
  
  
  

  

  

  

  

  

  "ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה" 
  

שנעשה לו: אתה יוסף, שאלת אם יש לנו אב או   על העוול  קהצועהפרשה נפתחת בנאומו של יהודה,  
אח, אתה שלחת להביא אותם, אתה טענת שאנחנו מרגלים, בסה"כ באנו לשבור מעט אוכל. יהודה  

  מרבה להשתמש בפניה אל יוסף כאדון והם עבדיו.ו נכנע לפניו
  

אי כל  על  יהודה  של  הכואבים  דבריו  את  הופך  זאת  לעומת  לשיחה  המדרש  האחרונה  התקופה  רועי 
  מאיימת, חריפה ועוקצנית:  

  מתחילה באת אלינו בעלילה, אומר יהודה. אני ערב לאחי הקטן!  -
  איפה הערבות שלך במכירת אחיך לישמעלים? עונה יוסף.  -
  הם לא גנבו את הכסף והגביע.   ,עונה לו יהודה דין שקר, זהו -
  . ! אומר יוסףאחיהםדין שקר לשקרנים, ששיקרו לגבי מכירת  -
  את כל מצרים אצבע בדם, מאיים יהודה.   -
    אתה מומחה בצביעה בדם, עונה יוסף, כמו שעשית לכותונת אחיך. -

. לפי המדרש יהודה מספר ויוסף כפי שמציגה התורה תיאורים קשים של שיחה ערה בין יהודה ליוסף ולא רק מונולוג של יהודה כן הלאה,ו
ברור שהמדרש לא בא לטעון שכך היו האירועים, שהרי המשמעות של   ם.עוקץ אותו, מרגיז אותו, עד שיהודה מוכן להפוך את כל מצרי

  למכירת יוסף?  רדברים בקשיהודה לומר ל, אחרת איך הוא יודע בתחילת השיחהתיאור המדרש היא שיוסף חושף את עצמו 
כנגד    -שה להם  אלא שהמדרש מדבר מליבו של יהודה, ויוסף של המדרש הוא הקול הפנימי בליבו של יהודה, צועק עליו שהעוול שנע

העוול שהם עשו במכירת יוסף. כנגד כל טענה של יהודה, בא ליבו ומוכיח אותו: אתם השקרנים, אתם צבעתם בדם, אתם לא ערבתם את 
אחיכם. ואין ליהודה אלא להיכנע במילותיו האחרונות לנאומו: "ועתה ישב נא עבדך תחת הנער, עבד לאדני, והנער יעל עם אחיו", והקורא  

  .מתוודע לאחיוהוא  –שיוסף רואה זאת כשיהודה שעומד מול יוסף הוא לא אותו יהודה שמכר את אחיו. יודע 
  שבת שלום!                                                                                                                                                                                                                           

  



  
  

  

 

      

הכנסת   בבית  במינו  מיוחד  נשים  ערב 
ויגש  |    הקהילתי  פרשת   11/12במוצ"ש 

יתקיים מופע מרגש וייחודי של   20:30בשעה  
הנגנית  בליווי  קבסה  יעל  והיוצרת  הזמרת 

עזאני. של    מרב  בעלות  ₪    30המופע 
דרך   מראש  שמפורסם  ובהרשמה  קישור 

הווצאפ.   מוזמנות!בקבוצת  קל   כולן  כיבוד 
 יוגש במקום

"עבודת   בנושא  שבת ארגון  בנים חגגו  בשבת האחרונה אריאל 
ובמוצ"ש היה ארוע מקסים שכל    המידות". הייתה שבת גדושה 

תודה לכל מי שהגיע והשתתף בארוע: הרב   החניכים כיכבו בו!
ישראלי,  בוחניק שרוני,  ינון  אריאל,  צפריר  ההוריםו  נציג  .  נציג 

שמעון  יצחק,  ולמדריכים:  גרטנר  משה  לקומונר  ענקית  תודה 
החודש! כל  במהלך  מאוד  קשה  שעבדו  נהנים   ויהונתן  הילדים 

הבאה  לפעולה  ומחכים  פעם  כל  לבוא .  איתכם  מוזמנים  כולם 
 -   הקומונר  לפרטים נוספים:.  בנים מכיתה ג' ומעלה  ולהתנסות!

 0556860402משה גרטנר: 

בשבת פרשת וישלח, אריאל בנות חגגו שבת ארגון בנושא 
הייתה שבת גדושה ובמוצ"ש היה ארוע   "עבודת המידות".

בו! כיכבו  החניכות  שכל  שהגיעה   מקסים  מי  לכל  תודה 
והשתתפה בארוע ותודה מיוחדת לרכזת המחוז של תנועת 

ההוריםול  אריאל קיסר  -  נציגת  ענקית .  אביבה  תודה 
נחלה  שפיץ,  נחלה  ולמדריכות:  קיסר  הדר  לקומונרית 
מאוד  קשה  שעבדו  כפרי  ואפרת  לנדאו  יקרת  לנדאו, 

כל החודש! כל פעם ומחכות   במהלך  נהנות איתכן  הבנות 
הבאה מוזמנו.  לפעולה  ולהתנסות!כולן  לבוא  נות ב  ת 

הדר קיסר:   -הקומונרית לפרטים נוספים:. מכיתה ג' ומעלה
058-6976341 

 :מפקד|    21:30פעילות חב"ב:  אריאל בנות:  
15:00  

  

 14:30מפקד:   אריאל בנים:


