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 כ"ט
ַהיֶֶרךְ    ְיֵרִכי

ִעִמי ִעָּמִדי

ֶוֱאֶמת

"ַוִּיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַוֹּיאֶמר לֹו" (כ"ט)
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ַטֲעֵמי ַהִמְקָרא

ֵמְרָכא     ֵמְרָכא           ֥                                                      ִטְּפָחא ִטְּפָחא                   ֭֭

סוִּקים ַהּבִָאים וְּכתֹב ֶאת ַהִמלָה ָהִראׁשוֹנָה וְֶאת ַהִמלָה ַעיֵן ּבַּפְ
ָחא". "ִטּפְ ָהַאֲחרוֹנָה ׁשֶל ֵתָבה ׁשֶַמְתִחילָה ּבְ"ֵמְרָכא" וִּמְסּתַ יֶֶמת ּבְ

                      (2                        (1 סוּק כ"ח:  ּפָ
ָחא ָחא       ֵמְרָכא         ִטּפְ ֵמְרָכא       ִטּפְ    

                (1 סוּק כ"ט:  ּפָ
ָחא ֵמְרָכא       ִטּפְ    

סוִּקים ַהּבִָאים וְּכתֹב ֶאת ַהִמלָה ָהִראׁשוֹנָה וְֶאת ַהִמלָה ַעיֵן ּבַּפְ
ּב"טּפחא" וּמסּתימת ּב"מרכא" ׁשמתחילה תבה ׁשל האחרוֹנה

ק ן

נָ ֑ה  ׁשָ נָ ֑ה ה  ׁשָ ֵר֖֖ה  ֶעׂשְ ֵרע  ֶעׂשְ ַב֥֥ע  ׁשְ ִים  ִמְצַר֔ אֶ ֶ֣רץ  ּבְ יַ ֲֽעֹק֙ב  ַב ַוְיחִ ֤י  ׁשְ ִים  ִמְצַר֔ אֶ ֶ֣רץ  ּבְ יַ ֲֽעֹק֙ב  כחכח ַוְיחִ ֤י 

ִע֥֥ים ים  ְוַאְרּבָ ים  ִנ֔ ׁשָ ַ֣בע  ׁשֶ ַחּיָ֔יו  נֵ ֣י  ׁשְ יַ ֲֽעֹק֙ב  ְיֵמי  ִעַוְיהִ ֤י  ְוַאְרּבָ ים  ִנ֔ ׁשָ ַ֣בע  ׁשֶ ַחּיָ֔יו  נֵ ֣י  ׁשְ יַ ֲֽעֹק֙ב  ְיֵמי  ַוְיהִ ֤י 
׀  ְקרָ ֣א  ַוּיִ ָלמּו֒ת  ָרֵא֘ל  ְיֵמי־ִיׂשְ ְקְר֣בּו  ׀  ַוּיִ ְקרָ ֣א  ַוּיִ ָלמּו֒ת  ָרֵא֘ל  ְיֵמי־ִיׂשְ ְקְר֣בּו  כטכט ַוּיִ  : : ת...  ּוְמַאּוְמַא֖֖ת... 
יָך  ֵעיֶנ֔ ּבְ ֵח֙ן  ָמצָ ֤אִתי  א  ִאם־ָנ֨ לֹו֙  ַוּיֹ֤אֶמר  ף  ְליֹוֵס֗ יָך ִלְב֣נֹו  ֵעיֶנ֔ ּבְ ֵח֙ן  ָמצָ ֤אִתי  א  ִאם־ָנ֨ לֹו֙  ַוּיֹ֤אֶמר  ף  ְליֹוֵס֗ ִלְב֣נֹו 
חֶ ֶ֣סד  ִד֙י  ִעּמָ ֤יָת  ְוָעׂשִ ְיֵרִכ֑י  תַּ ַ֣חת  חֶ ֶ֣סד   ִד֙י  ִעּמָ ֤יָת  ְוָעׂשִ ְיֵרִכ֑י  תַּ ַ֣חת  יָ ְֽדָך֖֖  יָ ְֽדָךא  ים־ָנ֥֥א  ים־ָנׂשִ ׂשִ
י  ִעם־ֲאֹבַת֔ ֙י  ַֽכְבּתִ י  ְוׁשָ ִעם־ֲאֹבַת֔ ֙י  ַֽכְבּתִ ל ְוׁשָ  : : ִני...  ֵרִ֖֖ני...  ִתְקּבְ ֵרא  ִתְקּבְ ַאל־ָנ֥֥א  ת  ַאל־ָנוֶ ֱֽאֶמ֔ ת  וֶ ֱֽאֶמ֔
ֹנִכ֖֖י י  ָאֽ ר  ַוּיֹאַמ֕ ְקבֻ ָֽרתָ ֑ם  ּבִ ֹנִכִני  ָאֽ ר  ַוּיֹאַמ֕ ְקבֻ ָֽרתָ ֑ם  ּבִ ִ֖֖ני  ּוְקַבְרּתַ ִים  ְצַר֔ ִמּמִ ִנ֙י  אַת֨ ּוְקַבְרּתַּוְנׂשָ ִים  ְצַר֔ ִמּמִ ִנ֙י  אַת֨ ּוְנׂשָ

֥֥ה... :ה... : ֶאְעׂשֶֶאְעׂשֶ

ין ֵתבוֹת (וְלֹא ַמְפִריד).  ֵמְרָכא ְמַחּבֵר ּבֵ
ָחא. ֶדֶרךְ ּכְלַל מוִֹפיַע לְִפנֵי ִטּפְ הוּא ּבְ

ין ֵתיָבה לְֵתיָבה.  ָחא ַמְפִריד ּבֵ ִטּפְ
הוּא יוֹצֵר ַהְפָסָקה ּבַָפסוּק.
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לְַאַחר ׁשֶָאָדם נְִפטַר, ֲאנָׁשִים ֵמַהְקִהילָה ַהיְהוִּדית ְמִכינִים ֶאת ַהנְִפטַר לְִקבוָּרה יְהוִּדית . 
ֲהָכנָה זוּ נְִקֵראת "טֲַהָרה". "ֶחְבָרה ַקִדיׁשָא" ְמַבצַַעת (prepares) ֶאת ַהטֲַהָרה. 

(לְִקִהילוֹת יְהוִּדית ַרּבוֹת יֵׁש ֶחְבָרה ַקִדיׁשָא ִמׁשֶלֶָהן.)

ֶׂה זוּ הוּא ַמָמׁש ֶחֶסד ׁשֶל ֶאֶמת ,  ַמֲעש
יוָן ׁשֶָהָאָדם ׁשֶנְִפטַר ֵאינֶנוּ יָכוֹל  ִמּכֵ

. ְ לְַהְחִזיר טוָֹבה ַעל ּכָך

ִדּבּור ַהַמְתִחיל: ִדּבּור ַהַמְתִחיל: "ֶחֶסד ֶוֱאֶמת" (כ"ט)

 ַמה ֶזה ֶחֶסד וְֱאֶמת?

look for – ה  ְקָרא ֶאת ָהַרִׁש”יְקָרא ֶאת ָהַרִׁש”י     ְמַצפֶּ
anything in return – ַּתְׁשלּום

ֶׂה לְיֲַעקֹב?         ? ַמה ַהֶחֶסד ׁשֶל ֱאֶמת ׁשֶיוֵֹסף יֲַעש
              

ִדּבּור ַהַמְתִחיל: ִדּבּור ַהַמְתִחיל: "ַעל ֹראׁש ַהִּמָּטה" (ל"א)

ֲחוָה לְּכִיווּן (in the direction) רֹאׁש ַהִמָטה? ַתּ  לָָמה יְִשָׂרֵאל ִהְשׁ

 ַהְעֵּתק ֶאת ָהַרִש“י ַהְעֵּתק ֶאת ָהַרִש“י (ַעד “(ַעד “ָדָבר ַאֵחר“)“): :          

"ִמָּכאן ָאְמרּו: ֶׁשַהְׁשִכיָנה ְלַמְעָלה ֵמַרֲאׁשֹוָתיו ֶׁשל חֹוֶלה"

ֲחוָה לְּכִיווּן רֹאׁש ַהִמָטה? ַתּ ? לָָמה יְִשָׂרֵאל ִהְשׁ
ֹ ׁשְִבילו  ּכִי ֶזה ָהיָה ַקל ּבִ
ם ָהיְָתה ַהׁשְִכינָה  ּכִי ָשׁ

ָחה  ּכִי הוּא רֹאׁש ַהִמׁשְּפָ
 לֹא יוְֹדִעים
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ְָׂרֵאל - ַהּבַיִת ׁשֶלָנּו" "ֶאֶרץ יִש

ֹ ל ָהיָה ַמְרׁשִים, ֶאֶרץ ִמצְַריִם, ּב4ָ ַהּכ ַגם ּבְ
ֶאֶרץ ׁשֶל ֵסֶבל, ַעל ַאף ָהעֹׁשֶר ַהַמְדִהים.

ִמיד יְָדעּו ָעמֹק ּבְתֹוךְ לִּבָם, ֵהם ּתָ
ְָׂרֵאל ִהיא ּבֵיָתם. ׁשֶֶאֶרץ יִש

. ְ ַעל ּכָל יְהּוִדי לְִזּכֹר, לֹא ְמׁשַנֶה לְָאן ָהלַך
. ְ ּבְׁשּום ָמקֹום הּוא לְעֹולָם לֹא יְַרִגיׁש ׁשַיָך

ׁשֶָאנּו ּבַָגלּות , ַהלֵב ׁשֶל ּכֻלָנּו, ַגם ּכְ
ְָׂרֵאל, ַהּבַיִת ׁשֶלָנּו. ֶאֶרץ יִש הּוא ּבְ

"ַאל ָנא ִתְקְבֵרִני ְבִמְצַרִים" (כ"ט)

ִמצְַריִם? ַמדוַּע יֲַעקֹב לֹא ָרצָה לְִהָקֵבר ּבְ
ִמצְַריִם, הוּא ֶהֱעִביר ֶמֶסר (message) ָחׁשוּב  ּכֲַאׁשֶר יֲַעקֹב ָאַמר לַׁשְָבִטים ׁשֶהוּא לֹא רוֹצֶה לְִהָקֵבר ּבְ

ְָׂרֵאל ִהיא ַהּבַיִת ׁשֶלָנוּ! וָּברוּר לַיְלִָדים ׁשֶלוֹ - ֶאֶרץ יִש
ֶאֶרץ ַאֶחֶרת , וְנַֹח לָנוּ וְֲאנְַחנוּ ַמצְלִיִחים,  ַגם ִאם ֲאנְַחנוּ ַחיִים ּבְ

ְָׂרֵאל ִהיא ַהָמקוֹם ֵאלָיו  ִמיד לְִזּכֹר ׁשֶֶאֶרץ יִש ֲאנְַחנוּ צְִריִכים ּתָ
ֲאנְַחנוּ ׁשַיִָכים. (ַרב ָמנק)

"ַוְיִחי" (כ"ח)

ָרׁשַת "ַוְיִחי"? ִטיָרתוֹ ׁשֶל יֲַעקֹב ָאִבינוּ נְִקֵראת ּפָ ָרׁשָה ׁשְֶמַדּבֶֶרת ַעל ּפְ ַמדוַּע ַהּפָ
? ֲהָיַדְעּתָ

”ַצִדיִקים ַאף ְּבִמיָתָתם ִנְקָרִאים ”ַצִדיִקים ַאף ְּבִמיָתָתם ִנְקָרִאים ַחִייםַחִיים““ (ְּבָרכֹות י”ח.ב)
צִַדיק, ַגם לְַאַחר ׁשֶהוּא נְִפָטר ַמְמׁשִיךְ לְִחיוֹת .

ךָ ׁשֶצִַדיק ַמְמׁשִיךְ לְִחיוֹת לְַאַחר ׁשֶנְִפטַר? ֵאיךְ לְַדְעְתּ
           

           

           

"ַאל ָנא ִתְקְבֵרִני ְבִמְצַרִים" (כ"ט)

ֶֶ ֶֶ ֶֶ ָָ ְְְ ָָ
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 ל'

ב  ְּכתֹב אֹו ְּבַחר ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְנכֹוָנה.
ֶאֶרץ ִמצְַריִם? 1) ּכַָמה ׁשָנִים ַחי יֲַעקֹב ּבְ

 117 ׁשָנָה  17 ׁשָנָה    147 ׁשָנָה    47 ׁשָנָה  

ֶשנְִפטַר?    ן ּכַָמה ָהיָה יֲַעקֹב ּכְ 2) ּבֶ

ּבַע יוֵֹסף לְָאִביו? 3) ַמה נִׁשְ
ִמצְַריִם  ׁשֶהוּא יְִקּבֹר אוֹתוֹ ּבְ לוּ (will mourn) ָעלָיו   ׁשֶַהִמצְִרים יְִתַאּבְ

לָה  ׁשֶהוּא יְִקּבֹר אוֹתוֹ ּבְִמָעַרת ַהַמְכּפֵ לוּ אֶֹכל     ׁשֶַהׁשְָבִטים יְַקּבְ

ֵקׁש יֲַעקֹב לְִהָקֵבר? ֵאיֶזה ָמקוֹם ּבִ 4) ּבְ
ן ֶאֶרץ גֹׁשֶ ֶאֶרץ ִמצְַריִם, ּבְ  ּבְ לָה  ְָׂרֵאל, ּבְִמָעַרת ַהַמְכּפֵ ֶאֶרץ יִש  ּבְ

ַפַדן ַאַרם  ּבְ ירוּׁשָלַיִם   ְָׂרֵאל, ּבִ ֶאֶרץ יִש  ּבְ

1. ְוָׁשַכְבִּתי ִעם ֲאֹבַתי = ע           
              E

           E = ִמִּמְצַרִים 2. ּוְנָׂשאַתִני
3. ּוְקַבְרַּתִני ִּבְקֻבָרָתם = ע           
              E

4. ַוֹּיאַמר ָאֹנִכי ֶאֱעֶׂשה ִכְדָבֶר = ע         
              E

 ל"א
1. ַוֹּיאֶמר ִהָּׁשְבָעה ִלי = ע          
              E

2. ַוִּיָּׁשַבע לֹו = ע            
              E

3. ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל ַעל ֹראׁש ַהִּמָּטה = ע        
              E

* "ו" ַהִה5ּוךְ - ְמׁשַנָה ֶאת ַהִמלָה ֵמָעַבר  לְָעִתיד.
***  ”ה“= ”ה“ ַהיְִדיָעה **  "ה" = "ה" ַהיְֵתָרה   
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?? ַעל ִמי אֹו ַעל ַמה ֶנֱאַמר? ג 
ְרעֹה ּפַ יוֵֹסף יֲַעקֹב ַאְבָרָהם & יִצְָחק ָ ֵעינֶיך 1) ִאם נָא ָמצָאִתי ֵחן ּבְ

ְרעֹה ּפַ יוֵֹסף יֲַעקֹב ַאְבָרָהם & יִצְָחק ָ ֵעינֶיך 2) ִאם נָא ָמצָאִתי ֵחן ּבְ

ְרעֹה ּפַ יוֵֹסף יֲַעקֹב ַאְבָרָהם & יִצְָחק ִמצְָריִם ֵרנִי ּבְ 3) ַאל נָא ִתְקּבְ

ְרעֹה ּפַ יוֵֹסף יֲַעקֹב ַאְבָרָהם & יִצְָחק ֵרנִי 4) ַאל נָא ִתְקּבְ

ְרעֹה ּפַ יוֵֹסף יֲַעקֹב ַאְבָרָהם & יִצְָחק נִי ּבְִקֻבָרָתם 5) וְּקַבְרּתַ

ד  ֲאִני ְמַחֵּפׂש! ְמָצא ִמִלים ִּבְּפסּוִקים כ"ח-ל"א:
ְ: ַרּבִים      1) "ו" ַהִהּפוּך

 ,    ,  , ְ: ָעַבר  ָעִתיד  2) "ו" ַהִהּפוּך
3) ִמלָה ִעם "ה" יְֵתָרה 

ה  ַּתְרֵגם ְלַאְנְגִלית.
1) ִאם (כ"ט)=    

2) ִעם (ל')= 

ְלׁשֹון ַהֹקֶדׁשְלׁשֹון ַהֹקֶדׁש: ְּכָלִלים ּוֻמָׂשִגיםְּכָלִלים ּוֻמָׂשִגים

 ִעְבִרית  לְׁשֹון ַהקֶֹדׁש     : 1) הּתֹוָרה ּכְתוָּבה ּבְ

ּ  ָהָאבוֹת וְָהִאָמהוֹת ׁשֶלָנו  ִאיׁש ָחָכם    2) ִמי יָצַר ֶאת לְׁשֹון ַהקֶֹדׁש? 
 ֲאנְַחנוּ לֹא יוְֹדִעים  ה'       

; 3) לְִפָעִמים, ִאי ֶאְפׁשָר לְַתְרֵגם ֶאת לְׁשֹון ַהקֶֹדׁש   
 ֶהְקׁשֶר ִמלָה    ִמלָה ּבְ     

. י ַה   ֶאלָא, צִָריךְ לְַתְרֵגם ַעל ּפִ
 ֶהְקׁשֶר ִמלָה    ִמלָה ּבְ     
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Let’s
Review

ָזָכר/ְנֵקָבה & ָיִחיד/ְיִחיָדה, ַרִּבים/ַרּבֹות & ִמִליםָזָכר/ְנֵקָבה & ָיִחיד/ְיִחיָדה, ַרִּבים/ַרּבֹות & ִמִלים

ו  ַהֵקף ּוְכתֹב ֶאת ָהאֹות ִעם ַהְּתׁשּוָבה ַהְנכֹוָנה.
"1ְֶדֶרךְ 6ְלָל"

" ִים", ִהיא: 1) ִמלָה ֶשִמְסּתַ יֶֶמת ּבְ  

(ד) נְֵקָבה/ַר1ֹות (ג) נְֵקָבה/יְִחיָדה  (ב) זָָכר/ַר1ִים   (א) זָָכר/יִָחיד  

2) ִמלָה ֶשִמְסּתַ יֶֶמת ּבְ" ָ ה" אוֹ "ת", ִהיא:  

(ד) נְֵקָבה/ַר1ֹות (ג) זָָכר/יִָחיד   (ב) נְֵקָבה/יְִחיָדה  (א) זָָכר/ַר1ִים  

3) ִמלָה ֶשִמְסּתַ יֶֶמת ּבְ"ֹות", ִהיא:  

(ד) נְֵקָבה/ַר1ֹות (ג) זָָכר/ַר1ִים   (ב) נְֵקָבה/יְִחיָדה  (א) זָָכר/יִָחיד  

4) ִמלָה ׁשֵֶאין ל4ָ סֹוִפית ְמֻסיֶֶמת , ִהיא:  

(ד) נְֵקָבה/יְִחיָדה (ג) זָָכר/ַר1ִים   (ב) נְֵקָבה/ַר1ֹות  (א) זָָכר/יִָחיד  

(ד) נְֵקָבה/ַר1ֹות (ג) זָָכר/ַר1ִים (ב) נְֵקָבה/יְִחיָדה (א) זָָכר/יִָחיד 5) יְלִָדים

(ד) נְֵקָבה/ַר1ֹות (ג) זָָכר/ַר1ִים (ב) נְֵקָבה/יְִחיָדה (א) זָָכר/יִָחיד 6) יַָדיִם

(ד) נְֵקָבה/ַר1ֹות (ג) זָָכר/ַר1ִים (ב) נְֵקָבה/יְִחיָדה (א) זָָכר/יִָחיד 7) ֶאֶרץ

(ד) נְֵקָבה/ַר1ֹות (ג) זָָכר/ַר1ִים (ב) נְֵקָבה/יְִחיָדה (א) זָָכר/יִָחיד 8) ַאְבָרָהם

ז  ְּבַחר ְוַהְעֵּתק ֶאת ָהאֹות ִעם ַהְּתׁשּוָבה ַהְנכֹוָנה.
1) 2ְִחלִית  

2) סֹוִפית  

3) ׁשֵם ֶעצֶם  

4) 5ַֹעל  

5) 6ִנּוי  

(א) אֹות ׁשֶנְִמצֵאת 2ִָמיד 1ְַהְתָחלַת ַהִמלָה

(ב) ַמׁשֶהּו ׁשֶעֹוׂשִים, 5ְֻעלָה

(ג) אֹות ׁש1ֶָָאה 1ְסֹוף ַהִמלָה
(ד) ָאָדם, ָמקֹום אֹו ַמׁשֶהּו

(ה) 1ָא 1ְִמקֹום ׁשֵם ֶעצֶם וְיָכֹול לְִהיֹות ִמלָה, סֹוִפית אֹו 2ְִחלִית

ֶדֶרךְ ּכְלָל "יֹוצְִאים ִמן ַה6ְלָל"? ַהִאם לְָכל ַהּכְלָלִים יֵׁש ּבְ
 לֹא ן    ּכֵ    

"1ְֶדֶרךְ 6ְלָל"

Sample



א ַּתְרֵגם ֶאת ִדְבֵרי ַהָּפסּוק.

** "ו" ַהִה5ּוךְ - ְמׁשַנָה ֶאת ַהִמלָה ֵמָעִתיד  לְָעַבר. * ׁשֵם ֶעצֶם: יְִחיָדה + ְסִמיכות  
. “it” ְרגּום ׁשֶל ַהִמלָה "ִהיא" הּוא *** לְִפָעִמים, ַהַתּ

1. ַוֲאִני ְּבֹבִאי ִמַּפָּדן = E            ז'
           E = 2. ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל

           E = 3. ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ַּבֶּדֶר

4. ְּבעֹוד ִּכְבַרת ֶאֶרץ = ע           

              E

       E        5. ָלֹבא ֶאְפָרָתה = ע

6. ָוֶאְקְּבֶרָה ָּׁשם ְּבֶדֶר ֶאְפָרת = ע         
              E

           E = ֵּבית ָלֶחם 7. ִהוא

ָוָאה ּוְסִתיָרה ַהְשׁ

סוּק ח': ּפָ ְבּ ִמלִים ׁשֶ ּבוֹא וְנְִתּבוֹנֵן ֵהיֵטב ּבְ

"ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל... ְּבֵני יֹוֵסף
ַוֹּיאֶמר "ִמי ֵאֶּלה?"

ה יָכוֹל לִׁשְאֹל? יָרה? ֵאיזוֹ ׁשְֵאלָה ַאּתָ סוּק ְסּתִ יֵׁש ּבַּפָ ַהִאם נְִרֶאה ׁשֶ

ׁשְֵאלָה:           
          

 
ְגלָל ׁשֶיֲַעקֹב ָהיָה זֵָקן הוּא לֹא ָרָאה ֵהיֵטב. הוּא ָהיָה יָכוֹל לְִראוֹת ׁשוָּבה: ּבִ ְתּ

ְרגוּם  ְדמוּת (figures), ַאָבל לֹא ָהיָה יָכוֹל לְזַהוֹת ִמי ֵהם. לֵָכן ַהּתַ
ׁשֶיֲַעקֹב ָרָאה ְדמוּיוֹת , ַאָבל הוּא  ׁשֶל "ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל" הוּא  ַהִמלוּלִי 
ַרְׁשַּב"ם) ַמְלִּבי"ם,  ַרַד"ק,  (ְספֹוְרנֹו,  ֵהיֵטב.  ָרָאה  לֹא  ּכִי  ֵאלֶה",  "ִמי  ׁשַָאל 
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"ַוַּיֵּגׁש ֹאָתם ֵאָליו" (י')

"ַוִּיַּׁשק ָלֶהם" (י')

"ַוְיַחֵּבק ָלֶהם" (י')

"ַוּיֹוֵצא יֹוֵסף ֹאָתם ֵמִעם ִּבְרָּכיו" (י"ב)
"ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו ָאְרָצה" (י"ב)

ַהָגָׁשה א'- ְלִקירּוב (י'-י"ב)
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"ַוִּיַּקח יֹוֵסף ֶאת ְׁשֵניֶהם... ֶאְפַרִים ִּביִמינֹו ִמְּׂשֹמאל 
ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ְמַנֶּׁשה ִבְׂשֹמאלֹו ִמיִמין ִיְׂשָרֵאל" (י"ג)

"ַוַּיֵּגׁש ֵאָליו" (י"ג)

"ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְיִמינֹו ַוָּיֶׁשת ַעל ֹראׁש 
ֶאְפַרִים... ְוֶאת ְׂשֹמאלֹו ַעל ֹראׁש ְמַנֶּׁשה" (י"ד)

... " (ט"ו) "ַוְיָבֶר

ַהָגָׁשה ב'- ִלְבָרָכה (י"ג-ט"ז)

”ַהַּמְלָאְך ַהֹּגֵאל
 ֹאִתי ִמֹּכל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת 

ַהְּנָעִרים, ְוִיָקֵרא ָּבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם 
ֲאֹבַתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ְוִיְדּגּו

ָלֹרב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ:“
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ב  ַסֶדר ַּבֵסֶדר.
ַהָגׁשָה ב' ַהָגׁשָה א'

 ַוְיָבֶר  ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו
ָאְרָצה

 ַוַּיֵּגׁש ֵאָליו  ַוְיַחֵּבק ָלֶהם

 ַוִּיַּקח יֹוֵסף ֶאת ְׁשֵניֶהם
...ֶאְפַרִים ִּביִמינֹו...  

ְמַנֶּׁשה ִבְׂשֹמאלֹו

 ַוַּיֵּגׁש ֹאָתם ֵאָליו

 ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְיִמינֹו
ַוָּיֶׁשת ַעל ֹראׁש ֶאְפַרִים... 

ְוֶאת ְׂשֹמאלֹו ַעל ֹראׁש ְמַנֶּׁשה

 ַוִּיַּׁשק ָלֶהם

 ַוּיֹוֵצא יֹוֵסף
ֹאָתם ֵמִעם

ִּבְרָּכיו

** "ו" = "ו" ַהִחּבוּר * "ה"= "ה" ַהיְִדיָעה  

 ט"ז
          E = ֹאִתי ַהֹּגֵאל  1. ַהַּמְלָא

            E = 2. ִמָּכל ָרע

           E = 3. ְיָבֵר ֶאת ַהְּנָעִרים

           E = ָבֶהם ְׁשִמי 4. ְוִיָּקֵרא

         E = ֲאֹבַתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק 5. ְוֵׁשם

            E = ָלֹרב 6. ְוִיְדּגּו

           E = 7. ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ
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ג  ַהְׁשֵלם.
צַד     ׁשֶל יֲַעקֹב. ֵדי ׁשֶיְִהיֶה ּבְ ְׂמאֹל ׁשֶלוֹ, ּכְ צַד ש 1) יוֵֹסף לַָקח ֶאת     ּבְ

צַד  ׁשֶל יֲַעקֹב. ֵדי ׁשֶיְִהיֶה ּבְ צַד יְִמין ׁשֶלוֹ, ּכְ 2) יוֵֹסף לַָקח ֶאת  ּבְ

ָׂם ֶאת יַד  ׁשֶלוֹ ַעל רֹאׁש  ִּׂכֵל ֶאת יָָדיו וְש 3) ֲאָבל, יֲַעקֹב ש
. וְֶאת יַד  ׁשֶלוֹ ַעל רֹאׁש ׁשֶל    

ן ַהצִָעיר=  5) ּבֶ ן ַהּבְכוֹר=   4) ּבֶ

?? ַעל ִמי אֹו ַעל ַמה ֶנֱאַמר. ד 

ֶאְפַריִם וְּמנNֶַה יֲַעקֹב יוֵֹסף ה' 1) ְראֹה ָפנֶיךָ לֹא ִפLָל2ְִי

ֶאְפַריִם וְּמנNֶַה יֲַעקֹב יוֵֹסף ה' 2) ְראֹה ָפנֶיךָ לֹא ִפLָל2ְִי

ֶאְפַריִם וְּמנNֶַה יֲַעקֹב יוֵֹסף ה' 3) ֶאת ֶאְפַריִם 1ִיִמינֹו

ֶאְפַריִם וְּמנNֶַה יֲַעקֹב יוֵֹסף ה' 4) וְֶאת ְמנNֶַה ִבׂשְמֹאלֹו

ֶאְפַריִם וְּמנNֶַה יֲַעקֹב יוֵֹסף ה' 5) וIִַׁש2ְַחּו לְַא5ָיו ָאְרצָה

ֶאְפַריִם וְּמנNֶַה יֲַעקֹב יוֵֹסף ה' 6) וְיOִֵָרא ָבֶהם ׁשְִמי

ה  ַסֵמן  ַּבִמְׁשֶּבֶצת ַהְנכֹוָנה.

ְזַמן צִווּי ְזַמן ָעִתיד ְזַמן ָעַבר ְזַמן הֹוֶה ִמלָה

י לָלְּתִ 1) ּפִ

2) ֶהְרָאה

ִּׂכֵל 3) ש

ּ 4) ִהְתַהלְכו

5) וְיִָקֵרא
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ְּתִחִליֹות: "ו" ַהִהּפּוְך & "ו" ַהִחּבּורְּתִחִליֹות: "ו" ַהִהּפּוְך & "ו" ַהִחּבּור

ו  ַהֵקף ּוְכתֹב ֶאת ָהאֹות ִעם ַהְּתׁשּוָבה ַהְנכֹוָנה.
ֶרת לָנּו     ַמׁשֶהּו ָקָרה.                 1) "ו" ַהִה5ּוךְ ְמַסּפֶ

(ד) לְעוֹלָם (ג) ָמַתי       ְ (ב) ֵאיך (א) לָָמה   

                2) "ו" ַהִה5ּוךְ יְכֹולָה לְׁשַנֹות ֶאת ַהִמלָה ֵמ:

(א) ָעַבר  ָעִתיד  אֹו  ָעִתיד  ָעַבר
(ב) ָעִתיד  צִוּוי   אֹו  צִוּוי  ָעִתיד
(ג) הֹוֶה  ָעִתיד  אֹו  ָעִתיד  הֹוֶה
(ד) ָעַבר  הֹוֶה   אֹו  הֹוֶה  ָעַבר

ְרגּום ׁשֶל "ו" ַהִה5ּוךְ?                 3) ַמה ַהַתּ

“in/with” (א)
“from” (ב)

ְכלָל. ְרגוּם ּבִ ְרגוּם יָכוֹל לְִהיוֹת ”and“ אוֹ ”that“ אוֹ ׁשֵֶאין לָּה ּתַ (ג) זוֹ ַמְחלֶֹקת . ַהּתַ
ׁשוָּבה נְכוֹנָה (ד) ֵאין ּתְ

ְרגּום ׁשֶל "ו" ַהִה5ּוךְ יָכֹול לְִהיֹות :                 4) לְִפָעִמים, ַהַתּ

when (ד)   that אֹו and (ג)    to (ב)   from (א)

                5) "ו" ַהִחּבוּר :

ִמיד ֵחלֶק ֵמַהׁשֶֹרׁש (א) ִהיא ּתָ
(ב) נְִמצֵאת 1ְסֹוף ִמלָה

(ג) נְִמצֵאת 1ְֶאְמצַע ַהִמלָה
ִמיד ּבַַהְתָחלָה ׁשֶל ַהִמלָה ִטים, וְנְִמצֵאת ּתָ י ִמלִים אֹו ִמׁשְּפָ ין ׁשְּתֵ (ד) ְמַחּבֶֶרת ּבֵ

                6) "ו" ַהִחּבוּר ִהיא :

ִחלִית (ד) ּתְ (ג) ׁשֶֹרׁש    (ב) סוִֹפית    (א) ּפַֹעל  

ִחלִית "ו" יְכוֹלָה לְִהיוֹת :       • "ו" ַהִחּבוּר ּתְ

ט ּבוֹ ִהיא נְִמצֵאת . ִמׁשְּפָ לוּי ּבְ ּתָ   ְ Sample• "ו" ַהִהּפוּך
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ֶדֶרךְ 6ְלָל, מֹוִסיִפים    1ְַהְתָחלָה ׁשֶל ַהִמלָה ַהְמקֹוִרית . 1) ּבְ

ְ), "ו" ַהִה5ּוךְ ִהיא                  .
 

2) ִאם 1ְאֹות ָהִראׁשֹונָה ׁשֶל ַהִמלָה ַהְמקֹוִרית יֵׁש ׁשְוָא (  

3) ִאם ָהאֹות ָהִראׁשֹונָה ׁשֶל ַהִמלָה ַהְמקֹוִרית ִהיא "וְ", "ו" ַהִה5ּוךְ ִהיא     
    וְֵאין ׁשְוָא 1ְ"י". (ַהׁשְוָא נֹוֵפל.)

("וָ"/"וְ"/"וַ")

("וּ"/"וִ"/"ו")

("וּ"/"וִ"/"ו")

(e.g., ָוְָהלְַכּת) ָעִתיד  ָעַבר : ְ "ו" ַהִהּפוּך

ֶדֶרךְ 6ְלָל, מֹוִסיִפים     1ְַהְתָחלָה ׁשֶל ַהִמלָה ַהְמקֹוִרית . 1) ּבְ

2) 1ְֶדֶרךְ 6ְלָל, ׂשִָמים     1ְאֹות ָהִראׁשֹונָה ׁשֶל ַהִמלָה ַהְמקֹוִרית .

3) ִאם ָהאֹות ָהִראׁשֹונָה ׁשֶל ַהִמלָה ַהְמקֹוִרית ִהיא "א", "ו" ַהִה5ּוךְ ִהיא     
וְ   ָדֵגׁש 1ְ"א".  

4) ִאם ָהאֹות ָהִראׁשֹונָה ׁשֶל ַהִמלָה ַהְמקֹוִרית ִהיא "יְ", "ו" ַהִה5ּוךְ ִהיא     
וְ   ָדֵגׁש 1ְ"י".  

(.e.g., ׁשְמֹר ְ : ָעִתיד  ָעַבר (וַּתִ "ו" ַהִהּפוּך

("וָ"/"וְ"/"וַ")

(ָדֵגׁש/ּכְלוּם)

("וְ"/"וּ"/"וַ")

("וּ"/"וְ"/"וַ")

( יֵׁש/ֵאין)

( יֵׁש/ֵאין)

Sample



JEWISH DAY SCHOOLS
CONSORTIUM of 74

בס"דבס"ד

Let’s
Review

ז  ַסֵמן  ַּבִמְׁשֶּבֶצת ַהְנכֹוָנה.

"ו" ַהִחּבוּר ְ "ו" ַהִהּפוּך ִמלָה 1) ”ְוַכֲאֶׁשר ְיַעּנּו ֹאתֹו... ִיְרֶּבה ְוֵכן ִיְפֹרץ 
ַוָּיֻקצּו ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"

(ׁשְמוֹת א:יב)
א) וְַכֲאׁשֶר

ב) וְֵכן
ג) וIַָֻקצּו

"ו" ַהִחּבוּר ְ "ו" ַהִהּפוּך ִמלָה 2) ”ְוִאם ִיְמַעט ַהַּבִית ִמְהיֹות ִמֶּׂשה ְוָלַקח
הּוא ּוְׁשֵכנֹו ַהָּקֹרב ֶאל ֵּביתֹו..."

(ׁשְמוֹת יב:ד)
א) וְִאם

ב) וְלַָקח
ג) ּוׁשְֵכנֹו

"ו" ַהִחּבוּר ְ "ו" ַהִהּפוּך ִמלָה (the sore) 3) ”ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֶאת ַהֶּנֶתק
 (did not spread) א ָפָׂשה ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְוִהֵּנה 

ַהֶּנֶתק ָּבעֹור (in the skin) ּוַמְרֵאהּו ֵאיֶנּנּו
ָעֹמק (deep) ִמן ָהעֹור..."

(וַיְִקָרא יג:לד)

א) וְָרָאה
ב) וְִהAֵה

ג) ּוַמְרֵאהּו

ח  ְּבַחר ְוַהְעֵּתק ֶאת ָהאֹות ִעם ַהְּתׁשּוָבה ַהְנכֹוָנה.

               1) וַּתֹאַכלְנָה

               2) וָאַֹכל

               3) וַּתֹאַכל

ּ                4) וַיֹאֵכלו

and they (ַרּבִים) ate (א)

and I ate (ב)

and they (ַרּבוֹת) ate (ג)
and you (יִָחיד) or she ate (ד)

Sample
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ה' ְמָבֵרך ֶאת ָאָדם ָהִראׁשוֹן.

ְחּתוֹ. ּפַ ה' ְמָבֵרך ֶאת נַֹח וִּמׁשְ

ה' נוֵֹתן ֶאת ַהיְכוֹלֶת לְָבֵרךְ ֲאֵחִרים לְַאְבָרָהם.

ה' נוֵֹתן ֶאת ַהיְכוֹלֶת לְָבֵרךְ ֲאֵחִרים לְיִצְָחק.

יִצְָחק מוֵֹסר ֶאת יְָכלְתוֹ לְָבֵרךְ ֲאֵחִרים לְיֲַעקֹב.

יֲַעקֹב מוֵֹסר ֶאת יְָכלְתוֹ לְָבֵרךְ ֲאֵחִרים לְי"ב ׁשְָבִטים.

ְָׂרֵאל. ה' אוֵֹמר ׁשֶַהּכֲֹהנִים יְָבְרכוּ ֶאת ּכְלַל יִש

ָרכֹות: ָרכֹות:ּבְ ל ְנִתיַנת ּבְ ל ְנִתיַנתַהְמסֹוָרה ׁשֶ ַהְמסֹוָרה ׁשֶ
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RED

 • (reprimanded) יֲַעקֹב הוִֹכיַח
ֶאת ְראוֵּבן.

נֱֶאַמר לְִראוֵּבן ׁשֶהוּא ִהְפִסיד • 
ֶאת ַהְזכוּת לְַמלְכוּת 

וּּכְהוּנָה.

RED

• •primanded) יֲַעקקֹבב ההוִֹכיַח
ֶאת ְראוֵּבן.

נֱֶאַמר לְִראוֵּבן ׁשֶהוּא ִהְפ• 
ֶאת ַהְזכוּת לְַמלְכוּת 

וּּכְהוּנָה.
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1

"ְּבֹכִרי ַאָּתה      ְראוֵּבן הוּא ַהּבְכוֹר.

23

4

"ֹּכִחי ְוֵראִׁשית אֹוִני"
ְראוֵּבן הוּא ּכֹחוֹ ׁשֶל יֲַעקֹב .

"ֶיֶתר ְׂשֵאת"
ַהּכְֻהנָה ָהיְָתה צְִריָכה לְִהיוֹת ׁשֶל ְראוֵּבן.

ְראוֵּבן ִמֵהר לְִכעוֹס, ּכְמוֹ 
ַהַמיִם ֶשזוְֹרִמים (flows) ַמֵהר.

"ַּפַחז ַּכַּמִים" "ְוֶיֶתר ָעז"
ַמלְכוּת ָהיְָתה צְִריָכה לְִהיוֹת ׁשֶל ְראוֵּבן.

5
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6

7

8

"ַאל ּתֹוַתר"    ְראוֵּבן לֹא יְַקּבֵל ֶאת ַה"ּתוָֹספוֹת” ָהֵאלוּ.

ּכִי ְראוֵּבן ֵהִזיז (rearranged) ֶאת ַהִמָטה ׁשֶל ָאִביו.   " "ִּכי ָעִליָת ִמְׁשְּכֵבי ָאִבי

ְראוֵּבן "ִסלֵק" ֶאת ַהׁשְִכינָה"ָאז ִחַּלְלָּת ְיצּוִעי ָעָלה"
ִמיד ֵמַעל ִמָטתוֹ ׁשֶל יֲַעקֹב . ׁשֶָהיְָתה ּתָ

לְָהה אֶֹהל ּבִ
אֶֹהל לֵָאה

לֵוִי ליְהוָּדה
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א  ְּבַחר ֶאת ַהִמִלים ַהְנכֹונֹות ּוְכתֹב ֶאת ַהִמִלים ִמַּתַחת ַלְּתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה.

               .4
             

"ֹּכִחי ְוֵראִׁשית אֹוִני"

"ְּבֹכִרי ַאָּתה"

"ַאל ּתֹוַתר"

"ַּפַחז ַּכַּמִים"

""ֶיֶתר ְׂשֵאת"  "ִּכי ָעִליָת ִמְׁשְּכֵבי ָאִבי

"ָאז ִחַּלְלָּת ְיצּוִעי ָעָלה""ְוֶיֶתר ָעז"

      .3
    

      .8
    

      .2
    

      .7
    

      .1
    

      .6
    

        .5
      

לְָהה אֶֹהל ּבִ
אֶֹהל לֵָאה
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ב  ְּבַחר ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְנכֹוָנה.
1) לָָמה ָהיָה ָראוּי לְִראוֵּבן לְַקּבֵל "ּכְֻהנָה וְַמלְכוּת"?

 ּכִי הוּא יוֵֹדַע ֵאיךְ לְִהיוֹת ׁשוֵֹפט
 ּכִי הוּא ָחָכם

 ּכִי הוּא ַהּבְכוֹר
 ּכִי הוּא ִאיׁש ִמלְָחָמה

2) לָָמה יֲַעקֹב ָאַמר ׁשְֶראוֵּבן יְַפִסיד (will lose) ֶאת ַהּכְֻהנָה וְֶאת ַהַמלְכוּת?
 ֲאנְַחנוּ לֹא יוְֹדִעים

ֹ  ּכִי ְראוֵּבן לֹא ּכִּבֵד אוֹתו
 ּכִי ֵאין לוֹ ּכֶֶסף

ּכַב יֲַעקֹב  ּכִי ּכַָעס וִּמֵהר וְֵהִזיז ֶאת ִמׁשְ

?? ַעל ִמי אֹו ַעל ַמה ֶנֱאַמר. ג 
1) וְַאKִיָדה לֶָכם ֵאת ֲאׁשֶר יְִקָרא     
      ָ 2) 6ִי ָעלִיָת ִמׁש6ְְֵבי ָאִביך
3) ָאז ִחLַל2ְָ יְצּוִעי ָעלָה      

ד  ֲאִני ְמַחֵּפׂש! ְמָצא ִמִלים ִּבְּפסּוִקים א'-ד':
     , 1) ׁשֵם ֶעצֶם: ַרּבִים + ְסִמיכוּת     

ִחלִית + אוִֹתיוֹת ֵאיָתן + ׁשֶֹרׁש + "ה" ַהיְֵתָרה      2) ּתְ

     ,      ,     you (ַרּבִים) 3) ִמלָה ִעם סוִֹפית
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