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 בס"ד

 / מירב מגני "ויחימפתח הלב מתוך אמונה לפרשת "

 גיבורים. אחים  - מתגברים אחים

 ישראל מתכונן לברך את בני יוסף.  .1

 :קראו את הפסוקים

ח יֹוֵס֘ף ֶאת" ַקַּ֣ ֵניֶהם   ַויִּ ֶאת ֶאת ,שְׁ ל וְׁ ָרֵאֵ֔ שְׁ אל יִּ מ ַּ֣ שְׁ ינֹוֹ֙ מִּ ימִּ ִּֽ ם בִּ יִּ ַרַ֤ ל ֶאפְׁ ָרֵאֵ֑ שְׁ ין יִּ ַּ֣ ימִּ מ א֖לֹו מִּ שְׁ ה בִּ ַנֶשֶּׁ֥  ,מְׁ

יו ל ֶאת .ַוַיֵג֖ש ֵאָלִּֽ ָרֵאֵ֨ שְׁ ַל֩ח יִּ שְׁ ֶשת ַעל ַויִּ י֜נֹו ַוָיֵ֨ מִּ יר יְׁ ּוא ַהָצעִֵּ֔ הַּ֣ םֹ֙ וְׁ יִּ ַרֵ֨ אש ֶאפְׁ ֶאת ,ר ַ֤ מ א֖לֹו ַעל וְׁ אש  שְׁ ר ַּ֣

ה ַנֶשֵ֑ ֵכלֹ֙ ֶאת ,מְׁ ֹור שִּ כִּֽ ה ַהבְׁ ַנֶש֖ י מְׁ ֶּׁ֥ יו כִּ  ."ָיָדֵ֔

  ?מי הבכור מבין שני האחים 

  הנכונהסמנו את התשובה: 

 / מימין ישראל  פרים עמד משמאלא 

 / מימין ישראל מנשה עמד משמאל      

 ימין על ראש אפרים יד /  ישראל הניח את יד שמאל

 . מנשהימין על ראש יד /  ישראל הניח את יד שמאל

  כיצד עלול מנשה להרגיש בראותו שעל אף שהוא

הבכור סבא יעקב מחשיב את אחיו אפרים לעניין 

 הברכה?  

 מקרים נוספים בתורה בהם האח הצעיר מועדף ומבורך. כיצד הגיב האח  כתבו על

 הבכור?

 

 ...וירע בעיני יוסף .2

 קראו את הפסוקים: 

י" ִּֽ ף כִּ א יֹוֵסֵ֗ יו ַיד ַוַיַַּּ֣֣רְׁ ִ֧ ית ָאבִּ י֛נֹו ַעל ָישִֵּ֨ מִּ ֵעיָנֵ֑יו יְׁ ַַּ֣רע בְׁ ם ַוֵיַּ֣ יִּ ַר֖ אש ֶאפְׁ ְך ַיד ,ר ֶּׁ֥ מ ַּ֣ תְׁ ּה  ַויִּ ָת֛ יר א  ֶּׁ֥ ָהסִּ יו לְׁ ָאבִֵּ֗

אשֵמַעֶּׁ֥  ם ַעל ל ר ִּֽ יִּ ַר֖ ַנֶשִּֽ  ֶאפְׁ אש מְׁ ף ֶאל ה.ר ֶּׁ֥ אֶמר יֹוֵס֛ יו ַוי ִ֧ ֖ י ל א :ָאבִּ ֵ֑ ן ָאבִּ י ,ֵכַּ֣ ר כִּ כ ֵ֔ ֖ך  ,ֶזַּ֣ה ַהבְׁ ינְׁ ִּֽ מִּ ים יְׁ ֶּׁ֥ שִּ

ֹו ַעל  ".ר אשִּֽ

  כיצד עלול אפרים להרגיש בראותו שעל אף שיעקב בחר בו כאח בכור אביו מתערב

 לטובת מנשה? 

  הייתה  הצעיר יעקב והנחת יד ימינו על ראשו של אפריםמדוע לדעתכם שיכול ידיו של

 ממה הוא חושש? היעזרו בפירושו של רבי משה אלשיך שלפניכם: רעה בעיני יוסף? 

 

 

 

כלומר: האם לא כן אבי, במה שאתה אבי, ששמת קנאה  –"לא כן אבי" 

 בין בני? ביני הצעיר ובין אחי בקנאת כתונת הפסים, ולמה תשים קנאה

 
 תחשבו על זה! 

שכל  קנאה בין אחים היא רגש טבעי,

אחד מאיתנו חווה בשלב כזה או אחר 

 בחייו. 

 האם הצלחתם להתגבר על הקנאה? 

תנו טיפ שיעזור לחבר על הקנאה 

 להתגבר. 
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  _______ ?האם חששותיו של יוסף התקיימו 

  האם התורה מספרת על ריב ומתיחות בין מנשה לאפרים על עניין הברכות כשם

 / יעקב ועשיו / יוסף ואחיו?  וישמעאלשמסופר על קין והבל / יצחק 

  _________________________  ?מה אנו למדים מכך על מעלתם של האחים 

  ?על איזו מידה צריך מנשה להתגבר כדי לקבל בשמחה את מעשיו של סבא ישראל 

  על איזו מידה צריך אפרים להתגבר כדי לקבל בשמחה את התערבותו של אבא

 יוסף? 

 

ָרֵאלֹ֙ " .3 שְׁ ְך יִּ ָבֵרַ֤ ךֵ֗ יְׁ ֹום ַההּו֘א ֵלאמֹור  בְׁ ם ַביַּ֣ ֲרֵכ֜ ָבֵ֨ ַנֶשֵ֑  ,ַויְׁ מְׁ כִּ ם וְׁ יִּ ַר֖ ֶאפְׁ ים כְׁ ךַּ֣ ֱאֹלהִֵּ֔ מְׁ ִּֽ שִּ ר יְׁ  ה". ֵלאמ ֵ֔

  הבא לברך את בניו, : בך יברך ישראל: בפירוש רש"ילמה זוכים האחים? היעזרו

 ".שהלהים כאפרים וכמנ-ישימך א"יברכם בברכתם ויאמר איש לבנו 

  ?מתי נוהגים לברך בביתכם את ברכת הבנים 

 

 השלימו:

 .____מתגברים על האפרים ומנשה הם האחים הראשונים במקרא ש

את ידיו ונתן העדפה לאפרים על  ____ושלום. גם כאשר יעקב אבינו  ____שוררת ביניהם  

 האחים נשארים - מנשהול____ וגם כאשר יוסף מבקש לשנות שוב את הסדר  ,____

 מאוחדים. 

 ומנשה דווקא.אפרים מזכירה את את הבנים  לכן ברכת האבות

 .בין ילדיהם____ האב והאם המברכים מצפים, מקווים ומתפללים שתשרור תמיד 

 / אפריםאהבה  / / אחווה / שיכל / כועס קנאה/ מנשה תרמילון: 

 

 דבר תורה לשבת פרשת "ויחי": 

מנשה ואפרים לפני אביו ומבקש ברכה עבורם. יוסף מקפיד להעמיד בפרשתנו מציג יוסף את בניו 

את מנשה הוא מעמיד לימינו של אביו ואת אפרים לשמאלו. כאשר ישראל  -את בניו לפי גודלם 

מברכם הוא משכל את ידיו ומחליף בין הבכור לצעיר. יוסף ממהר לתקן את מה שנראה בעיניו 

המרה של קנאת אחים בעקבות יחסו המועדף של אביו כטעות. יוסף חווה על בשרו את התוצאה 

כלפיו. הוא חושש שהעדפת אפרים תוליד קנאה בין בניו. אולם כאן באה לידי ביטוי גבורתם של 

מנשה ואפרים: מנשה מקבל באהבה את מעשיו של הסב וגם אפרים שותק ולא טוען דבר כלפי 

שה מלמדים אותנו מהי אהבת אחים אביו המבקש לשנות את מעשיו של ישראל סבו. אפרים ומנ

 אמיתית המתגברת על יצר הקנאה והתחרות ולכן ראויים הם שלדורות יתברכו בהם ילדי ישראל.  
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 - קריאת שמע על המיטה –המצווה בפרשה 

 "המלאך הגואל"

לפני שנפרד יעקב אבינו מכל בניו, הוא קורא לבנו 

את שני ליוסף ומבקש ממנו לברך בברכה מיוחדת 

אבינו מברך אותם בברכה  יעקב : מנשה ואפרים.נכדיו

המלאך הגואל אותי מכל רע..." . פסוקים " :המפורסמת

אלו נאמרים בעת אמירת 'קריאת שמע על המיטה'. 

מצווה זו נקבעה על ידי רבותינו בגמרא ובה אנו חוזרים 

ואומרים את קריאת שמע לפני השינה משום שיש בה 

 שמירה מפני המזיקים.

 

      

 
 ְלַרצֹות את הזולת. -מידה בפרשה 

בעת שהתחיל יעקב לברך את בניו הגדולים הוא הוכיח 

אותם על מעשים לא טובים שעשו. כך נהג כלפי ראובן, 

העת  הכלפי שמעון וגם כלפי לוי. והנה, כאשר הגיע

יהודה ,יעקב משנה את  –לברך את הבן הרביעי 

הגישה שלו ומדבר בשבחו. מדוע עשה כך? משום 

רַ  צֹות את יהודה. הוא רוצה שיהודה יהיה שיעקב רוצה לְׁ

המנהיג באחים. אי אפשר לתת מנהיגות לאדם מתוך 

      תוכחה אלא מתוך דברי ריצוי.

 

      

 

 ר? השלימו לפי הפסוקים.מה חס

 (חכ" ז,מ") "ויחי יעקב בארץ מצרים ______  _______ שנה" .א

 (.טכ" זמ"פרק ) "______  ______ אל נא תקברני במצריםועשית עמדי " .ב

 (.ה' ח,מ"" )אפרים   ______ כ______ _______ ועתה שני בניך הנולדים לך..." .ג

 (.זט" ח,מ"" ) המלאך _____ אותי מכל ____ יברך את ________" .ד

 (.י' ט,מ"" )שבט _______ לא יסור" .ה

      ח(כ" ט,מ"" )_____כל אלה _____ " .ו

 

 מה הקשר?    
 מתחו קו בין שתי מילים 
 .הקשורות האחת לשנייה

 
 זאב                          מנשה    

 נחש                         שמעון    

 המכפלה                         יהודה    

 ולוי                         זבולון    

 חוף ימים                              דן    

 ואפרים                           יוסף    

 מלכות                         נפתלי    

 שור                         בנימין    

 אילה                         מערת    

 

 

 חידות וחידודים / 

הראל זילברנגל, הרב 

 "מורשת מנחם" 

 גבעת שמואל
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 בלשון הפרשה

 כתבו את המשפטים הבאים בלשון הפרשה

  (י' ט,"מ)יהודה יהיה תמיד מנהיג ומלך   .א

 _______________________ 

 (חי" ח,מ") אבא, שים את יד ימין על ראש הבכור .ב

 _______________________ 

 (די" ט,מ") חמור הנושא משא כבד יששכר יסבול את עול התורה כמו .ג

______________________ 

  .ד

 מה נכון?

 כתבו נכון / לא נכון לגבי המשפטים הבאים

 ____________ - שנה 17יעקב חי במצרים  .א

 ________ - רחל נקברה במערת המכפלה .ב

 _________ - יוסף העמיד את מנשה בימינו ואת אפרים משמאלו .ג

 ______ - יעקב הניח את יד ימינו על ראש אפרים ויד שמאלו על ראש מנשה .ד

 _________ - יעקב המשיל את יהודה לזאב .ה

 __________ - שארצו תהיה מבורכת בגפניםרך את יהודה ייעקב ב .ו

 _________ - יששכר נמשל לחמור .ז

 

 

 שאלת אתגר:

איזה שבט 

התברך שממנו 

 יצאו גדודי צבא?

 מתי פעלו 

 גדודים אלו?

מי נתברך שארצו 

 תהיה מלאה 

 בעצי זית?

      

 


