כיתות ד -ו
פרשת ויגש
יום א

ַאפ ָך
יִּחר ְ
ַב ְד ָך ָד ָבר ְבָאזְ נֵי ֲאדֹּנִּי וְַאל ַ
יְד ֶבר נָא ע ְ
ֹּאמר ִּבי ֲאדֹּנִּ י ַ
ְהּודה ַוי ֶ
(יח) וַיִּ גַׁש ֵא ָליו י ָ
ָכם ָאב אֹו ָאח( :כ)
ֲב ָדיו ֵלאמֹּר ֲהיֵׁש ל ֶ
ַרעֹּה( :יט) ֲאדֹּנִּ י ָׁשַאל ֶאת ע ָ
מֹוך ְכפ ְ
ַב ֶד ָך ִּכי ָכ ָ
ְבע ְ
ָתר הּוא ְל ַבדֹו ְל ִּאּמֹו
ְָאחיו ֵמת וַיִּ ּו ֵ
ָקן וְ יֶלֶד זְ ֻקנִּ ים ָק ָטן ו ִּ
ֹּאמר ֶאל ֲאדֹּנִּ י יֶׁש ָלנּו ָאב ז ֵ
ַונ ֶ
ָאביו ֲא ֵהבֹו:
וְ ִּ

רש"י
(יח) ויגש אליו וגו' .דבר באזני אדני  -יכנסו דברי באזניך:
ואל יחר אפך  -מכאן אתה למד שדבר אליו קשות :
כי כמוך כפרעה  -חשוב אתה בעיני כמלך זה פשוטו .ומדרשו ,סופך ללקות עליו בצרעת כמו שלקה
פרעהה על ידי זקנתי שרה על לילה אחת שעכבה .דבר אחר מה פרעהו גוזר ואינו מקיים ,מבטיח
ואינו עושה ,אף אתה כן ,וכי זו היא שימת עין שאמרת לשום עינך עליו .דבר אחר כי כמוך כפרעה
אם תקניטני אהרוג אותך ואת אדוניך:
(יט) אדני שאל את עבדיו  -מתחלה בעלילה באת עלינו ,למה היה לך לשאול כל אלה ,בתך היינו
מבקשים ,או אחותנו אתה מבקש ,ואף על פי כן ונאמר אל אדוני ,לא כחדנו ממך דבר:
(כ) ואחיו מת  -מפני היראה היה מוציא דבר שקר מפיו .אמר אם אומר לו שהוא קיים ,יאמר
הביאוהו אצלי:
לבדו לאמו  -מאותו האם אין לו עוד אח :
שאלות






מנין שיהודה דבר עם יוסף בתקיפות ?
רש"י בדיבור המתחיל " כי כמוך כפרעה" כותב  4פירושים בחר  2וכתוב אותם.
מדוע השאלות שיוסף שואל את אחיו אודות המשפחה נראות ליהודה כשאלות לא
שייכות ?
יהודה שיקר .מה השקר ,מדוע שיקר ?
* ל"בדו לאמו  -מאותו האם אין לו עוד אח" :מי היא האם ומי הוא האח ?

כיתות ד -ו

יום ב
ֹּאמר ֶאל ֲאדֹּנִּ י לֹּא
ָליו( :כב) ַונ ֶ
ימה ֵעינִּי ע ָ
וְָאש ָ
הֹורדֻהּו ֵא ָלי ִּ
יך ִּ
ֲב ֶד ָ
ֹּאמר ֶאל ע ָ
(כא) ַות ֶ
ֵרד
יך ִּאם לֹּא י ֵ
ֲב ֶד ָ
ֹּאמר ֶאל ע ָ
ָמת( :כג) ַות ֶ
ָאביו ו ֵ
וְעזַב ֶאת ִּ
ָאביו ָ
יּוכל ַהנַעַר ַל ֲעזֹּב ֶאת ִּ
ַ
ָאבי ַו ַנגֶד לֹו
ַב ְד ָך ִּ
ָלינּו ֶאל ע ְ
יכם ַה ָקטֹּן ִּא ְת ֶכם לֹּא ת ִֹּּספּון ִּל ְראֹות ָפנָי( :כד) ַוי ְִּהי ִּכי ע ִּ
ֲא ִּח ֶ
נּוכל
ֹּאמר לֹּא ַ
ָאבינּו ֻׁשבּו ִּׁש ְברּו ָלנּו ְמ ַעט א ֶֹּכל( :כו) ַונ ֶ
ֹּאמר ִּ
ֵאת ִּד ְב ֵרי ֲאדֹּנִּי( :כה) ַוי ֶ
וְָאחינּו ַה ָקטֹּן
נּוכל ִּל ְראֹות ְפנֵי ָה ִּאיׁש ִּ
ָר ְדנּו ִּכי לֹּא ַ
ָאחינּו ַה ָקטֹּן ִּא ָתנּו וְ י ַ
ָר ֶדת ִּאם יֵׁש ִּ
לֶ
ָל ָדה ִּלי ִּא ְׁש ִּתי( :כח)
יְד ְע ֶתם ִּכי ְׁשנַיִּם י ְ
ַאתם ַ
ָאבי ֵא ֵלינּו ֶ
ַב ְד ָך ִּ
ֹּאמר ע ְ
ֵאינֶנּו ִּא ָתנּו:כז) ַוי ֶ
ּול ַק ְח ֶתם גַם ֶאת
יתיו עַד ֵהנָה( :כט) ְ
ַאך ָטרֹּף ט ָֹּרף וְ לֹּא ְר ִּא ִּ
ֵצא ָה ֶא ָחד ֵמ ִּא ִּתי ָוא ַֹּמר ְ
ַוי ֵ
ַב ְד ָך
וְע ָתה ְכב ִֹּּאי ֶאל ע ְ
יב ִּתי ְב ָר ָעה ְׁשא ָֹּלה( :ל) ַ
ְהֹור ְד ֶתם ֶאת ֵש ָ
זֶה ֵמ ִּעם ָפנַי וְ ָק ָרהּו ָאסֹון ו ַ
ָמת
וְהיָה ִּכ ְראֹותֹו ִּכי ֵאין ַהנַעַר ו ֵ
ַפׁשֹו( :לא) ָ
ׁשּורה ְבנ ְ
ַפׁשֹו ְק ָ
וְהנַעַר ֵאינֶנּו ִּא ָתנּו וְ נ ְ
ָאבי ַ
ִּ
ַב ְד ָך ַת ַחת
ֵׁשב נָא ע ְ
וְע ָתה י ֶ
ָאבינּו ְביָגֹון ְׁשא ָֹּלה( :לג) ַ
ַב ְד ָך ִּ
יבת ע ְ
יך ֶאת ֵש ַ
ֲב ֶד ָ
הֹורידּו ע ָ
וְ ִּ
ָאבי וְ ַהנַעַר ֵאינֶנּו ִּא ִּתי ֶפן
ֱלה ֶאל ִּ
יך ֶאע ֶ
ְהנַעַר יַעַל ִּעם ֶא ָחיו( :לד) ִּכי ֵא ְ
ֶבד ַלאדֹּנִּ י ו ַ
ַהנַעַר ע ֶ
ָאבי:
ֶא ְר ֶאה ָב ָרע ֲא ֶׁשר יִּ ְמ ָצא ֶאת ִּ
רש"י
(כב) ועזב את אביו ומת  -אם יעזוב את אביו דואגים אנו שמא ימות בדרך ,שהרי
אמו מתה בדרך:
(כט) וקרהו אסון  -שהשטן מקטרג בשעת הסכנה:
והורדתם את שיבתי וגו'  -עכשיו כשהוא אצלי אני מתנחם בו על אמו ועל אחיו ,ואם
ימות זה דומה עלי ששלשתן מתו ביום אחד:
(לא) והיה כראותו כי אין הנער ומת  -אביו מצרתו:
(לב) כי עבדך ערב את הנער  -ואם תאמר למה אני נכנס לתגר יותר משאר אחי ,הם
כולם מבחוץ ,אבל אני נתקשרתי בקשר חזק להיות מנודה בשני עולמות:
(לג) ישב נא עבדך וגו'  -לכל דבר אני מעולה ממנו ,לגבורה ,ולמלחמה ,ולשמש:
שאלות
 " ועזב את אביו ומת" מי ימות?
 מדוע יעקב חושש שיקרה לבנימין אסון בדרך?
 מדוע יהודה מנהל את המשא ומתן עם יוסף אע"פ שהוא לא הבכור?
" מנודה בשני עולמות" איזה עולמות?
 במה יהודה עדיף על בנימין?

כיתות ד -ו

יום ג
הֹוציאּו ָכל ִּאיׁש ֵמעָלָי
ָליו וַיִּ ְק ָרא ִּ
נִּצ ִּבים ע ָ
יֹוסף ְל ִּה ְתַאפֵק ְלכֹּל ַה ָ
(א) וְ לֹּא ָיכֹּל ֵ
ַיִּׁש ְמעּו
יֹוסף ֶאל ֶא ָחיו( :ב) וַיִּ ֵתן ֶאת קֹּלֹו ִּב ְב ִּכי ו ְ
ַדע ֵ
וְ לֹּא ָע ַמד ִּאיׁש ִּאתֹו ְב ִּה ְתו ַ
ָאבי ָחי
יֹוסף ַהעֹוד ִּ
יֹוסף ֶאל ֶא ָחיו ֲאנִּי ֵ
ֹּאמר ֵ
ַרעֹּה( :ג) ַוי ֶ
ַיִּׁש ַמע ֵבית פ ְ
ִּמ ְצ ַריִּ ם ו ְ
יֹוסף ֶאל ֶא ָחיו גְ ׁשּו נָא
ֹּאמר ֵ
נִּב ֲהלּו ִּמ ָפנָיו( :ד) ַוי ֶ
ָכלּו ֶא ָחיו ַלעֲנֹות אֹּתֹו ִּכי ְ
וְ לֹּא י ְ
ַתה ַאל
יכם ֲא ֶׁשר ְמ ַכ ְר ֶתם א ִֹּּתי ִּמ ְצ ָריְ ָמה( :ה) וְ ע ָ
יֹוסף ֲא ִּח ֶ
ֹּאמר ֲאנִּי ֵ
ֵא ַלי וַיִּ גָׁשּו ַוי ֶ
ֵיכם ִּכי ְמ ַכ ְר ֶתם א ִֹּּתי ֵהנָה ִּכי ְל ִּמ ְחיָה ְׁש ָל ַחנִּי ֱאל ִֹּּהים
יִּחר ְב ֵעינ ֶ
ָצבּו וְ ַאל ַ
ֵתע ְ
ֵיכם:
ִּל ְפנ ֶ
רש"י
(א) ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים  -לא היה יכול לסבול שיהיו מצרים נצבים עליו
ושומעין שאחיו מתביישין בהודעו להם :
(ב) וישמע בית פרעה  -ביתו של פרעה ,כלומר עבדיו ובני ביתו .ואין זה לשון בית ממש
אלא כמו (תהלים קטו יב) בית ישראל( ,מלכים א' יב כא) בית יהודה מיישניד"א בלע"ז
[בני הבית]:
(ג) נבהלו מפניו  -מפני הבושה :
(ד) גשו נא אלי  -ראה אותם נסוגים לאחוריהם ,אמר עכשיו אחי נכלמים ,קרא להם
בלשון רכה ותחנונים ,והראה להם שהוא מהול:
(ה) למחיה  -להיות לכם למחיה :
שאלות






מדוע מבקש יוסף מן המצרים לצאת מהחדר כאשר מתודע אל אחיו ?
מה המשמעות של "בית" בפסוק ב ?
רש"י מביא עוד  2דוגמאות למשמעות זו של בית .רשום אותם
רש"י אומר שאחי יוסף נסוגו אחור  ,מנין הסיק זאת רש"י ?
איך הוכיח יוסף לאחיו שהוא יהודי ?

כיתות ד -ו

יום ד
יטה גְ ד ָֹּלה:
ָכם ִּל ְפ ֵל ָ
ּול ַה ֲחיֹות ל ֶ
ָארץ ְ
ָכם ְׁש ֵא ִּרית ָב ֶ
ֵיכם לָשּום ל ֶ
ָחנִּ י ֱאל ִֹּּהים ִּל ְפנ ֶ
(ז) וַיִּ ְׁשל ֵ
ּולָאדֹון ְל ָכל
ַרעֹּה ְ
ימנִּי ְלָאב ְלפ ְ
ַח ֶתם א ִֹּּתי ֵהנָה ִּכי ָה ֱאל ִֹּּהים וַיְ ִּש ֵ
ַאתם ְׁשל ְ
וְע ָתה לֹּא ֶ
(ח) ַ
נְך
ָאמר ִּב ָ
ַא ַמ ְר ֶתם ֵא ָליו כֹּה ַ
ָאבי ו ֲ
ֵביתֹו ּומ ֵֹּׁשל ְב ָכל ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ָריִּ ם( :ט) ַמ ֲהרּו ַועֲלּו ֶאל ִּ
ָׁש ְב ָת ְב ֶא ֶרץ ג ֶֹּׁשן
יֹוסף ָש ַמנִּ י ֱאל ִֹּּהים ְלָאדֹון ְל ָכל ִּמ ְצ ָריִּ ם ְר ָדה ֵא ַלי ַאל ַת ֲעמֹּד( :י) וְ י ַ
ֵ
וְכ ְל ַכ ְל ִּתי א ְֹּת ָך
ָך( :יא) ִּ
וְכל ֲא ֶׁשר ל ְ
ּוב ָק ְר ָך ָ
ֹּאנְך ְ
ֶיך וְ צ ָ
ּובנֵי ָבנ ָ
ֶיך ְ
ּובנ ָ
ַאתה ָ
ית ָקרֹוב ֵא ַלי ָ
וְ ָהיִּ ָ
ֵיכם
ָך( :יב) וְ ִּהנֵה ֵעינ ֶ
וְכל ֲא ֶׁשר ל ְ
ית ָך ָ
ּוב ְ
ַאתה ֵ
ָרׁש ָ
ָׁשם ִּכי עֹוד ָח ֵמׁש ָׁשנִּ ים ָרעָב ֶפן ִּתּו ֵ
בֹודי
ָאבי ֶאת ָכל ְכ ִּ
ַד ֶתם ְל ִּ
יכם( :יג) ו ְִּהג ְ
ָמין ִּכי ִּפי ַה ְמ ַד ֵבר ֲא ֵל ֶ
ָאחי ִּבנְ י ִּ
רֹּאֹות וְעֵינֵי ִּ
ארי
ָאבי ֵהנָה( :יד) וַיִּ פֹּל עַל ַצּוְ ֵ
ְהֹור ְד ֶתם ֶאת ִּ
ּומ ַה ְר ֶתם ו ַ
יתם ִּ
ְב ִּמ ְצ ַריִּ ם וְ ֵאת ָכל ֲא ֶׁשר ְר ִּא ֶ
ְַאח ֵרי ֵכן
ֲל ֶהם ו ֲ
ֵב ְך ע ֵ
ַשק ְל ָכל ֶא ָחיו ַוי ְ
ָאריו( :טו) וַיְ נ ֵ
ָמן ָב ָכה עַל ַצּו ָ
ּובנְ י ִּ
ֵב ְך ִּ
ָאחיו ַוי ְ
ָמן ִּ
ִּבנְ י ִּ
ִּד ְברּו ֶא ָחיו ִּאתֹו:
רש"י
(ו) כי זה שנתים הרעב  -עברו משני הרעב:
(ח) לאב  -חבר ופטרון:
(ט) ועלו אל אבי  -ארץ ישראל גבוה מכל הארצות :
(יא) פן תורש  -דלמא תתמסכן ,לשון (שמואל א' ב ז) מוריש ומעשיר :
(יב) והנה עיניכם רואות  -בכבודי ,ושאני אחיכם ,שהרי אני מהול ככם .ועוד כי פי המדבר אליכם
בלשון הקודש :
ועיני אחי בנימין  -השוה את כולם יחד לומר שכשם שאין לי שנאה על בנימין אחי ,שהרי לא היה
במכירתי ,כך אין בלבי שנאה עליכם:
(יד) ויפול על צוארי בנימין אחיו ויבך  -על שני מקדשות שעתידין להיות בחלקו של בנימין וסופן
ליחרב:
ובנימין בכה על צואריו  -על משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף וסופו ליחרב:
(טו) ואחרי כן  -מאחר שראוהו בוכה ולבו שלם עמהם :
דברו אחיו אתו  -שמתחלה היו בושים ממנו :
שאלות






איך מבאר רש"י את המושג "אב לפרעה"
מנין שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות ?
*** " פן תורש" מה שורש המילה "תורש" ?
מה הם שני הסימנים בהם משתמש יוסף להוכיח שהוא אחיהם ?
צוארי בנימין בלשון רבים בנימין בכה על צואריו .על מה בכו האחי ם יוסף ובנימין

כיתות ד -ו

יום ה

ֲב ָדיו:
ּוב ֵעינֵי ע ָ
ַרעֹּה ְ
יטב ְב ֵעינֵי פ ְ
יֹוסף וַיִּ ַ
ַרעֹּה לֵאמֹּר ָבאּו ֲא ֵחי ֵ
נִּׁש ַמע ֵבית פ ְ
ְהקֹּל ְ
(טז) ו ַ
ַאר ָצה
ּולכּו בֹּאּו ְ
יר ֶכם ְ
יך זֹּאת עֲשּו ַטעֲנּו ֶאת ְב ִּע ְ
ַאח ָ
יֹוסף ֱאמֹּר ֶאל ֶ
ַרעֹּה ֶאל ֵ
ֹּאמר פ ְ
(יז) ַוי ֶ
ָכם ֶאת טּוב ֶארֶץ ִּמ ְצ ַריִּ ם
יכם ּובֹּאּו ֵא ָלי וְ ֶא ְתנָה ל ֶ
יכם וְ ֶאת ָב ֵת ֶ
ּוקחּו ֶאת ֲא ִּב ֶ
ָען( :יח) ְ
ְכנ ַ
ָכם ֵמ ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם ֲעגָלֹות
ֵיתה זֹּאת עֲשּו ְקחּו ל ֶ
וְַאתה ֻצּו ָ
ָארץ( :יט) ָ
וְ ִּא ְכלּו ֶאת ֵחלֶב ָה ֶ
ֵיכם ִּכי טּוב
ינְכם ַאל ָתחֹּס עַל ְכל ֶ
וְע ֶ
אתם( :כ) ֵ
ּוב ֶ
יכם ָ
אתם ֶאת ֲא ִּב ֶ
ּונְש ֶ
יכם ָ
וְלנְ ֵׁש ֶ
ְל ַט ְפ ֶכם ִּ
יֹוסף ֲעגָלֹות עַל ִּפי
ָכם הּוא( :כא) ַו ַיעֲשּו ֵכן ְבנֵי יִּ ְש ָר ֵאל וַיִּ ֵתן ָל ֶהם ֵ
ָכל ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם ל ֶ
ַד ֶר ְך:
ַרעֹּה וַיִּ ֵתן ָל ֶהם ֵצ ָדה ל ָ
פְ
רש"י
(טז) והקול נשמע בית פרעה  -כמו בבית פרעה ,וזהו לשון בית ממש :
(יז) טענו את בעירכם  -תבואה :
(יח) את טוב ארץ מצרים  -ארץ גושן .ניבא ואינו יודע מה ניבא ,סופם לעשותה כמצולה שאין בה
דגים:
חלב הארץ  -כל חלב לשון מיטב הוא :
(יט) ואתה צויתה  -מפי לומר להם :
זאת עשו  -כך אמור להם שברשותי הוא :
(כג) שלח כזאת  -כחשבון הזה .ומהו החשבון ,עשרה חמורים וגו' :
מטוב מצרים  -מצינו בתלמוד ששלח לו יין (ישן) שדעת זקנים נוחה הימנו .ומדרש אגדה גריסין
של פול:
בר ולחם  -כתרגומו:
ומזון  -ליפתן :
(כד) אל תרגזו בדרך  -אל תתעסקו בדבר הלכה שלא תרגז עליכם הדרך .דבר אחר אל תפסיעו
פסיעה גסה והכניסו חמה לעיר .ולפי פשוטו של מקרא יש לומר לפי שהיו נכלמים היה דואג שמא
יריבו בדרך על דבר מכירתו להתווכח זה עם זה ולומר על ידך נמכר ,אתה ספרת לשון הרע עליו
וגרמת לנו לשנאתו
שאלות






מה המשמעות של בית פרעה בפסוק טז ?
מה הוא האיזור הטוב של מצרים ?
מה הוא " ֵחלב"?
מה שלח יוסף לאבין לפי רש"י ולפי מדרש אגדה ?
" אל תרגזו בדרך" מדוע יש חש שירגזו? ( 3הסברים) איזה מהם נראה לך ביותר ?

