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 פרשת וישב

 

Disclaimer: Our recommending certain י"רש 's does not suggest in any way that not all the י"רש 's 

are important. Certainly, those who are מקיים שנים מקרא ואחד תרגום by learning י"רש  are מחויב to 

learn every י"רש . 

 

              

 

1 )s'י "רש- Fundamental:  

 

 ד עוד נדרש בו"בא ב:לז

 

 הקדשה כא:לח

 והיא שלחה אל חמיה כה:לח

 

 ויוסף הורד א:לט

 לעשות מלאכתו יא:לט

 עברי יד:לט

 

2  )Mefarshim  Recommended: 

              

ארבעה שנפשם / דרכו של שלמה המלך בספר משלי בביאור התורה / חומרה מיוחדת בגזילת עני  ב"הקדמה ר

 בודד -מלשון גרגיר " גר/ "שפילה 

 

  :פרק לז

 :פסוק

     ה ויגש"ד 656דף  –ה במדרש ועיין עוד בשפת אמת פרשת ויגש "ד – 861דף     שפת אמת א

 ה אלה עד המתחדשים בכל יום"ד ם"רשב   ב

 אלה תלדות יעקב ספורנו   

  ל"ת מנ"ה וא"דף קצה ד -את דבתם         הגור ארי 

 ה קשה עד סוף התירוץ הראשון"אות נ ד שפתי חכמים 
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 אות נ שפתי חכמים ג

 וגם נצבה ספורנו   ז

 )ב)עיין בהרחב דבר  העמק דבר  יג

תר במחשבה הנס, בפועל -הנגלה / נגלה ונסתר בלשון הכתוב גם בדיבור ישיר  נלכה  בחיי' ר יז

 ובכוונה

 ויתנכלו אתו להמיתו ספורנו  יח

 סבור היה יעקב שתחיית המתים מגעת בימיו - הבוא נבוא בחיי' ר כ

 ויצלהו מידם ספורנו  כא

 עד לא יתחייב מיתה לשמים -ויצלהו מידם  אור החיים  

 ה והנה עד והיה נס יוצא מטבע העולם"ה והבור וד"ד משך חכמה כד

עקב צדקותם של האחים מעלה עליהם הכתוב /  המדינים משכוהו ומכרוהו -ויעברו  בחיי' ר כח

 כאילו הם עשו זאת

 

  :פרק לח

  :פסוק

חטא / גם יוסף חטא / מי הם עשרת האחים / רמזי התורה על גלגול הנשמות  -ויהי בעת  בחיי' ר א

 ראובן בחטא בלהה

 'ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ד ספורנו   ז

 ויבם אתה והקם זרע לאחיך ן"רמב   ח

   העמק דבר   

 כי לא לו יהיה הזרע  ספורנו   ט

   העמק דבר  יב

       ה לפי שישבה"דף רז ד -ויחשבה         הגור ארי  טו

 ה הוציאוה"ד אור החיים כד

 העמק דבר  כו

עשרים ותשעה מלכים עד שקיעתה / ש הלבנה "ע/ פרץ כמקור למלכות ישראל  -ויקרא  בחיי' ר ל

עד )מאברהם עד שלמה ומשלמה עד צדקיהו / פ מספר שלושים "חשבון אחר ע/ 

  ('יהו כנגד שקיעתהוצדק'

 

  פרק לט

 :פסוק
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 ויוסף הורד מצרימה דעת זקנים   א

 מידה כנגד מידה/ כרונולוגיה של המאורעות  כולו בחיי' ר ה

  טעמי המקרא מלמדים על מה שלא נכתב בכתוב עצמו - וימאן בחיי' ר ח

 

 :פרק מ

  :פסוק

 93( בסוף הפרשה)ה נראה "ד משך חכמה א

 ה במציאותהפרדה בכתוב מציינת הפרד - לאדוניהם בחיי' ר 

 חטא יוסף לא בזה שביקש עזרה מבשר / בסוגית אמונה ובטחון  -  כי אם זכרתני בחיי' ר יד

 פעולת השתדלות לפי דרגת האדם" / סיבה"ודם אלא שביקש   

 התעוררות מוסרית בענין שכר ועונש -וישא את ראש  בחיי' ר כ

 

 (המשך)פרשת וישב 


