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 בס"ד

 / מירב מגני "גשוימפתח הלב מתוך אמונה לפרשת "

 : קווים לדמותו -גבורתו של יהודה 

 מפגש ראשון: 

ינּו ֶאת"בראשית ל"ז:  סִּ ינּו ְוכִּ ג ֶאת ָאחִּ י ַנֲהרֹּ ֹּאֶמר ְיהּוָדה ֶאל ֶאָחיו: ַמה ֶבַצע כִּ  ָדמֹו? ַוי

יםְלכּו וְ  ְשְמֵעאלִּ ְמְכֶרּנּו ַליִּ יְת  ְוָיֵדנּו ַאל נִּ ינּו ְבָשֵרנּו הּוא, הִּ י ָאחִּ ְשְמעּו ֶאָחיו בֹו, כִּ  .ַויִּ

 באיזה אירוע מדובר?א. 

 ב. מה הציע יהודה? האם ההצעה הייתה טובה? 

 מה אפשר ללמוד על היחס בין יהודה לאחיו?  -ג. "וישמעו אחיו" 

 ד. איזו תכונה אנו מוצאים ביהודה? 

 

 שני: מפגש 

וא, י ָבֵעת ַההִּ רש"י: למה נסמכה פרשה זו לכאן, והפסיק . ְיהּוָדה ֵמֵאת ֶאָחיו" ֶרדַויֵ  "ַוְיהִּ

בפרשתו של יוסף? ללמד שהורידוהו אחיו מגדולתו. כשראו בצרת אביהם, אמרו: אתה 

 היינו שומעים לך.  -אמרת למכרו. אילו אמרת להשיבו 

 א. מדוע נסמכה פרשת יהודה ותמר למכירת יוסף?

 וק מסתמך רש"י בפירושו? מילה בפס וב. על איז

 ?ג. מה אפשר ללמוד כעת על היחס בין יהודה לאחיו

 

 שלישי: מפגש 

ֹּא ָנמּות, ַגם  ְחֶיה ְול י ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה; ְונִּ תִּ ְלָחה ַהַּנַער אִּ יו: שִּ ְשָרֵאל ָאבִּ ֹּאֶמר ְיהּוָדה ֶאל יִּ "ַוי

י ֶאֶעְרבֶ   ֲאַנְחנּו ַגם ַאָתה, ַגם ַטֵפנו. כִּ י ְתַבְקֶשּנּוָאנֹּ ָידִּ יו ֵאֶליָך   ,ּנּו, מִּ תִּ יאֹּ ֹּא ֲהבִּ ם ל אִּ

ים" י ְלָך ָכל ַהָימִּ יו ְלָפֶניָך, ְוָחָטאתִּ ַצְגתִּ  .ְוהִּ

 

 מיהו הנער המדובר בפסוקים?. א

 ב. באיזו סכנה נמצאת משפחת יעקב?

 ג. מדוע יעקב אינו מוכן לשלוח את הנער למצרים?

 שלוח את הנער?ד. כיצד משכנע יהודה את אביו ל

 הסבירו כיצד מידת הגבורה מתגלה דרך דבריו של יהודה.ה. 
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 יעי: ברמפגש 

י "ְוַעָתה נִּ ם ֶאָחיו.ֵיֶשב ָנא ַעְבְדָך ַתַחת ַהַּנַער ֶעֶבד ַלאדֹּ י ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל  ; ְוַהַּנַער ַיַעל עִּ כִּ

י? ֶפן ֶאְרֶאה ָבָרעָאבִּ  תִּ י".ֲאשֶ  י, ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו אִּ ְמָצא ֶאת ָאבִּ  ר יִּ

 .לכל דבר אני מעולה ממנו, לגבורה, למלחמה ולשמש" -"ישב נא עבדך רש"י: 

 

 א. מדוע מבקש השליט לקחת את הנער לעבד?

 ב. כיצד פועל יהודה? 

 ג. מה מציע יהודה לשליט? 

 ד. כיצד משכנעו לפי פירוש רש"י?

 הסבירו כיצד מידת הגבורה מתגלה דרך דבריו של יהודה. ה. 

 

 . בקולו_____  אחיםליהודה יש  מעמד בקרב אחיו. הוא מתגלה כ____ וה

אך הוא בחר לקחת אחריות ו_____ את , במכירת יוסף _____ מגדולתויהודה חטא כש

 מעשיו. לכן כאשר מתחזק הרעב בארץ הוא מבטיח להיות ____ לבנימין.  

______ מולו. הוא ב מבקש שליט מצרים לקחת את _____ לעבד, יהודה עומד כאשר

מוכן  ,שהיה מנהיג חשוב במשפחתו ובארצו, יהודה .מדבר אליו ב____ אך גם ב_____

 למסור את _____ ולהשתעבד כל ימי חייו למען ____ הקטן. 

 חיו. חוזר בתשובה שלמה הוא _____ אל אמנהיג ה_____ כשיוסף רואה שיהודה 

 

 תרמילון: אחיו / בנימין / מתגלה / מנהיג / ערב / ירד / נפשו / תקיפות / גבורה / אחים / כבוד

 לתקן / שומעים /

 

 דבר תורה לשבת פרשת "ויגש": 

אך כאשר  ,דמותו של יהודה כמנהיג מתגלה לאורך הפרשיות. אחיו שומעים לעצתו במכירת יוסף

ים את יהודה מגדולתו. אולם יהודה לוקח אחריות על מעשיו מרגישים את צערו של אביהם הם מוריד

ומתקן. במשפט תמר הוא מודה ברבים בטעותו ומכריז: "צדקה ממני". כאשר מתחזק הרעב בבית 

 משפחת יעקב הוא לוקח אחריות ומכריז: "אנכי אערבנו, מידי תבקשנו".

בדברי יהודה ליוסף ניכרת  כאשר מבקש השליט לקחת את בנימין לעבד הוא מוסר את נפשו למענו.

מנהיגותו וגבורתו. יהודה לוקח אחריות על הנעשה כפי שהבטיח לאביו. הוא מגונן על בנה הקטן של 

רחל ובכך מוכיח שכל ישראל אחים. יהודה מוכן לוותר על חירותו ומציע את עצמו לעבד עולם ובלבד 

נהיג האחים את חטאו בפרשת מכירת שבנימין ישוב לאביו ולא יאונה לו כל רע. בכך מתקן יהודה מ

 יוסף. בסיום דבריו לא יכול עוד יוסף להתאפק ומתוודע אל אחיו.
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 לכעוסלא  –מידה בפרשה 

כשיוסף שולח את אחיו להביא את יעקב אביו, הוא מבקש מהם "אל תרגזו 

בדרך". הוא יודע שהאחים עלולים להתחיל להאשים אחד את השני או 

ל, וך האחדות המשפחתית מעל הכת. יוסף שם את ערשיתעוררו מחלוקו

שהכול מכוון מלמעלה. אל דעו  –ודברים משתבשים ומבקש: גם כשקשה 

 תכעסו. קבלו את המציאות, תודו עליה ותתקדמו.

 

      

 

 הוריםכיבוד  –מצווה בפרשה 

 במכירת יוסף פגעו האחים בין השאר במצוות כיבוד הורים. בפרשה זו יש תיקון לעניין:

ע בו יוסף לא ב אביו. זה הרגקעת להחזיר את בנימין בריא ושלם לייהודה מספר ליוסף שלקח אחריו

 יכול להתאפק יותר ומחליט להתוודע אל אחיו.

 שלא יצטער אף רגע אחד נוסף. –לאחר התגלות יוסף לאחיו הוא מיד שולח עגלות כדי להביא את אביו 

 

      

 
 חידות וחידודים / 

מוריה שטרן, 

צוות כתיבה 

 יסודי חמ"ד

 

 מו לפי הפסוקים.ר? השלימה חס

 (מ"ד, י"ט) אדני שאל את עבדיו לאמור היש לכם ____ או _____" .א

 (.מ"ד, ל"ד) "והנער _____ ___________   כי איך _____  _____" .ב

 (.מ"ה, ג'" )?אני יוסף! _____  ______  ______" .ג

      

 

 בלשון הפרשה

 כתבו את המשפטים הבאים בלשון הפרשה

 אני לא יכול לחזור אל אבא שלי בלי בנימין! )מ"ד, ל"ד( .א

____________________________________ 

 לא האמין שיוסף חי )מ"ה, כ"ו(יעקב  .ב

____________________________________ 

  (מ"ז, ח') בן כמה אתה? .ג

____________________________________ 
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 שאלת אתגר:

מילים רצופות בהן נמצאת  ארבעמצאו בפרשה  .1

 !האות ע'

כסף )לא מהפרשה( ומי נתן למי  400. מי נתן למי 2

 ?)מהפרשה( כסף 300

      

 

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

 
 בארץ                        ארץ    

 שמלות                          אב    

 הלילה                       רעב    

 זקן                       צידה    

 לדרך                          בר    

 צאן                     מראות    

 גושן                     רועי       

 חיל                        אנשי    

 ולחם                     חליפות    

 

 

 מה נכון?

כתבו נכון / לא נכון לגבי המשפטים 

 הבאים

 -יוסף שלח את יהודה לארץ כנען  .א

_________ 

 __________ -הוא אביו של חושים  גד .ב

אחרי המפגש המרגש בין האחים נותרו  .ג

 __________ -עוד חמש שנות רעב 

כשמשפחת יעקב ירדה למצרים היא  .ד

 __________ -מנתה שישים איש 

א במקום שמעון יהודה התנדב לשבת בכל .ה

- __________ 

 -בדרך למצרים עצר יעקב בבאר שבע  .ו

________ 

 

 


