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 בס"ד

  / מירב מגני "ויגש"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 על המציאותין טובה מיוסף נלמד להתבונן בע

   :מתגלה יוסף אל אחיובפרשתנו  .1

 

 

  ?מדוע לדעתכם נבהלו האחים מיוסף________________ 

 

 

 סיבת הבהלה ימה :הסבירו על פי פירוש רש"י? 

________________________ 

 חים? האם לדעתכם הבושה במקומה? ממה התביישו הא

_________________________________________ 

 

 להתבונן על המציאות. ראוי יוסף מלמד את אחיו איך  .2

 קראו את הפסוקים: 

 

 

 

 

 

 

 

  ?מדוע יוסף מבקש מאחיו לא להתעצב ולא לכעוס כעת___________._________ 

 מה הייתה שליחותו של יוסף?רי יוסף. שימו לב כמה פעמים מופיע לשון שליחות  בדב 

_____________________________________________._____________ 

  ?מה מלמד יוסף את אחיו____________.____________________________ 

 

 השלימו:

ֹּאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו" תֹו  ?ַהעֹוד ָאִבי ָחי ,ֲאִני יֹוֵסף :ַוי ֹּא ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות אֹּ ִכי ְול

 ".ִנְבֲהלּו ִמָפָניו

 
 תחשבו על זה.

 22יוסף מחזיר את האחים 

שנים אחורה לרגעים 

 ההם. הנוראים 

 כעת?מה הם מרגישים 

 
 

 .מפני הבושה - נבהלו מפניומפרש רש"י: 

ִתי ֵהָנה ְוַעָתה" ִכי  ,ַאל ֵתָעְצבּו ְוַאל ִיַחר ְבֵעיֵניֶכם ִכי ְמַכְרֶתם אֹּ

ָלַחִני ֱאֹלִהיםְלִמְחָיה   .ִלְפֵניֶכם שְׁ

ָלֵחִני ֱאֹלִהים  יֹות ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם ְשֵאִרית ָבָאֶרץ ּוְלַהחֲ  ַוִישְׁ

ָלה  .ָלֶכם ִלְפֵליָטה ְגדֹּ

םְוַעָתה  תֶּ ַלחְׁ ם שְׁ ִתי ֵהָנה  לֹא ַאתֶּ  ".י ָהֱאֹלִהיםכִ אֹּ

 ביאורי מילים :

 כעת -" ועתה"

 אל תהיו עצובים. -" אל תעצבו"

 אל תכעסו -" אל יחר בעיניכם"

 לדאוג לאוכל עבורכם. -" למחייה"

 להצלה גדולה -" לפליטה גדולה"
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שיהודה מנהיג האחים מוכן להיות ו ותכירד על מומא ______אחרי שיוסף ראה שהאחים 

הוא לא יכול יותר להתאפק  ,____רק בשביל לשחרר את בנימין בנה של  כל ימיו _____

 אחיו.  לא ______ו

 ה שעשו.   על מעוד _____ולא _______ יוסף מבקש מאחיו לא ל

 נכון. ______הוא מלמדם שהעצב והכעס באים  מחוסר אמונה שהעולם 

 בכל דבר שקורה גם אם נראה רע.  ___ __לראות את מלמדם הוא 

גם מדבר נורא כמו מכירת יוסף רואים שעל המציאות אז _______תבוננים בעיניים כשמ

 ולא מתו בשנות הרעב.   _____בוקע אור גדול כי בזכות יוסף בני ישראל 

 /  יד ה'/  מתגלה/  / חיו לכעוס / רחל / מתחרטים/  להתעצב / עבד/  טובות/  מנוהל תרמילון:

 

 למחשבה: נקודה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

למצרים לשבור בר ויוסף התנכר  בפעם הראשונה במשך כל הזמן מאז באו אחי יוסף
לאחיו קושיות אליהם, דיבר איתם קשות וחשד אותם כמרגלים, ודאי שאלו איש 

על מה זה, למה זה? הם חיפשו עצות וחיו בבלבול  ה זה?רבות: מה קורה לנו? מ

סרו כל הקושיות, ". מיד ֲאִני יֹוֵסףובחרדות, עד ששמעו מפי אחיהם שתי מילים: "
 .קות. עכשיו הם הבינו למה יוסף התנכל אליהם ולמה היו בצערהתמיהות וכל הספ

הקב"ה הם הבינו שזה היה תיקון, והם גם הבינו שהם היו גלגל במרכבה של 

 שמנהל את העולם.

 

 ל מובן.והכעכשיו  -שתי מילים פותרות אלף קושיות 

  

כשיבוא  -" אני ה'כאשר ישמע העולם, בבוא היום הקרב ובא, שתי מילים: "
כל התמיהות על , אז יתורצו כל הקושיות, כולו המשיח והקב"ה יתגלה לכל העולם

רות והצרות עם היהודי, ועל כל הייסורים, הגזבלו הרב של ההנהגת העולם, על ס

 ל יהיה נהיר, בהיר ומובן.והקשות. הכ
 

 עפ"י החפץ חיים
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 ": ויגשדבר תורה לשבת פרשת "

אחרי שיוסף ראה שהאחים עצובים ומתחרטים מאוד על מכירתו ושיהודה מנהיג 

האחים מוכן להיות עבד כל ימיו רק בשביל לשחרר את בנימין בנה של רחל, הוא לא 

יכול יותר להתאפק ומתגלה אל אחיו. יוסף מבקש מאחיו לא להתעצב ולא לכעוס עוד 

    על מה שעשו.

 הוא מלמדם שהעצב והכעס באים מחוסר אמונה שהעולם מונהג נכון. 

 הוא מלמדם לראות את יד ה' בכל דבר שקורה גם אם נראה רע. 

כשמתבוננים בעיניים טובות על המציאות אז רואים שגם מדבר נורא כמו מכירת יוסף 

 בוקע אור גדול, כי בזכות יוסף בני ישראל חיו ולא מתו בשנות הרעב.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראיית הטוב –מצווה בפרשה 

. כשיוסף נמכר זו לא בדיוק מצווה, אלא יותר המלצה לדרך חיים. דרך חיים של לראות את הטוב בכל דבר שקורה

למצרים ועבר את כל התלאות, לא בטוח שהבין לאן כל זה מוביל. אבל כעת, כשהוא סגן למלך מצרים ומציל את 

הוא מבין למה התגלגל לשם. הוא מבין שהכול לטובה, ונסתרות דרכי ה'. גם לאחיו הוא אומר זאת  –העולם מרעב 

טובה... להחיות עם רב". החכמה היא להצליח לראות את )פרשת ויחי(: "אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה ל

 הטוב הזה ולאן כל דבר מוביל.

 

 אחריות –מידה בפרשה 

הוא שם את עצמו  .פרשת "ויגש" מלמדת אותנו על יהודה שנטל על עצמו אחריות כבדה על אחיו מול אביו יעקב

הוא בצד, כי לנגד עיניו עמדה משימה אחת: ההתחייבות שלו להחזיר את בנימין לאביו! בנימין כבר לא היה תינוק, 

לפחות, ובכל זאת יהודה לוקח עליו אחריות ואף עומד בה בכבוד. בזכות האחריות הזו החליט יוסף  30היה בן 

להתגלות לאחיו. הוא ראה כי הם ערבים זה לזה ולוקחים אחריות אחד על השני, ההיפך ממה כשהתרחש בעת 

 א האח האבוד.החליט לסגור מעגל ולגלות להם כי הו –שזרקו אותו לבור. כשהבין זאת 

 

 חידות וחידודים / מוריה שטרן, צוות כתיבה חמ"ד יסודי
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 מה חסר? השלימו מילים במקומות החסרים.

 י" )מ"ד, ל"ד(ָאבִ  ֶפן ֶאְרֶאה ָבָרע, ֲאֶשר ִיְמָצא ֶאת ____ ______ְוַהַנַער  ____ ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל ִכי" .א

ֹּאֶמר יֹוֵסף ֶאל" .ב ֹּא ?_____ ______ _____ !_____ _____ֶאָחיו  ַוי ת ְול ֹו, ִכי ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות אֹּ

 " )מ"ה, ג'(ִנְבֲהלּו ִמָפָניו

ל ַעל" .ג  " )מ"ה, י"ד(ַצָּואָריו ַעל _____ , ַוֵיְבְך; ּוִבְנָיִמן_____ _____ַצְּואֵרי  ַוִיפֹּ

ִכי .ֲאִׂשיְמָך ָשם _____ְלגֹוי  ִכי ______ִתיָרא ֵמְרָדה  ַאל" .ד ִכי ִעְמָך ִמצְ  _____ ָאנֹּ  _____ַרְיָמה ְוָאנֹּ

 ד'(-" )מ"ו, ג'הָעֹל ַגם

 

 כתבו את המשפטים הבאים בלשון הפרשה –בלשון הפרשה 

עלול לקרות אסון )מ"ד, ל"א(  –אני יהודה אחראי על אחי בנימין ואם לא אחזיר אותו לאביו יעקב  .א

___________________________________________________________________ 

ית הייתה כדי שאוכל להחיות אתכם ולתת לכם אוכל )מ"ה, אל תתעצבו שמכרתם אותי, המטרה האלוק .ב

 _______________________________________ ___________________________ ה'(

 הבנים מספרים ליעקב כי יוסף חי, ליעקב קשה להאמין )מ"ה, כ"ו( .ג

____________________________________________________________________ 

 :נכון או לא נכון לגבי המשפטים הבאים וכון? כתבה נמ

 נכון / לא נכון – מציע ששמעון ישב בכלא במקום בנימיןיהודה  .א

 נכון / לא נכון - יוסף אומר לאחיו כי עברו חמש שנות רעב ונותרו עוד שנתיים .ב

 נכון / לא נכון - פרעה כעס כששמע שאחי יוסף הגיעו למצרים .ג

 כון / לא נכוןנ -לבנימין היו עשרה ילדים  .ד

 נכון / לא נכון - יוסף קנה את המצרים ואת אדמתם והעביר אותם ממקום למקום .ה

 נכון / לא נכון - משפחתו של יוסף התיישבה בארץ גושן .ו

 שאלות אתגר מתוך הפרשה:

 3? )5באיזה הקשר מוזכר בפרשה זו המספר  .א

 תשובות(

 ?פעמים 4איזה איבר מהגוף מוזכר בפרשה זו  .ב

מי נקרא בפרשתנו בחזרה כפולה על שמו? למי עוד  .ג

 תשובות( 3קראו בתנ"ך בחזרה כפולה על שמו? )

 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים 

 הקשורות אחת לשנייה

 יעקב                  העוד אבי       

   אל תרגזו                  שני חייך    

 בדרך                      עוד יוסף    

 חי                         ותחי רוח    

 חי                          כמה ימי    

    

 

                        


