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 כסלו  – שונות 

 

תחושת איום וחוסר הבנה 
 של האחר

 יוצרות שנאה 
 בין אח וחבר

 ד"בס

  "שבוי"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 :שנאת השונה בפרשה

יוסף שמהם יצאו שנים עשר שבטי ישראל לשנוא את , מה גורם לבני יעקב .1

 ?   אחיהם

 (  'ד-'ג, ז"ל: )קראו את הפסוקים

 

  דברים שמלמדים על ההבדל והשוני בין יוסף לאחיו שניכתבו. 

 יוסףמדוע שנאו האחים את  ,על פי פסוקים אלו ? 

 ? מה גורם להגברת השנאה .2

 : קראו את הפסוקים

 

 

 

 

 

 

  אם אינכם זוכרים את חלומות יוסף )? וסףמאחורי החלומות של ימסתתר מה

 (:  קראו במשבצת המידע שלפניכם

  מוכנים לקבל את המסר שלהאם האחים 

 ? יוסף

 "שנאת האחים  –" ויוסיפו עוד שנוא אותו 

 ? מדוע. מתעצמת

 

 :השלימו

יוסף שונה ונבדל . ינם מבינים את יוסףהאחים א

לבוש  מתהלך, מיוחד ____ הוא מקבל מאביו. מהם

ב ֶאת" ַ֤ ל ָאה  ֙ף ִמָכל ְוִיְשָרא ֵ֗ י יֹוס  יו ִכִּֽ ָשה ֖לֹו ְכת ִ֥  ֶבן ָבָנָ֔ ים ֖הּוא ֑לֹו ְוָעִ֥ יםְזֻקִנִ֥ ִסִּֽ  .ֶנת פ 

י יו ִכִּֽ ב ֲאִביֶה֙ם ִמָכל ו ִיְר֣אּו ֶאָחֵ֗ ַ֤ ֞תֹו ָאה  ם א  ֹו ְלָשלִּֽ ְברִ֥ ְכ֖לּו ד  א ָיִּֽ ֑תֹו ְול ִ֥ יו ו ִיְשְנ֖אּו א   ".ֶאָחָ֔

 

ֹו" תִּֽ א א  פּו ֖עֹוד ְשנ ִ֥ יו ו יֹוִסִ֥ ד ְלֶאָח֑ ֖ ג  ֹום ו י  ֙ף ֲחלָ֔ ם יֹוס  ֲחלַ֤ ִּֽ יו .ו י  אְמרּו לֹ֙ו ֶאָחָ֔  :ו י ַ֤

ינּו ִאם ְך ִתְמלְ֙ך ָעל ָ֔ נּו ֲהָמלַ֤ ל ָב֑ ֹול ִתְמש ֖ ל ?ָמשִ֥ ֹו ע  תָ֔ א א  פּו עֹו֙ד ְשנ ֣  ו יֹוִסַ֤

ל יו ְוע  ָת֖ מ  יו ֲחלִּֽ  ".ְדָבָרִּֽ

 " ְים ֲאֻלִמי֙ם ו ְחנּו ְמַאְלִמִ֤ ה ֲאַנַ֜ ִהנ ֵּ֠

י  ִתִ֖ ה ֲאֻלמָּׂ מָּׂ ָ֥ ֵּ֛ה קָּׂ ה ְוִהנ  ד ֶ֔ ְב֣תֹוְך ַהשָּׂ

ִ֤  ְוַגם ה ְוִהנ  בָּׂ ָּ֑ ם ִנצָּׂ יכ ֶ֔ ת  ֙ה ֲאֻלמ ֣ ינָּׂ ה ְתֻסב ֶּ֨

י ִתַּֽ ֲאֻלמָּׂ ָּׂ ַלַּֽ ִ֖ין ֲחו   ".ַוִתְשַתַּֽ

 " ֹו תִ֖ ר א  ָ֥ ר ַוְיַספ  ם עֹו֙ד ֲח֣לֹום ַאח ֶ֔ ֲחלָ֥ ַוַיַּֽ

ְמִתי ֲחלֹו֙ם  ַלִ֤ ה חָּׂ ר ִהנ ֶּ֨ אמ  יו ַוי ֹּ֗ ָּ֑ חָּׂ ְלא 

ד  ַח ְוַאַחִ֤ ֹּ֗ ר  ש ְוַהיָּׂ מ  ֣ ה ַהש  ֵּ֧ ֹוד ְוִהנ  עֶ֔

חֲ  ים ִמְשַתַּֽ ִבֶ֔ ֹוכָּׂ ֙ר כַּֽ שָּׂ יעָּׂ ים ִלַּֽ  ".ִוִ֖
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תחושת איום וחוסר הבנה 
 של האחר

 יוצרות שנאה 
 בין אח וחבר

על ____ דבר ש ושלטון____ של חולם חלומות בנוסף לכך הוא . מיוחד ____ ב

 . האחים שאינם מוכנים לקבל זאת

 . גדולה____ כל אלו יחד יוצרים אצל האחים  

  . תחושת איוםומ אמיתית של האחר____ השנאה באה מחוסר

 :תרמילון

  . מאיים / מלכות / יחס / הבנה/  בגד/  שנאה

 

מניעה את נאה לא תמיד נשארת רגש שבלב אלא לצערנו הש

 :  האדם השונא להרע לאדם השנוא

 :קראו את הפסוקים

  

 

 

 

 

 את מה ? מה רצו אחי יוסף להשיג בכך שיהרגו את יוסף

 ?"להרוג"בעצם ביקשו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ...ולתקופתנו

בין חלקי העם שלנו יש 
 . חוסר הבנה של האחר
עד כדי כך שאי אפשר 

 .ליצור קשר
 .ואז באה השנאה

מאיים שונה ממני ו האחר
  .עלי

כיצד לדעתכם אפשר 
 ? להפסיק לשנוא

 

 
 

ל יש א  ּו ִא֣ אְמרִ֖ ַּֽ  ַוי ַּֽ ִ֖ה בָּׂ ז  ֹות ַהלָּׂ ֲחלמָ֥ ַעל ַהַּֽ ה ַבֵּ֛ יו ִהנ ֹּ֗ ִחָּ֑  .אאָּׂ

ה ֣ ְרנּו  ְוַעתָּׂ ַמַ֕ ֹות ְואָּׂ רֶ֔ ד ַהב  הּ֙ו ְבַאַח֣ הּו ְוַנְשִלכ ֶּ֨ ַהְרג ֹּ֗ ְל֣כּו ְוַנַּֽ

ְתהּו  ָּ֑ לָּׂ ה ֲאכָּׂ ִ֖ עָּׂ ָ֥ה רָּׂ ה ַמהַחיָּׂ יו ְוִנְרא ַ֕ ַּֽ תָּׂ מ  ּו ֲחלַּֽ ְהיִ֖  .ִיַּֽ

 

ולא רצון להשתלט ' חלומות שקיבל בנבואה מאת ה םהיו מבינים שחלומות יוסף היוסף  ילו אחיא

וששלטון יוסף  שיצילו אותם בעתיד מרעבהיו מבינים שיוסף חלם חלומות מעודדים  אילו, עליהם

 .  אז במקום השנאה הייתה באה אהבה גדולה, לטובתםהוא 

 

 

 

 
 :מה דעתכם

האם אפשר להפוך שנאה 

 ? לאהבה

 ? איך עושים זאת
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 יוצרות שנאה 
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 ":שבוי"דבר תורה לשבת פרשת 

 

האחים שונאים את יוסף כי הם לא מבינים  .השנאה באה מחוסר הבנה והכרה אמיתית של האחר

מעבר לכך מתעצמת . מקבל יחס מועדף מאביהם ולבוש בבגד שונה משלהם, הוא אחר ושונה. אותו

ְך ּת  " :מסיבה נוספת שנאת האחים  יו ֲהָמל ֹּ֤ ֹ֙ ֶאָחָ֔ םַויּ ֹּ֤אְמרּו לו  ינּו א  דֹ֙  ְמל ְךֹ֙ ָעל ָ֔ פּו עו  ֹּ֤ ס  ָּ֑נּו ַויּו  ל ּבָ ְמש  ֹׁ֖ ל ּת  ו  ָמש ׁ֥

ו  ַעל א א תָ֔ נ ֹ֣ ֹׁ֖יו ְוַעל ש ְ מ תָ י ֲחל ֹֽ ָבָרֹֽ  .ימים מחלומו של יוסף לשלוט עליהםהאחים מרגישים מאו". וּדְ

ולא רצון להשתלט ' שחלומות יוסף הם חלומות שקיבל בנבואה מאת האילו אחי יוסף היו מבינים 

אילו היו מבינים שיוסף חלם חלומות מעודדים שיצילו אותם בעתיד מרעב וששלטון יוסף , עליהם

 .ם השנאה הייתה באה אהבה גדולהאז במקו, הוא לטובתם

 

 

 


