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Miketz 5729 “Chapters 43-4” 

 בראשית פרק מג
ַהֶשֶבר, ֲאֶשר ֵהִביאּו, ִמִמְצָריִם; וַיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאִביֶהם, -וַיְִהי, ַכֲאֶשר ִכּלּו ֶלֱאכֹל ֶאת ב  וְָהָרָעב, ָכֵבד ָבָאֶרץ. א

בּו ִשְברּו ִתְראּו ָפנַי, ִבְלִתי -ָהֵעד ֵהִעד ָבנּו ָהִאיש ֵלאמֹר ֹלא  וַיֹאֶמר ֵאָליו יְהּוָדה, ֵלאמֹר: ג  אֶֹכל.-ָלנּו ְמַעט-שֻׁ
  ֵאינְָך ְמַשֵּלַח, ֹלא נֵֵרד:-וְִאם ה  נְֵרָדה, וְנְִשְבָרה ְלָך אֶֹכל.--ָאִחינּו, ִאָתנּו-יְֶשָך ְמַשֵּלַח ֶאת-ִאם ד  ֲאִחיֶכם ִאְתֶכם.

ְלַהִגיד --וַיֹאֶמר, יְִשָרֵאל, ָלָמה ֲהֵרעֶֹתם, ִלי ו  ִתְראּו ָפנַי, ִבְלִתי, ֲאִחיֶכם ִאְתֶכם.-ָאַמר ֵאֵלינּו, ֹלא ָהִאיש-ִכי
ח, ָהִאיש ָלנּו ּוְלמֹוַלְדֵתנּו ֵלאמֹר, ַהעֹוד ֲאִביֶכם ַחי ֲהיֵש ָלֶכם ָא-וַיֹאְמרּו ָשאֹול ָשַאל ז  ָלִאיש, ַהעֹוד ָלֶכם ָאח.

יְִשָרֵאל ָאִביו, -וַיֹאֶמר יְהּוָדה ֶאל ח  ֲאִחיֶכם.-ִכי יֹאַמר, הֹוִרידּו ֶאת--ִפי ַהְדָבִרים ָהֵאֶּלה; ֲהיָדֹוַע נֵַדע-לֹו, ַעל-וַנֶַגד
ִמיִָדי, --ָאנִֹכי, ֶאֶעְרֶבנּו ט  נּו.ַטפֵ -ַאָתה ַגם-ֲאנְַחנּו ַגם-וְנָקּוָמה וְנֵֵלָכה; וְנְִחיֶה וְֹלא נָמּות, ַגם--ִשְלָחה ַהנַַער ִאִתי

ַעָתה -ִכי--ִכי, לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו י  ַהיִָמים.-ֹלא ֲהִביאִֹתיו ֵאֶליָך וְִהַצְגִתיו ְלָפנֶיָך, וְָחָטאִתי ְלָך ָכל-ִאם  ְתַבְקֶשנּו:
ְקחּו ִמִזְמַרת ָהָאֶרץ ִבְכֵליֶכם, --ֵכן ֵאפֹוא זֹאת ֲעשּו-ִאם וַיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יְִשָרֵאל ֲאִביֶהם, יא  ַשְבנּו, ֶזה ַפֲעָמיִם.

וְֶכֶסף ִמְשנֶה, ְקחּו ְביְֶדֶכם;  יב  ְמַעט ֳצִרי, ּוְמַעט ְדַבש, נְכֹאת וָֹלט, ָבְטנִים ּוְשֵקִדים.  וְהֹוִרידּו ָלִאיש ִמנְָחה:
ֲאִחיֶכם, ָקחּו; וְקּומּו, שּובּו -וְֶאת יג  אּוַלי ִמְשֶגה, הּוא.--ִשיבּו ְביְֶדֶכםַהֶכֶסף ַהמּוָשב ְבִפי ַאְמְתחֵֹתיֶכם, תָ -וְֶאת
ִבנְיִָמין; וֲַאנִי, ַכֲאֶשר -ֲאִחיֶכם ַאֵחר, וְֶאת-י, יִֵתן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפנֵי ָהִאיש, וְִשַּלח ָלֶכם ֶאתקל שַ קוְ  יד  ָהִאיש.-ֶאל

מּו וַיְֵרדּו -ֶכֶסף ָלְקחּו ְביָָדם וְֶאת-ַהִמנְָחה ַהזֹאת, ּוִמְשנֶה-וַיְִקחּו ָהֲאנִָשים ֶאת טו  י.ָשכְֹלִתי ָשָכְלתִ  ִבנְיִָמן; וַיָקֻׁ
ֲאנִָשים הָ -ֵביתֹו, ָהֵבא ֶאת-וַיֹאֶמר ַלֲאֶשר ַעלִבנְיִָמין, -וַיְַרא יֹוֵסף ִאָתם, ֶאת טז  ִמְצַריִם, וַיַַעְמדּו ִלְפנֵי יֹוֵסף.

וַיַַעש ָהִאיש, ַכֲאֶשר ָאַמר יֹוֵסף; וַיֵָבא ָהִאיש  יז  ַהָביְָתה; ּוְטבַֹח ֶטַבח וְָהֵכן, ִכי ִאִתי יֹאְכלּו ָהֲאנִָשים ַבָצֳהָריִם.
ְדַבר ַהֶכֶסף ַהָשב -רּו ַעלוַיִיְראּו ָהֲאנִָשים, ִכי הּוְבאּו ֵבית יֹוֵסף, וַיֹאמְ  יח  ָהֲאנִָשים, ֵביָתה יֹוֵסף.-ֶאת

  ֲחמֵֹרינּו.-ְלִהְתגֵֹלל ָעֵלינּו ּוְלִהְתנֵַפל ָעֵלינּו, וְָלַקַחת אָֹתנּו ַלֲעָבִדים וְֶאת--ְבַאְמְתחֵֹתינּו ַבְתִחָּלה, ֲאנְַחנּו מּוָבִאים
וַיֹאְמרּו, ִבי ֲאדֹנִי; יָרֹד יַָרְדנּו ַבְתִחָּלה,  כ  ו, ֶפַתח ַהָביִת.ֵבית יֹוֵסף; וַיְַדְברּו ֵאָלי-ָהִאיש, ֲאֶשר, ַעל-וַיְִגשּו, ֶאל יט

ִאיש ְבִפי ַאְמַתְחתֹו, ַכְסֵפנּו -ַאְמְתחֵֹתינּו, וְִהנֵה ֶכֶסף-ַהָמלֹון, וַנְִפְתָחה ֶאת-ָבאנּו ֶאל-וַיְִהי ִכי כא  אֶֹכל.-ִלְשָבר
ָשם ַכְסֵפנּו -אֶֹכל; ֹלא יַָדְענּו, ִמי-וְֶכֶסף ַאֵחר הֹוַרְדנּו ְביֵָדנּו, ִלְשָבר כב  , ְביֵָדנּו.ְבִמְשָקלֹו; וַנֶָשב אֹתֹו

--י ֲאִביֶכם נַָתן ָלֶכם ַמְטמֹון ְבַאְמְתחֵֹתיֶכםקיֶכם וֵאֹלקִתיָראּו, ֱאֹל-וַיֹאֶמר ָשלֹום ָלֶכם ַאל כג  ְבַאְמְתחֵֹתינּו.
ַמיִם וַיְִרֲחצּו -ָהֲאנִָשים, ֵביָתה יֹוֵסף; וַיִֶתן-וַיֵָבא ָהִאיש ֶאת כד  ִשְמעֹון.-א ֵאָלי; וַיֹוֵצא ֲאֵלֶהם, ֶאתַכְסְפֶכם, בָ 

ָשם יֹאְכלּו -יִכי ָשְמעּו, כִ   בֹוא יֹוֵסף, ַבָצֳהָריִם:-ַהִמנְָחה, ַעד-וַיִָכינּו, ֶאת כה  ַרְגֵליֶהם, וַיִֵתן ִמְספֹוא ַלֲחמֵֹריֶהם.
וַיְִשַאל ָלֶהם,  כז  לֹו, ָאְרָצה.-ְביָָדם ַהָביְָתה; וַיְִשַתֲחוּו-ַהִמנְָחה ֲאֶשר-וַיָבֹא יֹוֵסף ַהַביְָתה, וַיִָביּאּו לֹו ֶאת כו  ָלֶחם.

עֹוֶדנּו --וַיֹאְמרּו, ָשלֹום ְלַעְבְדָך ְלָאִבינּו כח  ַהעֹוֶדנּו, ָחי.--ְלָשלֹום, וַיֹאֶמר ֲהָשלֹום ֲאִביֶכם ַהָזֵקן, ֲאֶשר ֲאַמְרֶתם
ִאמֹו, וַיֹאֶמר ֲהזֶה ֲאִחיֶכם ַהָקטֹן, -ין ָאִחיו ֶבןִבנְיָמִ -וַיִָשא ֵעינָיו, וַיְַרא ֶאת כט  ָחי; וַיְִקדּו, וישתחו )וַיְִשַתֲחוּו(.
ָאִחיו, וַיְַבֵקש, ִלְבכֹות; וַיָבֹא -נְִכְמרּו ַרֲחָמיו ֶאל-וַיְַמֵהר יֹוֵסף, ִכי ל  ים יְָחנְָך ְבנִי.קֲאֶשר ֲאַמְרֶתם ֵאָלי; וַיֹאַמר, ֱאֹל

וַיִָשימּו לֹו ְלַבדֹו, וְָלֶהם ְלַבָדם;  לב  וַיֹאֶמר, ִשימּו ָלֶחם.--ָפנָיו, וַיֵֵצא; וַיְִתַאַפקוַיְִרַחץ  לא  ַהַחְדָרה, וַיְֵבךְ ָשָמה.
 לג  תֹוֵעָבה ִהוא ְלִמְצָריִם.-ָהִעְבִרים ֶלֶחם, ִכי-ִכי ֹלא יּוְכלּון ַהִמְצִרים ֶלֱאכֹל ֶאת--וְַלִמְצִרים ָהאְֹכִלים ִאתֹו, ְלַבָדם

וַיִָשא ַמְשאֹת ֵמֵאת  לד  ֵרֵעהּו.-ַהְבכֹר ִכְבכָֹרתֹו, וְַהָצִעיר ִכְצִעָרתֹו; וַיְִתְמהּו ָהֲאנִָשים, ִאיש ֶאל--בּו ְלָפנָיווַיֵשְ 
 .ָפנָיו, ֲאֵלֶהם, וֵַתֶרב ַמְשַאת ִבנְיִָמן ִמַמְשאֹת כָֻּׁלם, ָחֵמש יָדֹות; וַיְִשתּו וַיְִשְכרּו, ִעמֹו

 
 בראשית פרק מד

ִאיש, ְבִפי -ַאְמְתחֹת ָהֲאנִָשים אֶֹכל, ַכֲאֶשר יּוְכלּון ְשֵאת; וְִשים ֶכֶסף-ֵביתֹו, ֵלאמֹר, ַמֵּלא ֶאת-ֲאֶשר ַעל-וַיְַצו ֶאת א
ֶסף ִשְברֹו; וַיַַעש, ִכְדַבר יֹוֵסף ֲאֶשר ְגִביִעי ְגִביַע ַהֶכֶסף, ָתִשים ְבִפי ַאְמַתַחת ַהָקטֹן, וְֵאת, כֶ -וְֶאת ב  ַאְמַתְחתֹו.

ְּלחּו, ֵהָמה וֲַחמֵֹריֶהם. ג  ִדֵבר. ָהִעיר, ֹלא ִהְרִחיקּו, וְיֹוֵסף ָאַמר -ֵהם יְָצאּו ֶאת ד  ַהבֶֹקר, אֹור; וְָהֲאנִָשים שֻׁ
 ה  ְרָת ֲאֵלֶהם, ָלָמה ִשַּלְמֶתם ָרָעה ַתַחת טֹוָבה.ֵביתֹו, קּום ְרדֹף ַאֲחֵרי ָהֲאנִָשים; וְִהַשְגָתם וְָאמַ -ַלֲאֶשר ַעל

-וַיִַשֵגם; וַיְַדֵבר ֲאֵלֶהם, ֶאת ו  ֲהלֹוא ֶזה, ֲאֶשר יְִשֶתה ֲאדֹנִי בֹו, וְהּוא, נֵַחש יְנֵַחש בֹו; ֲהֵרעֶֹתם, ֲאֶשר ֲעִשיֶתם.
 ח  ַדֵבר ֲאדֹנִי, ַכְדָבִרים ָהֵאֶּלה; ָחִליָלה, ַלֲעָבֶדיָך, ֵמֲעשֹות, ַכָדָבר ַהֶזה.ָלָמה יְ --וַיֹאְמרּו ֵאָליו ז  ַהְדָבִרים ָהֵאֶּלה.

  ֱהִשיבֹנּו ֵאֶליָך, ֵמֶאֶרץ ְכנַָען; וְֵאיְך, נְִגנֹב ִמֵבית ֲאדֹנֶיָך, ֶכֶסף, אֹו ָזָהב.--ֵהן ֶכֶסף, ֲאֶשר ָמָצאנּו ְבִפי ַאְמְתחֵֹתינּו
  הּוא:-ַעָתה ְכִדְבֵריֶכם ֶכן-וַיֹאֶמר, ַגם י  ֲאנְַחנּו, נְִהיֶה ַלאדֹנִי ַלֲעָבִדים.-א ִאתֹו ֵמֲעָבֶדיָך, וֵָמת; וְַגםֲאֶשר יִָמצֵ  ט

ָצה; וַיְִפְתחּו, ָארְ --ַאְמַתְחתֹו-וַיְַמֲהרּו, וַיֹוִרדּו ִאיש ֶאת יא  ִּלי ָעֶבד, וְַאֶתם ִתְהיּו נְִקיִם.-ֲאֶשר יִָמֵצא ִאתֹו יְִהיֶה
וַיְִקְרעּו, ִשְמֹלָתם;  יג  ַבָגדֹול ֵהֵחל, ּוַבָקטֹן ִכָּלה; וַיִָמֵצא, ַהָגִביַע, ְבַאְמַתַחת, ִבנְיִָמן.--וַיְַחֵפש יב  ִאיש ַאְמַתְחתֹו.
בּו ָהִעיָרה.-וַיֲַעמֹס ִאיש ַעל   ָחיו ֵביָתה יֹוֵסף, וְהּוא עֹוֶדנּו ָשם; וַיְִפלּו ְלָפנָיו, ָאְרָצה.וַיָבֹא יְהּוָדה וְאֶ  יד  ֲחמֹרֹו, וַיָשֻׁ

 טז  נֵַחש יְנֵַחש ִאיש ֲאֶשר ָכמֹנִי.-ַהַמֲעֶשה ַהֶזה ֲאֶשר ֲעִשיֶתם; ֲהלֹוא יְַדְעֶתם, ִכי-וַיֹאֶמר ָלֶהם יֹוֵסף, ָמה טו
ִהנֶנּו ֲעָבִדים ַלאדֹנִי, --ן ֲעָבֶדיָךֲעו ֹ-נְִצַטָדק; ָהֱאֹלִהים, ָמָצא ֶאת-נְַדֵבר, ּוַמה-נֹאַמר ַלאדֹנִי, ַמה-וַיֹאֶמר יְהּוָדה, ַמה

ָחִליָלה ִּלי, ֵמֲעשֹות זֹאת; ָהִאיש ֲאֶשר נְִמָצא ַהָגִביַע ְביָדֹו, --וַיֹאֶמר יז  נְִמָצא ַהָגִביַע ְביָדֹו.-ֲאנְַחנּו ַגם ֲאֶשר-ַגם
נָא ַעְבְדָך -וַיִַגש ֵאָליו יְהּוָדה, וַיֹאֶמר ִבי ֲאדֹנִי, יְַדֶבר יח  }ס{  ֲאִביֶכם.-ִּלי ָעֶבד, וְַאֶתם, ֲעלּו ְלָשלֹום ֶאל-ההּוא יְִהיֶ 
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ָלֶכם ָאב, -ֲהיֵש  יו ֵלאמֹר:ֲעָבדָ -ֲאדֹנִי ָשַאל, ֶאת יט  ִכי ָכמֹוָך, ְכַפְרעֹה.  יִַחר ַאְפָך ְבַעְבֶדָך:-ָדָבר ְבָאְזנֵי ֲאדֹנִי, וְַאל
נִים ָקָטן; וְָאִחיו ֵמת, וַיִּוֵָתר הּוא ְלַבדֹו ְלִאמֹו וְָאִביו ֲאֵהבֹו.-ֲאדֹנִי, יֶש-וַנֹאֶמר, ֶאל כ  ָאח.-אֹו   ָלנּו ָאב זֵָקן, וְיֶֶלד זְקֻׁ
הּו, ֵאָלי; וְָאִשיָמה ֵעינִי, ָעָליו.-וַתֹאֶמר, ֶאל כא -יּוַכל ַהנַַער, ַלֲעזֹב ֶאת-ֲאדֹנִי, ֹלא-וַנֹאֶמר, ֶאל כב  ֲעָבֶדיָך, הֹוִרדֻׁ

ֹלא תִֹספּון, ִלְראֹות --ֹלא יֵֵרד ֲאִחיֶכם ַהָקטֹן, ִאְתֶכם-ֲעָבֶדיָך, ִאם-וַתֹאֶמר, ֶאל כג  ָאִביו, וֵָמת.-וְָעַזב ֶאת  ָאִביו:
בּו, ִשְברּו  וַיֹאֶמר, ָאִבינּו: כה  ֵאת, ִדְבֵרי ֲאדֹנִי.--לֹו-דַעְבְדָך ָאִבי; וַנַגֶ -וַיְִהי ִכי ָעִלינּו, ֶאל כד  ָפנָי. -ָלנּו ְמַעט-שֻׁ

ֹלא נּוַכל ִלְראֹות ְפנֵי ָהִאיש, וְָאִחינּו -ִכי--יֵש ָאִחינּו ַהָקטֹן ִאָתנּו, וְיַָרְדנּו-ִאם  וַנֹאֶמר, ֹלא נּוַכל ָלֶרֶדת: כו  אֶֹכל.
וַיֵֵצא ָהֶאָחד,  כח  ִּלי ִאְשִתי.-ַאֶתם יְַדְעֶתם, ִכי ְשנַיִם יְָלָדה  וַיֹאֶמר ַעְבְדָך ָאִבי, ֵאֵלינּו: כז  ּו.ַהָקטֹן ֵאינֶנּו ִאָתנ

--ֶזה ֵמִעם ָפנַי, וְָקָרהּו ָאסֹון-ֶאת-ּוְלַקְחֶתם ַגם כט  ֵהנָה.-ֵמִאִתי, וָאַֹמר, ַאְך ָטרֹף טָֹרף; וְֹלא ְרִאיִתיו, ַעד
ַעְבְדָך ָאִבי, וְַהנַַער, ֵאינֶנּו ִאָתנּו; וְנְַפשֹו, ְקשּוָרה -וְַעָתה, ְכבִֹאי ֶאל ל  ֵשיָבִתי ְבָרָעה, ְשאָֹלה.-ֹוַרְדֶתם ֶאתוְה

ִכי  לב  ְשאָֹלה.--ּו, ְביָגֹוןֵשיַבת ַעְבְדָך ָאִבינ-וֵָמת; וְהֹוִרידּו ֲעָבֶדיָך ֶאת--ֵאין ַהנַַער-וְָהיָה, ִכְראֹותֹו ִכי לא  ְבנְַפשֹו.
נָא -וְַעָתה, יֵֶשב לג  ַהיִָמים.-ֹלא ֲאִביֶאנּו ֵאֶליָך, וְָחָטאִתי ְלָאִבי ָכל-ִאם  ַהנַַער, ֵמִעם ָאִבי ֵלאמֹר:-ַעְבְדָך ָעַרב ֶאת

ֶפן   ָאִבי, וְַהנַַער ֵאינֶנּו ִאִתי:-ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל-ִכי לד  ֶאָחיו.-ֶעֶבד, ַלאדֹנִי; וְַהנַַער, יַַעל ִעם--ַעְבְדָך ַתַחת ַהנַַער
 ָאִבי.-ֶאְרֶאה ָבָרע, ֲאֶשר יְִמָצא ֶאת

Alef.  

1.  First gift to Eisav: 

 32:14-6  

And he lodged there that night; and took of that which he had with him a present for 

Eisav his brother: two hundred she-goats and twenty he-goats, two hundred ewes 

and twenty rams, thirty milch camels and their colts, forty kine and ten bulls, twenty 

she-asses and ten foals.   

 Second gift to Pharoah’s second –in-command: 

 43:11  

And their father Yisrael said unto them: 'If it be so now, do this: take of the choice 

fruits of the land in your  vessels, and carry down the man a present, a little balm, 

and a little honey, spicery and ladanum, nuts, and almonds. 

 In the case of Eisav, the complaint against Yaakov is that he deprived his brother of 

his birthright, which would have involved receiving a significant portion of property. 

Therefore Yaakov thought that to appease Eisav, he had to give him enough things 

that would show that he wished to make up for any inequity that had occurred 

earlier in their lives.  

 In the case of the ruler of Egypt, Yaakov was interested in demonstrating that his 

sons did come from Canaan and that they had great respect and deference for the 

Egyptian ruler. There was nothing in terms of material that Yaakov could give the 

Egyptian ruler that he did not have; therefore the present had to be more symbolic. 

Furthermore, this was a time of famine, so it could not be expected of Yaakov to 

send a great many animals when those animals probably had no pasture land and 

were not robust.  

2.  42:36-8    

And Yaakov their father said unto them: 'Me have ye bereaved of my children: Yosef 

is not, and Shimon is not, and ye will take Binyamin away; upon me are all these 

things come.' And Reuven spoke unto his father, saying: 'Thou shalt slay my two sons, 

if I bring him not to thee; deliver him into my hand, and I will bring him back to thee.' 

And he said: 'My son shall not go down with you; for his brother is dead, and he only 
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is left; if harm befall him by the way in which ye go, then will ye bring down my gray 

hairs with sorrow to the grave.    

43:8-9 

And Yehuda said unto Yisrael his father: 'Send the lad with me, and we will arise and 

go, that we may live, and not die, both we, and thou, and also our little ones. I will be 

surety for him; of my hand shalt thou require him; if I bring him not unto thee, and 

set him before thee, then let me bear the blame for ever.   For except we had 

lingered, surely we had now returned a second time.' And their father Yisrael said 

unto them: 'If it be so now, do this: take of the choice fruits of the land in your 

vessels, and carry down the man a present, a little balm, and a little honey, spicery 

and ladanum, nuts, and almonds; and take double money in your hand; and the 

money that was returned in the mouth of your sacks carry back in your hand; 

peradventure it was an oversight; take also your brother, and arise, go again unto the 

man; and God Almighty Give you mercy before the man, that he may release unto 

you your other brother and Binyamin. And as for me, if I be bereaved of my children, 

I am bereaved.'   

The turning point is indicated in 43:1 “And the famine was sore in the land.” At first, 

when the famine was still not so intense, Yaakov could afford to adopt a hard line 

about being separated from Binyamin. But once it became clear that the famine 

would soon end, Yaakov had no choice but to give in. It wouldn’t only be Binyamin 

who might be lost; the entire family might die of starvation. It was no longer a 

situation that could be dealt with rationally; emergency, desperate measures had to 

be adopted.  It could also be said that Reuven’s proposal was hardly attractive. While 

the offer to have two of his own children killed as a punishment should he not return 

Binyamin spoke to how earnestly he took the responsibility, if Yaakov did not wish to 

risk the death of a son, why would he agree to having two grandchildren additionally 

killed? 

3.  It seems to me that Yosef wanted the opportunity to spend some time with Binyamin 

in an informal setting, be able to demonstrate his ostensible divining power (setting 

up the illusion that he was able to use his cup to discern various mysteries) by seating 

the brothers in order of age, and to put them all at ease so when the cup was found 

in Binyamin’s sack, the roller coaster of emotions that they would experience would 

bring out their true feelings vis-à-vis their brother and his situation. 

Beit.  

According to the Midrash, Yehuda’s key comment was: (43:8) “…that we may live, 

and not die, both we, and thou, and also our little ones…” To have to tell your young 

child that you cannot give him food is a horrible situation to find oneself in. 

Gimel. 

1.  The verses that support Onkelos and RaShI’s interpretation: 

 Shemot 8:21-3 

 And Pharaoh called for Moshe and for Aharon, and said: 'Go ye, sacrifice to your God 

in the land.' And Moshe said: 'It is not meet so to do; for we shall sacrifice the 
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abomination of the Egyptians to the LORD our God; lo, if we sacrifice the 

abomination of the Egyptians before their eyes, will they not stone us? We will go 

three days' journey into the wilderness, and sacrifice to the LORD our God, as He 

shall Command us.'   

2.  Bei’ur,1 HaKorem,2 and Ben Almozeg3 cite Egyptian practices and laws in order to 

explain Yosef and the other Egyptians’ behaviors vis-à-vis eating with Yosef’s 

brothers.  

3.  What could question the interpretation of Sephorno by pointing out that as far as the 

brothers and the other Egyptians were concerned, Yosef was Egyptian. So why did he 

insist on eating alone? 

4.   

א יֹּֽוְכ֜לּון  לב ם ִכ֩י ֹלֹ֨ ים ִאתֹוֹ֙ ְלַבָדָּ֔ ְכִלִ֤ ֹֹֽ ים ָהא ם וְַלִמְצִרִ֞ ם ְלַבָדָּ֑ ֹו וְָלֶהֶ֣ ימּו ֛לֹו ְלַבדּ֖ וַיִָשִׂ֥

ֶחם ִכֹֽ  ל ֶאת־ָהִֹֽעְבִריםֹ֙ ֶלָּ֔ ִֹ֤ ים ֶלֱֹֽאכ יִם׃ַהִמְצִרִ֗ וא ְלִמְצָרֹֽ ה ִהּ֖  י־תֹוֵעָבִׂ֥
I think that Ben Amozeg works best with the Ta’amei HaMikra. He explains that the  

Egyptians would have nothing to do socially with anyone, including Yosef, who was 

not an idolater like them. the Etnachta separates the portion of the verse beginning 

“VeLaMitzrim”, suggesting that they were separate from both Yosef and his brothers. 

Yosef, even while assuming the guise of the second-in-command of Egypt says to the  

brothers: (42:18) “…This do, and live; for I fear God”, suggesting that whatever his 

public beliefs, they did not include idolatry. 

Daled.  

 The fact that the term “Imo” appears in the phrase, suggests that until this situation .א1

where he was with them and they were with him, no drinking of intoxicated 

beverages had taken place since the time that Yosef had been dispatched by the 

brothers.  

                                                           
1

 (8181-8311גליציה )-ר' שלמה דובנא, ליטא

הדפיס את החוברת "עלים לתרופה" שסללה את  ל"ביאור". משה מנדלסוןבלשן עברי, משורר ואיש ספר, שותפו של 

חיבר את מרבית הביאור על ספר בראשית והוסיף הערות גם על יתר  הדרך למימונו ולתפוצתו של ה"ביאור".

 החומשים.
 (8371-8178ר' הרץ נפתלי הומברג )הכורם(, גליציה )2

)בנעוריו למד תלמוד אצל  משה מנדלסוןמראשי תנועת ההשכלה היהודית באירופה, איש חינוך, ממקורביו של 

כתב את )פירושו של מנדלסון לתורה(,  -קח חלק בפרוייקט ה"ביאור"ר' יחזקאל לנדא, בעל ה"נודע ביהודה"(. ל

הספרים "אמרי שפר" ו"בני ציון", בעניני מוסר ודרך ארץ תוך הדגשת המחוייבות והנאמנות למדינה 

)אוסטריה(. שימש כצנזור על ספרי היהודים מטעם השלטונות האוסטריים )במסגרת תפקידו המליץ לצנזר 

לסגור ישיבות ולהגביל את השימוש בשפה העברית(. בזקנותו כתב פירוש מלא משלו חלקים מן התלמוד, 

 לתורה בשם "הכורם".
3

 (8111-8111אמוזג )אם למקרא(, איטליה )-ר' אליהו בן

)נפטרו  ששורשיה בפאס שבמרוקו. למרות שגדל ללא הוריםבן למשפחה  רב ופילוסוף, כתב פירוש למקרא.

הוסמך לרבנות, ושימש כרב העיר ליוורנו במשך  81(, הצליח לרכוש השכלה רחבה וכבר בגיל 4בהיותו בן 

בהגותו ביקש להדגיש את היסוד האוניברסליסטי שלטענתו משתקף מהדת היהודית )למשל  כחמישים שנה.

נסיונות להתמודד עם רעיונותיהם של קאנט, הגל, פיכטה,  יתן לזהות בכתביובספרו "ישראל והאנושות"(. נ

  ופילוסופים אחרים.
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 :Gur Aryeh’s answer to the question that he posed .ב   

 אותנו החזיק אתמול, וחשוב שר שהוא - רוצה יוסף היה מה מתמיהים היו כי לתרץ ויש

 לשתות רוצה הוא ולפיכך, מרגלים בעיניו אנחנו עדיין אלא, עמנו שותה ועכשיו - כמרגלים

 ואמרו, כוונתו הוא כך, אחר בדבור אותנו ויתפוס.(, סה עירובין) סוד יצא יין נכנס כי, יין עמנו

, שלכם סוד תגלו כי אתם שיראים לשתות רוצים אתם אין לכך יאמר נשתה לא אם - הם

 שתו לפיכך, שלו מהחשד ונצא דבר שום מאתנו ישמע ולא ונשכר יין עמו נשתה - אדרבא

 :עמו ונשתכרו עמו

They thought that Yosef wanted to make them drunk in order to see whether they 

in fact were spies. Therefore if they refuse to drink, Yosef will think that his 

suspicions and accusations are confirmed. They decided to drink with Yosef in order 

to demonstrate that even when drunk, no evidence will emerge to suggest that they 

were spies.  

 R. Eliezer Ashkenazi:4 Whatever their personal misgivings over drinking, they could .א.2

not see a way to refuse Yosef’s offer, particularly when he himself was 

partaking. 

 Yitzchak Regio:5 They were celebrating the comforting words of Yosef’s 

housekeeper as well as Shimon being returned to them. Yosef was celebrating 

that all of his brothers were finally together again and the time for his 

“unmasking” was soon at hand. 

  HaEmek Davar: They were celebrating that they no longer were suspected of being 

spies, and the drinking was equivalent to a Korban Toda in pre-Mishkan days. 

 Chagai 1:6 “Ye have sown much, and brought in little, ye eat, but ye have not .ב    

enough, ye drink, but ye are not filled with drink, ye clothe you, but there is none 

warm; and he that earneth wages earneth wages for a bag with holes.” 

                                                           
4

 (8181-8111פולין )-פראג-איטליה-ר' אליעזר אשכנזי )מעשי ה'(, פוסטאט
שימש ברבנות  62רבי יוסף טאיטאצאק ושל ר' יוסף קארו )יחד עם מהר"ם אלשיך(. בהיותו בן  תלמידם של

נאלץ לצאת ממצרים ועבר לעיר פמגושטה שבקפריסין )על תקופה זו כתב בהקדמתו  שנה 62במצרים. בחלוף 

משם עבר רבי אליעזר לוניציה אך בשל מחלוקת קשה עם ר' שמואל יהודה קצנלנבוגן  וסף לקח"(.לספרו "י

אך  )מהרשי"ק( מפאדובה וסיעתו נאלץ להעתיק מקומו לפראג. מאוחר יותר חזר לאיטליה, הפעם לקרימונה,

ישיבה שימש כאב בית הדין בפוזנא ואף עמד בראש  גם שם לא פסקו נדודיו והוא היגר לפולין, שם

ואת "יוסף לקח" על מגילת אסתר,  חיבר את הספר "מעשי השם" על התורה בקרקוב. את חייו סיים מקומית.

 וכן פירוש להגדה של פסח ותשובות הלכתיות רבות.
5

 (8317-8111ר' יצחק שמואל רגיו )יש"ר(, איטליה )

רב ואיש מדע, שקרא להרחבת ההשכלה באיטליה ובעידודו נפתח שם בית מדרש לרבנים המשלב לימודים 

מפעלו של  -השתתף בכתיבת "הביאור" מחקרי והוא-עיסוקו בתנ"ך היה ביקורתי כלליים עם לימודים תורניים.

בשל כך )ובשל  לפירוש חדשני לתורה, במסגרתו שקד גם על תרגום התנ"ך לשפות אירופאיות. מנדלסון

פרסם אגרת  כדי לזכות שוב בלגיטימיות עמדותיו הליברליות( הוא נתפס בעיני חלק מרבני אירופה כרפורמי.

 בין ספריו ומאמריו: שימש כרב קהילה במשך עשור )במקום אביו שנפטר(. התנצלות המבהירה את השקפתו.

"מאמר תורה מן  לביקורת נוקבת. "התורה והפילוסופיה" בו הוא מציג את גישתו המשלבת אשר זכתה 

 "אגרות יש"ר". אוסף חידושים. -"ילקוט יש"ר" רת אלהים" בהקדמה לפירושו לתורה.השמים" ו"ספר תו
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 Perhaps the point is that they drank, but they did not do so with much enjoyment. 

The troubles and worries that were continuing to plague them removed any 

pleasure that they would otherwise have enjoyed.  

Heh.  

 1.  The plot was to place Binyamin in a compromising position, i.e., to accuse him of 

thievery leading to his having to remain behind in order to be Yosef’s slave, and 

thereby to test the brothers as to whether they would come to his aid or not.  

2.  If indeed Binyamin was a skillful thief, why wouldn’t he be able not only to spirit 

away Yosef’s cup, but also the money that had been brought to buy the additional 

food? 

3.  The first time the money was placed in their sacks: 

ַשקֹו, וְָלֵתת ָלֶהם ֵצָדה -ְכֵליֶהם ָבר, ּוְלָהִשיב ַכְסֵפיֶהם ִאיש ֶאל-, וַיְַמְלאּו ֶאתוַיְַצו יֹוֵסף כה:מב

 ֶהם, ֵכן.ַלָדֶרְך; וַיַַעש לָ 

 The second time the money was placed in their sacks: 

ַאְמְתחֹת ָהֲאנִָשים אֶֹכל, ַכֲאֶשר יּוְכלּון ְשֵאת; -, ֵלאמֹר, ַמֵּלא ֶאתֵביתֹו-ֲאֶשר ַעל-וַיְַצו ֶאת א:מד

ְגִביִעי ְגִביַע ַהֶכֶסף, ָתִשים ְבִפי ַאְמַתַחת ַהָקטֹן, וְֵאת, -וְֶאת ב  ִאיש, ְבִפי ַאְמַתְחתֹו.-וְִשים ֶכֶסף

  ֶסף ִשְברֹו; וַיַַעש, ִכְדַבר יֹוֵסף ֲאֶשר ִדֵבר.כֶ 

Clearly, the first time the money was returned, the brothers did not know about it 

until they discovered it on their way back to Canaan: 

ְפַתח ָהֶאָחד ֶאת כז: מב ְסּפֹוא ַלֲחֹמרוֹ -ַויִּ ֵנה-ַבָמלֹון; ַוַיְרא, ֶאת--ַשּקֹו, ָלֵתת מִּ י -ַכְסּפֹו, ְוהִּ הּוא, ְבפִּ

י-ַוֹיאֶמר ֶאל כח  ַאְמַתְחתֹו. ָבם, ַוֶיֶחְרדּו אִּ י; ַוֵיֵצא לִּ ֵנה ְבַאְמַתְחתִּ י, ְוַגם הִּ יו -ש ֶאלֶאָחיו הּוַשב ַכְסּפִּ ָאחִּ
  ים, ָלנּו.קֹזאת ָעָשה ֱאֹל-ֵלאֹמר, ַמה

And it would be logical to assume that the second time, since the person in charge of 

Yosef’s house was told to do it, as opposed to Yosef giving a general command, it was 

again deposited secretively. But RaMBaN suggests that only the cup had been placed 

in Binyamin’s sack without the brothers’ knowledge.  

 ויבקש חמס לכם עשה כי אדני ידע להם אמר כי, לדעתם - אמתחתו בפי איש כסף ושים 

 שנעשה בגביע התנצלות להם היה, לדעתם שלא הראשונה כפעם זה עשה שאם, לכם להטיב

 נתן כי הכירו כי, במשא ידעו כאשר בכסף וידעו, לדעתם היה אבל, בכסף נעשה כאשר בו

 בפעם גם הכסף היה כי עליהם טען אולי, לדעתם שלא היה ואם. שאת יוכלון כאשר להם

 :ממנו שתקיף עם לדון יוכל ומי, בגביע כן יתכן ולא, מטמון הזאת

 הבאים היו, בתוכה רבות ומהומות מצרים ארץ מכל מאד רבים השוברים היות בעבור כי, ודע

 הניתן לוקחים והם בהם הנמצא הכסף לפי להם מודד והוא, למשביר וכספיהם שקיהם נותנין

 הראשונה בפעם לקחו כן ועל. עושה הוא באמונה כי ועוד, שלטון מלך דבר באשר להם

 :בשנית גם בתוכם מה ידעו ולא סגורים שקיהם

Essentially he assumes the premise of the Abrabanel’s question as containing the 

answer to the question. If the money would not be known to them the second time, 

then they could claim that everything, including the cup had been a plant. Only if 

they were aware of the money would the finger of blame be pointed exclusively at 

Binyamin. The fact that in v. 1 Yosef instructs that they are to be given as much as 

they can carry, suggests that they were aware of what had been place in their sacks, 

since they would have to see how much was possible to lift by each one.   

 


