
תורה
תפזורת פרשת וישב  מדרש רבה

א. "א"ר אחא בשעה  שהצדיקים יושבים  בשלוה ומבקשים לישב 

בשלוה בעולם הזה השטן בא ומקטרג אמר לא דיין שהוא

מתוקן להם  לעולם הבא אלא שהם מבקשים לישב  בשלוה  

בעולם הזה" )בראשית רבה פרשה פד(

ב. "א"ר חוניא אברהם היה  מגייר את האנשים ושרה מגיירת את  

הנשים"  )בראשית רבה פרשה פד(

ג. "א"ר יודן ב"ר שמעון אף  הירדן  לא נקרא אלא בזכותו של  יוסף" 

)בראשית רבה פרשה פד(

ד. "ר"ל בשם רבי אלעזר בן עזריה אמר צריך אדם  שלא לשנות  בן 

מבניו שע"י  כתונת פסים  שעשה אבינו יעקב ליוסף וישנאו אותו  וג' "  

)בראשית רבה פרשה פד(

ה. "רבי הונא בשם רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי כל מי שמתחיל  

במצוה ואינו גומרה ואחר  בא  וגומרה  היא נקראת על שמו  של שני" 

)בראשית רבה פרשה פה(

ו.  "ד"א אמר להם יוסף למקום  שגנבתוני  שם  תחזירוני  הלוא אחיך 

רועים בשכם כן עשו בני-ישראל שנאמר )יהושע כד(  ואת  עצמות  

יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו  בשכם" 

)בראשית רבה פרשה פה(

ז. "ותסר בגדי אלמנותה מעליה  ותכס בצעיף.  שתים הם שנתכסו

בצעיף  תמר ורבקה  ושתיהם ילדו  תאומים"

)בראשית רבה פרשה פה(

ח. "אמר הקב"ה ליהודה אתה  רמית  באביך  בבגדי עזים  חייך שתמר 

מרמה בך בגדי עזים" )בראשית רבה פרשה פה(

ט. "ד"א כי לא ינוח  שבט הרשע  זו אשתו של  פוטיפר  על גורל

הצדיקים זה יוסף" )בראשית רבה פרשה פז(

י. "ויאמר מה הערבון אשר אתן וגו'.  אמר רבי חוניא נצנצה בה

רוח-הקדש.  חותמך זו  מלכות...ופתילך  זו  סנהדרין...ומטך  זה

מלך המשיח" )בראשית רבה פרשה פה(                                                   
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  הוראות: 
א. לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה אשר הן מודגשות וקו מתוח מתחתן.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.
ב. לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר את האותיות שנותרו בטבלה למילים לפי הפרוט הנמצא מתחת לשאלות שלהלן

ולקבל את התשובה לשאלה: כיצד מתוארת העיר שכם שיעקב שלח לשם את בנו יוסף מתוך דאגה לשלומם של האחים לפי פירוש רש"י?  

                                                     מילה ראשונה )מילה אחת בלבד(                                                                                                                               
"ויבא שכמה.  מקום מוכן   __   __  __   __   __   __   __    __     שם קלקלו השבטים שם ענו את דינה שם נחלקה מלכות בית 

דוד שנאמר וילך רחבעם שכמה"
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תורה
חידון פרשת וישב

מאת: עוזי קייש

הוראות: 

א. עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים 

באותיות מבולבלות.  עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

ב. לאחר שפתרתם את השאלות עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר

השאלות מהשאלה הראשונה ועד השאלה האחרונה , במשבצות שלמטה.

אם פתרתם נכונה תקבלו את התשובה לשאלה: מי היה האיש שעמו נפגש יוסף בשדה ואשר 

אמר לו היכן נמצאים אחיו לפי פירוש רש"י? ____
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1.  הדבר שהבטיח הקב"ה ליעקב שאם לא ימות אף אחד מבניו בחייו אזי לפי פירוש רש"י:

"מובטח אני שאיני רואה  ____   )נמיגה(" 

2.  מה אנו למדים על הקשר בין צדיקים )יוסף( לבין סוג המטען שהיה על הגמלים של שיירת

הישמעאלים לפי פירוש רש"י? 

"להודיע מתן שכרן של צדיקים שאין דרכן של ערביים לשאת אלא נפט ועטרן שריחן                             

רע ולזה נזדמנו  ____    )מבמשי( שלא יוזק מריח רע"

3. כיצד נענש יהודה על כך שהטביל את כתונת יוסף בדם גדי עזים לפי פירוש רש"י?

"ולפי שרמה יהודה את אביו בגדי עזים שהטביל כתנת יוסף בדמו ____   )מווהר( גם אותו בגדי עזים"

4.  פירוש רש"י על התנהגותם של אחיו של יוסף הוא: "מתוך גנותם למדנו שבחם שלא דברו אחת 

בפה ואחת בלב" , הפירוש המתאים לפסוק שבפרשה הוא: "ולא  ____  )ליוכ( דברו לשלם"

5.  מדוע בחרו אחיו של יוסף לטבול את כתונת הפסים שלו דווקא בדם שעיר עזים ששחטו

לפי פירוש רש"י? "שעיר עזים.  דמו דומה לשל ____  )דמא("

6.  כיצד אנו יודעים שניצנצה ביעקב רוח הקדש כשראה את כתונת הפסים של יוסף טבולה בדם 

לפי פירוש עיקר שפתי חכמים?  "דמנין לו שחיה רעה אכלתהו.  אולי נהרג  מ-____   )מטסלי("
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