודע את האמת

ְנָךַהְכֹתנֶ  וא ת בִּ יָרּה ...הִּ  ...ַוַיכִּ
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 לוקחים את יוסף למצרים המדיינים

 יוסף על פי עיקרון של "מידה כנגד מידה" הענשתו של
 

 של יוסף העונש של יוסף החטא

 הושפל על ידי אחיו הושלך לבור ונמכר לעבדות היה גאוותן והתנשא על אחיו

 

 

 

 

ְמֹלָתיו ַוָיֶשם ַשק ְבָמְתנָ " - 34פסוק  ְקַרע ַיֲעֹקב שִּ ְתַאֵבל ַעלַויִּ ים -יו ַויִּ ְבנֹו ָימִּ

ים   ."ַרבִּ

ְקַרע ַיֲעֹקב  יעקב נוהג מנהגי אבלות על מותו של בנו יוסף קורע את בגדיו ַויִּ

ְמֹלָתיו ְתַאֵבל  ומתאבל על בנו במשך זמן רב ַוָיֶשם ַשק ְבָמְתָניו לובש שק שִּ ַויִּ

ים.-ַעל ים ַרבִּ   ְבנֹו ָימִּ
 

י-ָבָניו ְוָכל-ּו ָכלַוָיֻקמ" - 35פסוק  ְתַנֵחם ַויֹאֶמר כִּ -ְבֹנָתיו ְלַנֲחמֹו ַוְיָמֵאן ְלהִּ

יו-ֵאֵרד ֶאל י ָאֵבל ְשֹאָלה ַוֵיְבְך ֹאתֹו ָאבִּ   ."ְבנִּ

 ְלַנֲחמֹו באו לנחם את יעקב ְבֹנָתיו-ְוָכל כלותיוכל ו ָבָניו-ַוָיֻקמּו ָכל כל בניו

ְתַנֵחם שמסרב להתנחם ַויֹאֶמר  ומבקש למות ולהגיע לקברו של יוסף ַוְיָמֵאן ְלהִּ

י י ָאֵבל ְשֹאָלה-ֵאֵרד ֶאל-כִּ ַוֵיְבְך  ממשיך לבכות את מותו של יוסףיעקב ו ְבנִּ

יו.  ֹאתֹו ָאבִּ
 

ם-ים ָמְכרּו ֹאתֹו ֶאלְוַהְמָדנִּ " - 36פסוק  ְצָריִּ יַפר ְסרִּ  מִּ יס ַפְרֹעה ַשר ְלפֹוטִּ

ים   ."ַהַטָבחִּ

ים ָמְכרּו ֹאתֹו ְוַהְמָדנִּ  ו את יוסף במצריםוהמדיינים מכר

ם-ֶאל ְצָריִּ יַפר  לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים מִּ ְלפֹוטִּ

ים.ְסרִּ    יס ַפְרֹעה ַשר ַהַטָבחִּ

 החוקרים אומרים:

שהמדיינים או  28בפסוק שפסוק זה סותר את הכתוב 

שהביאו את יוסף  לישמעאליםמכרו את יוסף האחים 

שתמש במקורות שונים זו מלמדת שהסופר המקראי ההסתירה ה. למצרים

 . הצר את הסתירווהשילוב ביניהם י בכתיבת הפרק

 ניבים וביטויים
 "ער על אסון גדול שקרהקריאת צ"מציין  (33) "ַחָיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ָטֹרף ֹטַרף יֹוֵסף"
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 בחן ידיעותיך

 :ענה על השאלות הבאות

ָבָתם ָרָעה ֶאל-"ַוָיֵבא יֹוֵסף ֶאת הסבר למי מכוון הביטוי. 1 יֶהם"-ּדִּ  ?ֲאבִּ

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 . כיצג מגיבים האחים לחלום השיבולים של יוסף?2

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 . מהי תגובתו של יעקב לחלום השמש הירח והכוכבים של יוסף?3

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 . הסבר את ההבדל בין שני החלומות של יוסף?4

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 . מי האיש שפוגש יוסף בחיפושיו אחר אחיו?5

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ?22 -21תאר כיצד מצטיירת דמותו של ראובן בפסוקים . 6

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ?27 -26. תאר כיצד מצטיירת דמותו של יהודה בפסוקים 7

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ללמוד מכינויים אלו? ומה ניתןבפרק זה יוסף מכנים את אילו כינויים . ב8

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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  סיפור

 התהוות

 האומה
 

גזירות ושיעבוד, שליחותו של 

משה והיציאה לחירות, מעמד 

 סיני ומתן תורההר 
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 פרק א' -שמות 

 פרעה משעבד את בני ישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 הניתוח וההסבר של הנושאים בפרק

 

 

 

 7 - 1פסוקים  -התרבות בני ישראל 

ְצָרְיָמה:" - 5 - 1פסוקים  ים, מִּ ְשָרֵאל, ַהָבאִּ ֵאת ַיֲעֹקב,   ְוֵאֶלה, ְשמֹות ְבֵני יִּ

יש ּוֵביתֹו ָבאּו יהּוָדהְראּוֵבן שִּ . אִּ י וִּ ן. ְמעֹון, ֵלוִּ ְנָימִּ ָששָכר ְזבּוֻלן, ּובִּ ָּדן . יִּ

י, ָגד ְוָאֵשר י, ָכל. ְוַנְפָתלִּ ים ָנֶפש; ְויֹוֵסף, --ַיֲעֹקב-ֶנֶפש ֹיְצֵאי ֶיֶרְך-ַוְיהִּ ְבעִּ שִּ

ם ְצָריִּ  ."ָהָיה ְבמִּ

ְשָרֵאל ואלה שמות בני ישראל )יעקב(  למצרים שירדו ְוֵאֶלה, ְשמֹות ְבֵני יִּ

ְצָרְיָמה ים, מִּ יש  משפחתובני כל אחד עם  ֵאת ַיֲעֹקב עם יעקב אביהם ַהָבאִּ אִּ

יהּוָדה ראובן שמעון לוי ויהודה ָבאּו ירדו ּוֵביתֹו י וִּ ְמעֹון, ֵלוִּ יששכר  ְראּוֵבן שִּ

ןולון ובנימין זב ְנָימִּ ָששָכר ְזבּוֻלן, ּובִּ ידן ונפתלי  יִּ  ד ְוָאֵשרגָ גד ואשר  ָּדן ְוַנְפָתלִּ

י, ָכל שירדו כל בני משפחת יעקב מנובסך הכל ו  ַיֲעֹקב-ֶנֶפש ֹיְצֵאי ֶיֶרְך-ַוְיהִּ

ים ָנֶפש שבעים נפש ְבעִּ ְויֹוֵסף, ָהָיה  כשיוסף ומשפחתו היו כבר במצרים שִּ

ם ְצָריִּ  ְבמִּ

בשעבוד של בני ישראל במצרים ובגזרות של הפרק עוסק 

 פרעה על בני ישראל
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 :החוקרים אומרים

  את  אשר מציינת ְשמֹות ֵאֶלהוְ בביטוי  ו' החיבורספר שמות מתחיל עם

ההמשך  מהווים אתספר שמות הפרטים בהחיבור לספר בראשית, ובכך 

 ספר בראשית.הפרטים בשל 

  ים ָנֶפשמספר היורדים למצרים הוא ְבעִּ הוא  70המספר  כאשר שִּ

  המבטא במקרא ברכה ושלמות. מספר טיפולוגי
 

  .ֶאָחיו, ְוֹכל ַהּדֹור ַההּוא-ַוָיָמת יֹוֵסף ְוָכל - 6פסוק 

 משפחותיהם בני כלו ֶאָחיו-ְוָכל אחיו כל גם מתו ַוָיָמת יֹוֵסף מת סףשיו ולאחר

 ְוֹכל ַהּדֹור ַההּוא למצרים שירדו הדור בני

 :החוקרים אומרים

 שירדו הדור בני אינם במצרים כעת הנמצאים ישראל שבני לומר בא זה שפסוק

 .במצרים שנולדו חדש דור בני הם אלא למצרים
 

ְרבּו ַוַיַעְצמּוּוְבֵני יִּ " - 7פסוק  ְשְרצּו ַויִּ ָמֵלא --ְשָרֵאל, ָפרּו ַויִּ ְמֹאד ְמֹאד; ַותִּ בִּ

   ."ָהָאֶרץ, ֹאָתם

ְשָרֵאל, ָפרּו ילדים והולידו פוריים היו ישראל ובני ְשְרצּו  מאד והתרבו ּוְבֵני יִּ ַויִּ

ְרבּו גדל ומספרם ְמֹאד ְמ --ַוַיַעְצמּו מאד מאד והתחזקו ַויִּ  בכל והתפשטו ֹאדבִּ

ָמֵלא ָהָאֶרץ, ֹאָתם מושבם ארץ  ַותִּ

 :החוקרים אומרים

 אמצעים ידי על בהדרגתיות כאן מתוארת ישראל בני של שההתרבות

ְשְרצּו ,ָפרּו :כמו פעלים ריבוי של ספרותיים ְרבּו ,ַויִּ  ַוַיַעְצמּו ,ַויִּ
 

 במצרים חדש מלך

ם, ֲאֶשר לֹא-ש, ַעלָחדָ -ַוָיָקם ֶמֶלְך" - 10 - 8 פסוקים ְצָריִּ . יֹוֵסף-ָיַדע, ֶאת-מִּ

ְשָרֵאל ַעמֹו:-ַויֹאֶמר, ֶאל ֵנה, ַעם ְבֵני יִּ ֶמנּו--הִּ ְתַחְכָמה, . ַרב ְוָעצּום, מִּ ָהָבה נִּ

י-ֶפן לֹו: ְרֶבה, ְוָהָיה כִּ ְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם-יִּ ְקֶראָנה מִּ ֹשְנֵאינּו, -הּוא ַעל-תִּ

ְלַחם ן ָבנּו,-ְונִּ  . "ָהָאֶרץ-ְוָעָלה מִּ

ם-ָחָדש, ַעל-ַוָיָקם ֶמֶלְך כשמלך חדש עלה למלוכה במצרים ְצָריִּ שלא הכיר  מִּ

-ַויֹאֶמר, ֶאלהוא אומר לעמו  יֹוֵסף-ָיַדע, ֶאת-ֲאֶשר לֹא את אשר עשה יוסף
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ְשָרֵאל שהנה עם בני ישראל ַעמֹו ֵנה, ַעם ְבֵני יִּ וחזקים  ַרב הינם רבים מאד הִּ

ֶמנּו מאיתנו המצרים ְוָעצּום מאד להחליש את כוחם שכדי אומר פרעה, לכן  מִּ

ָהָבה  נגדם חכמהב ולפעול סיבה מתאימה יש למצוא, ולצמצם את התרבותם

ְתַחְכָמה, לֹו ְרֶבה-ֶפן להתרבות כוימשי שמא נִּ י וכשתתרחש מלחמה יִּ -ְוָהָיה כִּ

ְלָחָמה ְקֶראָנה מִּ  ֹשְנֵאינּו-הּוא ַעל-ְונֹוַסף ַגם נולהצטרף לאויבי יםעלול הם תִּ

ְלַחם נוגדנולהלחם  ן ולאחר מכן לעזוב את מצרים ָבנּו-ְונִּ  ָהָאֶרץ-ְוָעָלה מִּ

 כדי לפגוע בבני ישראל? מתאימהזקוק פרעה לסיבה מדוע 

 הרמב"ן אומר:

 ,מכיוון שזה יראה כבגידה ,פרעה ויועציו לא רצו לפגוע בבני ישראל ללא סיבה

וגם העם המצרי לא יתן  .הגיעו למצרים בהזמנת המלך הקודם ישראלבני והרי 

 מתאימהסיבה  למצואלכן יש . לבצע מעשה אכזרי כזה לפרעה ואנשיו

לא  ירגישו שהפגיעה בהם נעשית משנאה.ש מבליבני ישראל בלפגוע שתאפשר 

באו בארץ ראה פרעה וחכמי יועציו להכותם בחרב, כי תהיה בגידה גדולה להכות חנם העם אשר 

אבל אמר שיעשו  ...לא יתנו רשות למלך לעשות חמס כזהבמצות המלך הראשון. וגם עם הארץ 

 .דרך חכמה שלא ירגישו ישראל כי באיבה יעשו בהם

 

 

 

 

 

 

 

 

 22 - 11 פסוקים - ישראל עם על פרעה גזרות

 מטיל התרבותם את ולצמצם ישראל בני של כוחם את להחליש שמעוניין פרעה

 בשלבים: מוטלותש גזירות שראלי בני על

 כפייה עבודות - ראשון שלב

ֶבן " - 21 - 11פסוקים  ְבֹלָתם; ַויִּ ים, ְלַמַען ַעֹנתֹו ְבסִּ סִּ ימּו ָעָליו ָשֵרי מִּ ַוָישִּ

ְסְכנֹות, ְלַפְרֹעה ֹתם, ְוֶאת-ֶאת--ָעֵרי מִּ ְוַכֲאֶשר ְיַענּו ֹאתֹו, ֵכן . ַרַעְמֵסס-פִּ

פְ  ְרֶבה ְוֵכן יִּ ְשָרֵאליִּ ְפֵני ְבֵני יִּ  . ֹרץ; ַוָיֻקצּו, מִּ

 ניבים וביטויים
ם, ֲאֶשר לֹא ָדש, ַעלחָ  ַוָיָקם ֶמֶלְך" ְצָריִּ שאינו מכיר  פלוני"מציין כיום  (8) יֹוֵסף" ָיַדע, ֶאת מִּ

  "את המעשים של קודמיו, ולכן מתעלם מהם
 

ְתַחְכָמה, לֹו" אדם המתכוון לפעול בעורמה כדי "משמעותו כיום לגבי  (10) "ָהָבה נִּ

  "להתגבר על מישהו אחר
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יםכדי לבצע את עבודות הכפייה ) סִּ ימּו  על בני ישראלמינו  אנשי המלך (מִּ ַוָישִּ

יםָשֵרי  על עבודות הכפיה אחראים ָעָליו סִּ  ְלַמַען ַעֹנתֹו לענות אותם כדי מִּ

ְבֹלָתם ולהגביר את הסבל שלהם ערי מחסנים )לאגירת  ֶבןַויִּ  בנוובני ישראל  .ְבסִּ

ְסְכנֹותמזון(   אתום( -)בית אל השמש  את פיתום ְלַפְרֹעהעבור פרעה  ָעֵרי מִּ

ֹתם-ֶאת  ַרַעְמֵסס-ְוֶאת רעמסס השני( -)על שם אחד הפרעונים  ואת רעמסס פִּ

 יותר כך הם התרבו ְוַכֲאֶשר ְיַענּו ֹאתֹו את בני ישראלקשה יותר וככל שהעבידו 

ְרבֶ  ְפֹרץ יותר והתחזקו הֵכן יִּ  המצרים קצו )מאסו( בחייהם על פי רש"יו ְוֵכן יִּ

ְשָרֵאל בני ישראל מהתרבות והתחזקות ַוָיֻקצּו ְפֵני ְבֵני יִּ    מִּ

 אומרים: החוקרים

ְרֶבה המנחה שימוש במילהה להדגיש את מאמצי  באה ה -ב  -ר מהשורש  יִּ

ְת  למנוע את התרבות בני ישראל פרעה ְרֶבה-ֶפן ַחְכָמה, לֹוָהָבה נִּ אך . (10) יִּ

ְרֶבה ְוַכֲאֶשר ְיַענּו ֹאתֹו תוצאה הפוכהשמאמציו משיגים  היא האירוניה  ...ֵכן יִּ

 

 

 
 

 פרך עבודות - שני שלב

ם ֶאת - 41 - 31פסוקים  ְצַריִּ דּו מִּ ְשָרֵאל, ְבָפֶרְך-ַוַיֲעבִּ -ַוְיָמְררּו ֶאת. ְבֵני יִּ

ים, ּוְבָכלַחֵייֶהם ַבֲעֹבדָ  ְלֵבנִּ -ֵאת, ָכל--ֲעֹבָדה, ַבָשֶדה-ה ָקָשה, ְבֹחֶמר ּובִּ

 . "ָעְבדּו ָבֶהם, ְבָפֶרְך-ֲעֹבָדָתם, ֲאֶשר

ם  ישראל בני את ומעבידים הכפייה עבודות את מחמירים המצרים ְצַריִּ דּו מִּ ַוַיֲעבִּ

ְשָרֵאל-ֶאת -ַוְיָמְררּו ֶאת חייהם את וממררים ְבָפֶרְך מפרכת בעבודה ְבֵני יִּ

 לבנים עשייתל ְבֹחֶמר חומרים בהכנת ַבֲעֹבָדה ָקָשה קשה בעבודה ַחֵייֶהם

ים ְלֵבנִּ -ֵאת, ָכל ותעבודה כשכל ֲעֹבָדה, ַבָשֶדה-ּוְבָכל בשדה עבודה ובכל ּובִּ

 ְבָפֶרְך פרך עבודות הם ָעְבדּו ָבֶהם-ֲאֶשר אותם שמעבידים ֲעֹבָדָתם

 אומרים: החוקרים

 ָפֶרְךאו במילה  ד -ב  - עמהשורש  ֲעֹבָדה המנחה במילה החוזר השימוש

 .של בני ישראל כשהם משועבדים השפלתםאת  ותמדגיש

 ניבים וביטויים
ְפֹרץ" ְרֶבה ְוֵכן יִּ בו יותר כך  ככל שפוגעים"מציין כיום  (12) "ְוַכֲאֶשר ְיַענּו ֹאתֹו, ֵכן יִּ

  "הוא מתחזק יותר
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 העבריות נשיםל הנולדים הבנים המתת - שלישי שלב

ֹית, ֲאֶשר ֵשם " - 16 - 15 פסוקים ְברִּ ם, ַלְמַיְלֹדת ָהעִּ ְצַריִּ ַויֹאֶמר ֶמֶלְך מִּ

ְפָר  ית פּוָעהָהַאַחת שִּ יֶתן, -ַויֹאֶמר, ְבַיֶלְדֶכן ֶאת. ה, ְוֵשם ַהֵשנִּ יֹות, ּוְראִּ ְברִּ ָהעִּ

ם:-ַעל ם  ָהָאְבָניִּ ם-אִּ ֶתן ֹאתֹו, ְואִּ וא ָוָחָיה-ֵבן הּוא ַוֲהמִּ  . "ַבת הִּ

םפרעה פונה ומצווה  ְצַריִּ ַלְמַיְלֹדת  על המיילדות העבריות ַויֹאֶמר ֶמֶלְך מִּ

ֹית ְברִּ ְפָרהם אחת שפרה שש ָהעִּ ְוֵשם ושם השניה פועה  ֲאֶשר ֵשם ָהַאַחת שִּ

ית פּוָעה שבזמן שהן מיילדות את הנשים  ַויֹאֶמר ואומר שהוא רוצה ַהֵשנִּ

יֹות-ְבַיֶלְדֶכן ֶאתהעבריות  ְברִּ יֶתןוהן רואות  ָהעִּ את הוולד בזמן הלידה  ּוְראִּ

ם-ַעל ושבות()עליהן היולדות י על אבני התמיכהמהן  צאושי הוולד אם  ָהָאְבָניִּ

םצא הוא בן ושי ֶתן ֹאתֹועליהן להמית אותו ֵבן הּוא -אִּ םואם זאת בת  ַוֲהמִּ -ְואִּ

וא   ָוָחָיה בחיים יש להשאירהַבת הִּ

 מי הן המיילדות שפרה ופועה?

 :החוקרים אומרים

מצריות ויש נשים שקיימת מחלוקת לגבי זהותן. יש הטוענים שהמיילדות הן 

 עבריות.נשים וענים שהמיילדות הן הט

 

יֶראןָ ַהְמַיְלֹדת, ֶאת" - 17 פסוק ֶבר ֲאֵליֶהן -ַותִּ ים, ְולֹא ָעשּו, ַכֲאֶשר ּדִּ ָהֱאֹלהִּ

ם; ַוְתַחֶייןָ, ֶאת ְצָריִּ ים-ֶמֶלְך מִּ  . "ַהְיָלדִּ

יֶראןָ ַהְמַיְלֹדת, ֶאתאך המיילדות העבריות שחששו מאלוהים  ים-ַותִּ לא  ָהֱאֹלהִּ

ֶבר ֲאֵליֶהן ֶמֶלְך  ציווה עליהן פרעה מלך מצריםאשר את  ְולֹא ָעשּועשו  ַכֲאֶשר ּדִּ

ם ְצָריִּ ים-ַוְתַחֶייןָ, ֶאתוהן השאירו בחיים את התינוקות שנולדו  מִּ  ַהְיָלדִּ

 :החוקרים אומרים

יֶראןָ ַהְמַיְלֹדת, ֶאתשהחשש המיילדות מאלוהים  ים-ַותִּ הצו מבטא את  ָהֱאֹלהִּ

 שלהן, שאינו מאפשר לאדם להרוג תינוקות חסרי ישע. פוני והמוסריהמצ

 

ְקָרא ֶמֶלְך" - 19 - 18פסוקים  ם, ַלְמַיְלֹדת, ַויֹאֶמר ָלֶהן, ַמּדּוַע -ַויִּ ְצַריִּ מִּ

יֶתן ַהָּדָבר ַהֶזה; ַוְתַחֶייןָ, ֶאת ים-ֲעשִּ י -ַותֹאַמְרןָ ַהְמַיְלֹדת ֶאל. ַהְיָלדִּ ַפְרֹעה, כִּ

ֹית:ָנשִּ לֹא כַ  ְברִּ ֹית ָהעִּ ְצרִּ י ים ַהמִּ ָחיֹות ֵהָנה, ְבֶטֶרם ָתבֹוא ֲאֵלֶהן ַהְמַיֶלֶדת -כִּ

 . "ְוָיָלדּו
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ְקָרא ֶמֶלְך מלך מצרים קורא למיילדות ם, ַלְמַיְלֹדת-ַויִּ ְצַריִּ ַויֹאֶמר ושואל אותן  מִּ

יֶתן ַהּדָ  אותן מדוע לא ביצעו את אשר ציווה ָלֶהן השאירו הן ו ָבר ַהֶזהַמּדּוַע ֲעשִּ

ים-ַוְתַחֶייןָ, ֶאת בחיים את התינוקות שנולדו  לפרעה מסבירותהמיילדות  ַהְיָלדִּ

י לֹא  שלא כמו הנשים המצריות ַפְרֹעה-ַותֹאַמְרןָ ַהְמַיְלֹדת ֶאל תמרוווא כִּ

ֹית ְצרִּ ים ַהמִּ ֹית הנשים העבריות ַכָנשִּ ְברִּ י השדה הן כמו חיות ָהעִּ  יֹות ֵהָנהחָ -כִּ

 ְוָיָלדּו הן יולדות ְבֶטֶרם ָתבֹוא ֲאֵלֶהן ַהְמַיֶלֶדת שמגיעה אליהן המיילדת ולפני

 

ֶרב ָהָעם ַוַיַעְצמּו, ְמֹאד" - 21 - 20פסוקים  ים, ַלְמַיְלֹדת; ַויִּ . ַוֵייֶטב ֱאֹלהִּ

י י, כִּ ים; ַוַיַעש ָלֶהם, בָ -ָיְראּו ַהְמַיְלֹדת ֶאת-ַוְיהִּ יםָהֱאֹלהִּ   ."תִּ

ים מתגמל אלוהים  ַלְמַיְלֹדת האומץ והחסד שעשואת המיילדות על  ַוֵייֶטב ֱאֹלהִּ

ֶרב ָהָעם העם ההתרב שכתוצאה מכך ומכיוון  ַוַיַעְצמּו, ְמֹאד והתחזק מאד ַויִּ

ישחששו המיילדות  י, כִּ ים-ֶאת מאלוהיםָיְראּו ַהְמַיְלֹדת -ַוְיהִּ תיגמל  ָהֱאֹלהִּ

ים והן זכו להקים בית ַיַעש ָלֶהםוַ אותן אלוהים   ָבתִּ

 :החוקרים אומרים

 :מידה כנגד מידהעל פי העיקרון של אלוהים מתגמל את המיילדות 

 על כן הן זכו להקים בית -הן סייעו להתרבות הבתים בעם ישראל 

 

 הזכרים כל התינוקות השמדת - שלב רביעי

לֹוד, ַהְיֹאָרה -ָכל ֹמר:ַעמֹו ֵלא-ַפְרֹעה, ְלָכל ַוְיַצו" - 22פסוק  ַהֵבן ַהיִּ

יֻכהּו, ְוָכל    ."ַהַבת, ְתַחיּון-ַתְשלִּ

 לקחת ֵלאֹמר ַעמֹו-ְלָכל העם המצריבני את כל ַפְרֹעה,  ַוְיַצו כעת פרעה מצווה

לֹוד-ָכלכל בן זכר שנולד לבני ישראל   להשליך אותו לנהר היאורו ַהֵבן ַהיִּ

יכֻ   ְתַחיּון יש להשאיר בחיים ַהַבת-ְוָכל ואילו את הבנות הּוַהְיֹאָרה ַתְשלִּ

 :החוקרים אומרים

שכעת מצווה פרעה על כל שלב זה הוא שיא ההחמרה של גזרות פרעה, מכיוון 

  .השמדת התינוקות הזכרים של בני ישראלבני עמו להשתתף ולקחת חלק ב
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 בחן ידיעותיך

 :ענה על השאלות הבאות

 ?6י ישראל הנמצאים במצרים על פי פסוק . הסבר מי הם בנ1

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 . מדוע מפחד פרעה מבני ישראל?2

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 מדוע זקוק פרעה לסיבה מתאימה בכדי לפגוע בבני ישראל?. 3

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

המיילדות אינן מקיימות את צו פרעה כי הן חוששות מאלוהים. מה מבטא . 4

יֶראןָ ַהְמַיְלֹדת, ֶאתוי הביט ים ַותִּ  ?ָהֱאֹלהִּ

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 כיצד מתרצות המיילדות לפרעה מדוע לא קיימו את הצו שלו?. 5

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 . כיצד מתוגמלות המיילדות על המעשים שעשו?6

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ?22בפסוק  לצו של פרעה 16. מה ההבדל בין הצו של פרעה בפסוק 7

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 




