
״כי גנב גנבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור״

בקצרה: יוסף מעצבן את אחיו ומספר להם על חלומותיו לשלוט בהם ובעולם. הוא נשלח במצוות אביו לבקר את 
יושבים לאכול, רואים ארחת ישמעלים בדרכה מצרימה ומחליטים  אחיו, והם מחליטים לזרוק אותו לבור. האחים 
יוסף  לו למות בבור. עוברים אנשים מדינים שמסייעים לאחים להעלות את  למכור אותו לישמעלים במקום לתת 

מהבור, והאחים מוכרים את יוסף לישמעלים שמביאים אותו מצרימה. 

בסיפור צדדי, ראובן לא בעניינים וכנראה עוסק בדברים אחרים בזמן שהאחים מוכרים את יוסף. ראובן חוזר לבור 
ע״מ להציל את יוסף ומגלה שהוא נעלם. הוא חוזר לאחים ואומר )להם? לעצמו? ( ״הילד איננו ואני אנה אני בא?״. 

האחים טובלים את הכתונת של יוסף בדם וחוזרים לביתם.

אם נדלג לסוף הפרשה, נראה את דברי יוסף לשר המשקים: " כי גנב גנבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה 
כי שמו אתי בבור". האמנם יוסף נגנב? הרי ]א[ הפסוקים מלמדים על מכירתו לישמעלים ]ב[ יוסף מתוודע לאחיו 

במילים ״אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה״!

רואים  ויושבים לאכול. הם  יוסף לבור  זורקים את  הרשב״ם מפרש שיש לקרא את הפסוקים באופן שונה: האחים 
ארחת ישמעלים ואכן מתכננים למכור את יוסף לישמעלים. עד כאן כאמור ידוע. 

אלא שמקום אכילתם היה רחוק מהבור ובזמן שהם תכננו את מכירתו, הגיעו למקום מדינים שהקדימו אותם ומשכו 
יוסף מהבור ללא ידיעת האחים. המקרא מקדים לתאר כי בשמחתם על הכסף הקל שנפל לידיהם משמים,  את 
יוסף לישמעלים אולם לא ברור באיזה שלב זה היה )אחרי ביקור ראובן בבור? לפני?(. ראובן  מכרו המדינים את 
ומגלה לתדהמתו הרבה שיוסף לא בבור. הוא חוזר  ולמכור אותו  יוסף  נשלח בשם האחים לבור ע״מ להוציא את 

לאחיו ומתאר להם את השבר - יוסף איננו ואני אנה אני בא?

התוודעות יוסף לאחיו במילים ״מכרתם אותי״ תתפרש במובן רחב יותר - באשמתכם זה קרה, אתם מכרתם אותי. 
לפי עמדה זו אכן נגנב יוסף והמעניין ביותר הוא שהאחים כלל לא שיקרו לאביהם - הם סברו כי הוא נטרף ולכן אינו 

בבור.

קצר ומעניין לפרשת השבוע

16:20 הדלקת נרות 
16:30 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
16:00 מנחה  
17:15 ערבית  
17:17 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת וישב  
בס"ד | שקיעה: 16:40 | צאת הכוכבים: 16:58 | כג כסליו התשפ"ג | מוקדש לרפואת ברוריה בת נחמה פלה, בתוך שאר חולי ישראל | שבת שלום!

את  מזמינה  איטח  משפחת 
אחרי  הודיה  לקידוש  הציבור 

התפילה.

לנוער  בטאבון  פיצות  הכנת  ערב 
יתקיים  הקהילתי  הכנסת  בית 
19:00-  17/12 וישב  במוצ"ש 
20:30-  | צעירים  נוער   -  20:00

22:00 - נוער בוגרים

תודה רבה לשוש על סדנת זכוכית 
יפיפיים,  תוצרים  עם  יצירתית 
ותודה רבה לבתיה על כל הארגון.

כהן  ואבישי  לשגית  טוב  מזל 
להולדת הבת!

הודעות


