ערב שבת קודש פרשת "ויחי" תשע"ז

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"ויבך יוסף בדברם אליו" (בראשית נ' י"ז) – הרב עודד
על הפסוק בפרשה "ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה

התורה מספרת לנו בסוף הפרשה כי לאחר מות יעקב חששו

אביך חולה" (בראשית מ"ח א') כתוב במדרש פסיקתא רבתי (פרשה

האחים מנקמתו של יוסף בהם" .ויראו אחי יוסף כי מת אביהם

ג') "כיון שהרגישו ביעקב שחולה באו והודיעו ליוסף .והרי כל שבחו

ויאמרו לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אתו

של יוסף שהיה מפליג על כבוד אביו ,ולא נכנס אצלו בכל שעה,

ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה לפני מותו לאמר כה תאמרו ליוסף

שאילולי שבאו אחרים ואמרו לו אביו חולה לא היה יודע? אלא

אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע

להודיעך צדקו שלא רצה להתייחד עם אביו שלא יאמר לו היאך

עבדי אלקי אביך ויבך יוסף בדברם אליו" (בראשית נ' ט"ו – י"ז)

עשו בך אחיך ומקללם ...לפיכך לא היה הולך אצל אביו בכל שעה".

התורה לא מספרת לנו שיעקב כך ציווה את יוסף לפני מותו ,ורש"י

המדרש עונה על שאלה המתעוררת מקריאת הפסוקים ,כיצד ייתכן

במקום כותב "שינו בדבר מפני השלום ,כי לא ציוה יעקב כן ,שלא

שהיה צורך לקרוא ליוסף ולספר לו כי אביו חולה ,האם יוסף לא היה

נחשד יוסף בעיניו" כלומר לפי רש"י ,יעקב ידע מכל אשר נעשה ,אבל

מצוי תדיר אצל אביו כדי לכבדו?

לא ציווה כך מפני שלא חשב שיש צורך בכך .מפני שהיה בטוח של־

המדרש עונה כי יוסף מיעט לבקר את אביו במשך שנים ,מפני

מרות מה שעשו האחים ליוסף ,היה לו ברור כי יוסף לא ינקום באחיו

שחשש ששהות ארוכה ומשותפת עם יעקב אביו ,תביא בהכרח לכך

גם לאחר מותו .לעומתו על הפסוק בפרשת ויגש (מ"ה כ"ז) "וידברו

שיעקב ישאל את יוסף מה באמת קרה לו ,וכיצד התגלגל למצרים.

אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר אליהם" ,יראה לי על דרך הפשט,

יוסף חשש ששאלה ישירה כזו מיעקב לא תשאיר לו ברירה והוא

שלא הוגד ליעקב כל ימיו כי אחיו מכרו את יוסף ,אבל חשב כי היה

יאלץ לספר ליעקב את האמת המרה על אחיו אשר מכרו אותו לעבד.

תועה בשדה והמוצאים אותו לקחוהו ומכרו אותו אל מצרים ,כי אחיו

מדברי המדרש עולה שיעקב כל ימיו לא ידע מה באמת קרה ליוסף
בכל אותם שנים ,ויוסף נזהר שלא לספר לו כדי שיעקב לא יכעס
וירחיק בכעסו את יתר האחים.

לא רצו להגיד לו חטאתם ,אף כי יראו לנפשם פן יקצוף ויקללם,
כאשר עשה בראובן ושמעון ולוי (להלן מ"ט ג'-ז') ,ויוסף במוסרו
הטוב לא רצה להגיד לו .ולכך נאמר "ויצוו אל יוסף לאמר אביך ציווה
לפני מותו לאמר ...אנא שא נא פשע אחיך( "...בראשית נ' ,ט"ז-י"ז),

ואילו ידע יעקב בעניין הזה ,היה ראוי להם שיחלו פני אביהם במותו

מזל טוב לצוות:

לצוות את יוסף מפיו ,כי ישא פניו ולא ימרה את דברו ,ולא היו בסכנה

למירה פוטרמן להולדת הנכדה
ולעליזה ונמק להולדת הבת

ולא יצטרכו לבדות מלבם דברים.
לפי הרמב"ן אחי יוסף בדו מליבם את עניין הציווי של יעקב ליוסף
שלא ינקום באחים ,שהרי אם באמת חששו מפני יוסף ,היו צריכים
האחים לבקש מיעקב שהוא עצמו יצווה על יוסף שלא לפגוע באחים.
הרמב"ן גם הוא כדברי המדרש חושב שיעקב לא ידע עד מותו על
עניין המכירה ובגידת האחים ביוסף.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
לויה
כהן

יעל
שוורץ

עידית
בן עמי

הודיה
עמר

כאמור לעיל ,כאשר אומרים האחים ליוסף "אביך צוה לפני מותו
לאמר ...אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם "...התורה מספרת לנו "ויבך
יוסף בדברם אליו" השאלה מה פשר הבכי של יוסף? ניתן לומר כי יוסף

נופר
עזיזי

רותי
מלקו

תהילה
בן זקן

יקירה
אייזנברג

בכה כי הבין עד כמה האחים עדיין חוששים מפניו גם לאחר שנים .לפי
דברי המדרש והרמב"ן ,יוסף בוכה גם מפני שידע שלא יכול להיות
שאביו ציווה על כך ,שהרי יעקב אביו לא ידע מעניין המכירה .ושוב

שרה
בורני

נורית
בגנו

יעל
אקוקה

תחיה
מאיר

מתגלה יוסף בצדקתו הגדולה כאשר הוא עונה לאחיו "ועתה אל תיראו
אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם וינחם אותם וידבר על לבם" (נ' כ"א)

חנה
דויד

אביגיל
לוין

הדר
ברוכים

שחר
בן יקר

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:

השבוע התקיים באולפנא ערב היכרות להורים

לקראת ההרשמה לשנה"ל תשע"ח .לערב הגיעו הורים רבים מאוד לשמוע ולהכיר את האולפנא.

ההורים נפגשו עם הנהלת האולפנא ,עם צוות מחנכות ומורים מקצועיים ועם קבוצה של תלמידות מהשמינית שענתה לשאלותיהם.
ההורים שמעו על דרכה החינוכית של האולפנא ,על תכניות הלימודים בקודש ובחול ועל הפעילויות החינוכיות והחברתיות באולפנא.
תודה רבה לצוות ההנהלה ,ליועצות גילה ואליענה ,לרכזת החברתית מלכה קינסט ולכל המורים ועובדי המנהלה שתרמו להצלחת הערב.
תודה מיוחדת לתלמידות השמינית :שיר ידיד ,אביה ניסימיאן ,טל פלבר ,הלל בן אבו ,טליה בר ,גבריאלה גי'קובסון ,שקד אהרון ,מוריה שרייבר ,תמר ביטון ועטרה
קוגי'נסקי .שכאמור ענו לשאלות ההורים אודות האולפנא ויצרו עניין רב.

ביום רביעי וביום שישי התקיימו באולפנא ימים פתוחים

לתלמידות המעוניינות להכיר את האולפנא.

ב"ה הגיעו בנות רבות מאוד לימים אלו.
תודה גדולה לכל צוות המורים שנרתם למשימה להצלחת הימים הללו ושוב תודה גדולה לתלמידות האולפנא היקרות הרבות שעזרו בליווי הבנות בחלוקת האוכל,
בהעברת הסדנאות ועוד ותרמו רבות להצלחת הביקורים.

כחלק מתוכנית הלימודים במגמת ארץ ישראל ,בנות כיתה י"א במגמת לימודי ארץ ישראל

יצאו בשבוע שעבר לסיור בירושלים בנושא בית שני.

הבנות ביקרו באתרים שונים בעיר העתיקה ובכותל ,תודה למורה שירה מלמד כהן על ארגון הסיור.

בעשרה בטבת העלו בנות שכבת י"ב טקס מרשים שעסק בנושא "נצחון הרוח"
באומר ובצליל.
תודה לצוות השכבה :לרכזת נירית ברקוביץ ולמחנכות חנה חן ,חנה בן דוד ורחל גולד
וכן לבנות השכבה על הכנת הטקס.

השבוע בלשמה ט'
בפעילות מדריכות עסקו הבנות בהכרת הטוב.
לאחר מכן שמעו שיחה מפי הרב יואל פרנקנבורג בנושא ייחודיותה של העיר ירושלים כבירת הנצח של עם ישראל.
בהמשך הערב נהנו הבנות מפעילות ערב מהנה ומגבשת "ששטראוס"  -משחק משימות מאתגר.
תודה רבה לחנה חן ולמירב שלום רכזות התכנית ולמדריכות הודיה ,הדס ,הדר ושקד

השבוע בלשמה י'
בפעילות מדריכות עסקו הבנות ביחס שבין פנימיות לחיצוניות.
לאחר מכן שמעו שיחה מפי הרב יואל פרנקנבורג בנושא ירושלים.
בהמשך הערב נהנו הבנות מסדנת שוקולד מהנה וטעימה.
תודה רבה לחנה חן ולמירב שלום רכזות התכנית ולמדריכות יעל ,אורטל ורעות.

כמדי שנה השתתפו בנות שכבת י' בקורס עזרה ראשונה

.

תודה לרכזת השכבה רבקה טרופ על ארגון הקורס.

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

