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 :אברבנאלמקורות שמשתמש בהן ה

 

 בראשית פרק לא 
 אשר לאביה: התרפים)יט( ולבן הלך לגזז את צאנו ותגנב רחל את 

 
 בראשית פרק לא 

 )ל( ועתה הלך הלכת כי נכסף נכספתה לבית אביך למה גנבת את אלהי:
 )לא( ויען יעקב ויאמר ללבן כי יראתי כי אמרתי פן תגזל את בנותיך מעמי:

שר תמצא את אלהיך לא יחיה נגד אחינו הכר לך מה עמדי וקח לך ולא ידע יעקב כי )לב( עם א
 רחל גנבתם:

 
 בראשית פרק מד 

 )ז( ויאמרו אליו למה ידבר אדני כדברים האלה חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה:
)ח( הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחתינו השיבנו אליך מארץ כנען ואיך נגנב מבית אדניך כסף או 

 הב:ז
 )ט( אשר ימצא אתו מעבדיך ומת וגם אנחנו נהיה לאדני לעבדים:

 )י( ויאמר גם עתה כדבריכם כן הוא אשר ימצא אתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקים:

 
 בראשית פרק מד 

)א( ויצו את אשר על ביתו לאמר מלא את אמתחת האנשים אכל כאשר יוכלון שאת ושים כסף 
 איש בפי אמתחתו:

 י גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן ואת כסף שברו ויעש כדבר יוסף אשר דבר:)ב( ואת גביע
 

 בראשית פרק מד 
)טז( ויאמר יהודה מה נאמר לאדני מה נדבר ומה נצטדק האלהים מצא את עון עבדיך הננו 

 עבדים לאדני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו:
ע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו )יז( ויאמר חלילה לי מעשות זאת האיש אשר נמצא הגבי

 פלשלום אל אביכם: 
 

 :יצחק שמואל רגיומקורות שמשתמש בהן 

 
 בראשית פרק לז 

)ז( והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה והנה קמה אלמתי וגם נצבה והנה תסבינה 
 אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי:

 
 בראשית פרק לז 

ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח )ט( ויחלם עוד חלום אחר ויספר אתו לאחיו 
 ואחד עשר כוכבים משתחוים לי:

 
 בראשית פרק לז 

 )כ( ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הברות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה יהיו חלמתיו:

 
 בראשית פרק מה 

 ים לפניכם:ק)ה( ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנה כי למחיה שלחני אל
 )ו( כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר:
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 ים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדלה:ק)ז( וישלחני אל
ים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשל בכל ק)ח( ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי האל

 ארץ מצרים:
 

 בראשית פרק נ 
 טז( ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה לפני מותו לאמר:)

)יז( כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע עבדי 
 י אביך ויבך יוסף בדברם אליו:קאל

 )יח( וילכו גם אחיו ויפלו לפניו ויאמרו הננו לך לעבדים:
 ם אני:יק)יט( ויאמר אלהם יוסף אל תיראו כי התחת אל

 ים חשבה לטבה למען עשה כיום הזה להחית עם רב:קאל עלי רעה)כ( ואתם חשבתם 
 )כא( ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם וינחם אותם וידבר על לבם:

 
Alef   1. a) What were Yosef’s intentions when he subjected his brothers to the deception 

of not allowing them to know that he was their long-lost brother, accusing 

them of being spies, throwing them into prison, demanding that Binyamin be 

brought before him, returning their money to them each time they purchased 

food in Egypt, and placing his cup in Binyamin’s bag? 

              b) The basic difference between the two approaches was that Abrabanel saw all 

of Yosef’s machinations as part of a plan to assure that they had truly repented 

of the evil that they had inflicted upon him, Regio understands the elaborate 

scheme as a means to assure that the two original dreams would be precisely 

enacted by the members of Yosef’s family, with Yaakov and his spouses 

coming to Egypt only after Binyamin had already done so.  

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 


