כיתות ד-ו
פרשת וישב
יום א

תלְּדֹות ַי ֲעקֹב יֹוסֵּ ף בֶׁ ן ְּשבַ ע עֶׁ ְּש ֵּרה
גּורי ָאבִ יו בְּ ֶׁא ֶׁרץ כְּ נָעַ ן( :ב) ֵּאלֶׁה ֹ
(א) ַויֵּשֶׁ ב ַי ֲעקֹב בְּ ֶׁא ֶׁרץ ְּמ ֵּ
שָ נָה הָ יָה רֹעֶׁ ה ֶׁאת ֶׁאחָ יו בַ צ ֹאן וְּ הּוא נַעַ ר ֶׁאת בְּ נֵּי בִ לְּהָ ה וְּ ֶׁאת בְּ נֵּי זִ ְּלפָה נְּשֵּ י ָאבִ יו ַויָבֵּ א
יֹוסֵּ ף ֶׁאת ִדבָ ָתם ָרעָ ה ֶׁאל אֲ בִ יהֶׁ ם( :ג) וְּ י ְִּש ָר ֵּאל ָאהַ ב ֶׁאת יֹוסֵּ ף ִמכָל בָ נָיו כִ י בֶׁ ן זְּ ֻקנִים הּוא
תנֶׁת פ ִַסים:
לֹו וְּ עָ שָ ה לֹו כְּ ֹ
רש"י פרשת וישב
(א) וישב יעקב וגו'  -אחר שכתב לך ישובי עשו ותולדותיו בדרך קצרה ,שלא היו ספונים [הגונים]
וחשובים לפרש היאך נתיישבו וסדר מלחמותיהם איך הורישו את החורים ,פירש לך ישובי יעקב
ותולדותיו בדרך ארוכה כל גלגולי סבתם ,לפי שהם חשובים לפני המקום להאריך בהם .וכן אתה
מוצא בעשרה דורות שמאדם ועד נח ,פלוני הוליד פלוני ,וכשבא לנח האריך בו .וכן בעשרה דורות
שמנח ועד אברהם קצר בהם ,ומשהגיע אצל אברהם האריך בו .משל למרגלית שנפלה בין החול,
אדם ממשמש בחול וכוברו בכברה עד שמוצא את המרגלית ,ומשמצאה הוא משליך את הצרורות
מידו ונוטל המרגלית.
(דבר אחר וישב יעקב הפשתני הזה נכנסו גמליו טעונים פשתן ,הפחמי תמה אנה יכנס כל הפשתן
הזה ,היה פיקח אחד משיב לו ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו ,כך יעקב ראה כל
האלופים הכתובים למעלה ,תמה ואמר מי יכול לכבוש את כולן ,מה כתיב למטה (פסוק ב) אלה
תולדות יעקב יוסף ,דכתיב (עובדיה א יח) והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש,
ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם):
שאלות







בסוף פרשת וישלח יש רשימה של אלופי עשו  43פסוקים שכתובים בצורה של רשימת
מכולת .פרשת וישלח
תלְּדֹות עֵּ שָ ו הּוא אֱ דֹום..........:
(א) וְּ ֵּאלֶׁה ֹ
האם גם ההיסוריה של יעקב כתובה כך?
מה סיבת ההבדל?
מה הדוגמא שרש"י מביא לתופעה הזאת?
מה המשל שרש"י משתמש בו להמחיש את התופעה הזו
***בחלק השני של הדיבור הזה רש"י עונה על שאלה  ,מה היא?

כיתות ד-ו
פרשת וישב
יום ב
רש"י
(ב) אלה תולדות יעקב  -אלה של תולדות יעקב ,אלה ישוביהם וגלגוליהם עד שבאו לכלל יישוב .סבה
ראשונה יוסף בן שבע עשרה וגו' על ידי זה נתגלגלו וירדו למצרים .זהו אחר פשוטו של מקרא להיות
[דבר] דבור על אופניו .ומדרש אגדה דורש ,תלה הכתוב תולדות יעקב ביוסף מפני כמה דברים ,אחת
שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא ברחל ,ושהיה זיו איקוניןו של יוסף דומה לו ,וכל מה
שאירע ליעקב אירע ליוסף ,זה נשטם וזה נשטם ,זה אחיו מבקש להרגו וזה אחיו מבקשים להרגו,
וכן הרבה בבראשית רבה (פד ו) .ועוד נדרש בו וישב ביקש יעקב לישב בשלוה ,קפץ עליו רוגזו של
יוסף .צדיקים מבקשים לישב בשלוה אומר הקדוש ברוך הוא לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם
לעולם הבא ,אלא שמבקשים לישב בשלוה בעולם הזה:
והוא נער  -שהיה עושה מעשה נערות ,מתקן בשערו ממשמש בעיניו ,כדי שיהיה נראה יפה:
את בני בלהה  -כלומר ורגיל אצל בני בלהה ,לפי שהיו אחיו מבזין אותן והוא מקרבן:
את דבתם רעה  -כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו ,שהיו אוכלין אבר מן החי,
ומזלזלין בבני השפחות לקרותן עבדים ,וחשודים על העריות .ובשלשתן לקה .על אבר מן החי (לעיל
פסוק לא) וישחטו שעיר עזים במכירתו ,ולא אכלוהו חי .ועל דבה שספר עליהם שקורין לאחיהם
עבדים( ,תהלים קה יז) לעבד נמכר יוסף .ועל העריות שספר עליהם( ,להלן לט ז) ותשא אשת אדוניו
וגו':
דבתם  -כל לשון דבה פרלידי"ץ בלע"ז [רכילות] כל מה שהיה יכול לדבר בהם רעה היה מספר:
דבה  -לשון (שיר ז י) דובב שפתי ישנים:
שאלות






ת ְּלדֹות ַי ֲעקֹב?
ת ְּלדֹות ַי ֲעקֹב יֹוסֵּ ף האם רק יוסף הוא ֹ
(ב) ֵּאלֶׁה ֹ
מדרש אגדה מוצא דמיון בין יעקב ליוסף נסה למצא את הדמיון.
זה נשטם -
זה אחיו מבקש להרגו –
בתורה כתוב שיוסף היה בן  , 17ברור שזה נער ,מדוע התורה כותבת "והוא נער"?
יוסף היה חבר של בני בלהה ובני זלפה מדוע?
יוסף סיפר ליעקב שאחיו עוברים  3עבירות מה הם? איך נענש מידה כנגד מידה?

כיתות ד-ו
פרשת וישב
יום ג
תנֶׁת פ ִַסים:
(ג) וְּ י ְִּש ָר ֵּאל ָאהַ ב ֶׁאת יֹוסֵּ ף ִמכָל בָ נָיו כִ י בֶׁ ן זְּ ֻקנִים הּוא לֹו וְּ עָ ָשה לֹו כְּ ֹ
רש"י פרשת וישב
(ג) בן זקונים  -שנולד לו לעת זקנתו .ואונקלוס תרגם בר חכים הוא ליה כל מה שלמד משם ועבר
מסר לו .דבר אחר שהיה זיו איקונין שלו דומה לו:
פסים  -לשון כלי מלת ,כמו (אסתר א ו) כרפס ותכלת ,וכמו (שמואל ב' יג יח) כתונת הפסים ,דתמר
ואמנון .ומדרש אגדה על שם צרותיו שנמכר לפוטיפר ולסוחרים ולישמעאלים ולמדינים:
שאלות




כמה פירושים יש ברש"י לביטוי "בן זקונים"?
איזה פירוש הכי מובן לך?
תלמוד בבלי מסכת קידושין פרק א -



"רבי יוסי הגלילי אומר :אין זקן אלא מי שקנה חכמה" ,זה קנה חכמה כעת מובן
הפירוש השני?
מאיזה חומר היתה עשויה הכותונת של יוסף? הפסוק במגילת אסתר עוזר לנו להבין,
"כרפס ותכלת",
בפירוש השני רש"י מוצא ראשי תיבות במילה פסים ,השלם



פ -
ס–
י–
מ-

כיתות ד-ו
פרשת וישב
יום ד
יֹוסף
ְּשֹלם( :ה) ַויַחֲ ֹלם ֵּ
(ד) ַוי ְִּראּו ֶׁאחָ יו כִ י אֹתֹו ָאהַ ב אֲ בִ יהֶׁ ם ִמכָל ֶׁאחָ יו וַ ִי ְּשנְּאּו אֹתֹו וְּ ל ֹא יָכְּ לּו ַד ְּברֹו ל ָ
לָמ ִתי( :ז)
ֵּיהם ִש ְּמעּו נָא ַהחֲ לֹום ַהזֶׁה אֲ ֶׁשר ָח ְּ
יֹוספּו עֹוד ְּשנ ֹא אֹתֹו( :ו) וַי ֹאמֶׁ ר אֲ ל ֶׁ
חֲ לֹום וַ ַיגֵּד ְּל ֶׁאחָ יו וַ ִ
וְּ ִהנֵּה אֲ נ ְַּחנּו ְּמ ַאל ְִּמים אֲ ל ִֻמים בְּ תֹוְך הַ שָ דֶׁ ה וְּ ִהנֵּה ָק ָמה אֲ ל ָֻמ ִתי וְּ גַם ִנצָ בָ ה וְּ ִהנֵּה ְּתסֻ בֶׁ ינָה אֲ ֻלמ ֵֹּתיכֶׁ ם
ו ִַת ְּש ַתחֲ וֶׁ ין ָ לַאֲ לֻמָ ִתי:
רש"י
(ד) ולא יכלו דברו לשלום  -מתוך גנותם למדנו שבחם ,שלא דברו אחת בפה ואחת בלב:
דברו  -לדבר עמו:
(ז) מאלמים אלומים  -כתרגומו מאסרין אסרין ,עמרין ,וכן (תהלים קכו ו) נושא אלומותיו ,וכמוהו
בלשון משנה (בבא מציעא כב ב) והאלומות נוטל ומכריז:
קמה אלומתי  -נזקפה:
וגם נצבה  -לעמוד על עמדה בזקיפה:
שאלות


הסבר את הביטוי "מתוך גנותם למדנו שבחם?



מה פירוש המילה "מאלמים".



איפה מצאנן בתהילים את המילה "אלומות" מה הם אלומות?



מה ההבדל בין "קמה" ל"נצבה"?



*** נסה לפי זה להסביר את הפסוק הבא "מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו?

כיתות ד-ו
פרשת וישב
יום ה
פרשת וישב
ֵּיהם ִש ְּמעּו נָא ַהחֲ לֹום ַהזֶׁ ה אֲ ֶׁשר
ֹאמר אֲ ל ֶׁ
יֹוספּו עֹוד ְּשנ ֹא אֹתֹו( :ו) וַי ֶׁ
(ה) ַויַחֲ ֹלם יֹוסֵּ ף חֲ לֹום ַו ַיגֵּד לְּ ֶׁאחָ יו ַו ִ
חָ ל ְָּמ ִתי( :ז) וְּ ִהנֵּה אֲ נ ְַּחנּו ְּמ ַאלְּ ִמים אֲ ל ִֻמים בְּ תֹוְך הַ שָ דֶׁ ה וְּ ִהנֵּה ָק ָמה אֲ ל ָֻמ ִתי וְּ גַם ִנצָ בָ ה וְּ ִהנֵּה ְּתסֻ בֶׁ ינָה
וַיֹוספּו
ִ
ֹאמרּו לֹו ֶׁא ָחיו הֲ מָ ֹלְך ִת ְּמֹלְך עָ לֵּ ינּו ִאם ָמשֹול ִת ְּמשֹל בָ נּו
אֲ ֻלמ ֵֹּתיכֶׁם וַ ִת ְּש ַתחֲ וֶׁ ין ָ לַאֲ ל ָֻמ ִתי( :ח) ַוי ְּ
ֹאמר ִהנֵּה ָחלַ ְּמ ִתי
עֹוד ְּשנ ֹא אֹתֹו עַ ל חֲ ֹלמ ָֹתיו וְּ עַ ל ְּדבָ ָריו( :ט) ַויַחֲ ֹלם עֹוד חֲ לֹום ַא ֵּחר וַ י ְַּספֵּר אֹתֹו ל ְֶּׁא ָחיו וַי ֶׁ
חֲ לֹום עֹוד וְּ ִהנֵּה הַ שֶׁ מֶׁ ש וְּ הַ י ֵָּרחַ וְּ ַאחַ ד עָ שָ ר כֹוכָבִ ים ִמ ְּש ַתחֲ וִ ים לִי( :י) ַוי ְַּספֵּר ֶׁאל ָא ִביו וְּ ֶׁאל ֶׁא ָחיו וַ יִ גְּ עַ ר
בֹו ָאבִ יו וַ י ֹאמֶׁ ר לֹו מָ ה הַ חֲ לֹום הַ זֶׁה אֲ שֶׁ ר חָ ל ְָּמ ָת הֲ בֹוא נָבֹוא אֲ נִ י וְּ ִא ְּמָך וְּ ַא ֶׁחיָך ל ְִּה ְּש ַתחֲ ֹות לְָּך ָא ְּרצָ ה:
(יא) ַו ְּי ַקנְּאּו בֹו ֶׁא ָחיו וְּ ָאבִ יו ָשמַ ר ֶׁאת הַ דָ בָ ר:
רש"י
(ח) ועל דבריו  -על דבתם רעה שהיה מביא לאביהם:
(י) ויספר אל אביו ואל אחיו  -לאחר שספר אותו לאחיו חזר וספרו לאביו בפניהם:
ויגער בו  -לפי שהיה מטיל שנאה עליו:
הבוא נבוא  -והלא אמך כבר מתה .והוא לא היה יודע שהדברים מגיעין לבלהה ,שגדלתו כאמו.
ורבותינו למדו מכאן שאין חלום בלא דברים בטלים .ויעקב נתכוון להוציא הדבר מלב בניו שלא
יקנאוהו ,לכך אמר לו הבוא נבוא וגו' ,כשם שאי אפשר באמך כך השאר הוא בטל:
(יא) שמר את הדבר  -היה ממתין ומצפה מתי יבא ,וכן (ישעיה כו ב) שומר אמונים וכן (איוב יד טז)
לא תשמור על חטאתי ,לא תמתין:
שאלות


על איזה שאלה אפשרית עונה רש"י (בלי לשאול)



על איזה שאלה עונה רש"י בפסוק י?



ויגער בו  -לפי שהיה מטיל שנאה עליו :מתוך דברי רש"י משמע שיעקב לא כעס על עצם
הרמז בחלום אלא על השנאה שהוא מעורר .האם אתה מסכים לדברים אלו?



"אין חלום ללא דברים בטלים" מה הם הדברים הבטלים בחלום יוסף?



איך מפרש רש"י את המילים "ואביו שמר אתהדבר" ***נסה לפי הסבר זה להסביר את
הפסוק המפורסם הבא ":נפשי לה' משומרים לבוקר  ,שומרים לבוקר"

כיתות ד-ו

