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 ד"בס

 " 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 :י"הסבירו על פי פירוש רש? ________________________ 

 דעתכם הבושה במקומההאם ל? ממה התביישו האחים ?

_________________________________________ 

 
 . להתבונן על המציאותראוי יוסף מלמד את אחיו איך  .2

 : קראו את הפסוקים

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מדוע יוסף מבקש מאחיו לא להתעצב ולא לכעוס כעת ?_____________. 

 הייתה שליחותו  מה. שימו לב כמה פעמים מופיע לשון שליחות  בדברי יוסף

 .___________________________________________ ?של יוסף

 מה מלמד יוסף את אחיו ?_________________________________. 

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

תֹו ִכי ִנְבֲהלּו ִמָפָניו  ".ַלֲענֹות אֹּ

 
 .תחשבו על זה

 22יוסף מחזיר את האחים 

אחורה לרגעים  שנים

 . ההםהנוראים 

 ?כעתמה הם מרגישים 

 
 

 .מפני הבושה - נבהלו מפניו: י"מפרש רש

ַאל ֵתָעְצבּו ְוַאל ִיַחר ְבֵעיֵניֶכם ִכי  ְוַעָתה"
ִתי ֵהָנה ָלַחִני ֱאֹלִהיםְחָיה ִכי ְלמִ  ,ְמַכְרֶתם אֹּ  שְׁ

 .ִלְפֵניֶכם
ָלֵחִני ֱאֹלִהים  ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם  ַוִישְׁ

ְשֵאִרית ָבָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה 
ָלה  .ְגדֹּ

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

 :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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 :השלימו

שיהודה מנהיג האחים מוכן להיות ו ותכירד על מומא______אחרי שיוסף ראה שהאחים 

הוא לא יכול יותר להתאפק  ,____כל ימיו רק בשביל לשחרר את בנימין בנה של  _____

 . אחיו לא ______ו

 .   ה שעשועל 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 שאז  על המציאות_______כשמתבוננים בעיניים 

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

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

 

  .נקודה למחשבה לקראת שבעים שנה למדינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

הם חיפשו ? למה זה, על מה זה ?מה זה? מה קורה לנו: לאחיו קושיות רבות

ֲאִני : "עד ששמעו מפי אחיהם שתי מילים, עצות וחיו בבלבול ובחרדות
עכשיו הם הבינו למה . קותפהתמיהות וכל הס, סרו כל הקושיותמיד ". יֹוֵסף

והם גם הבינו , הם הבינו שזה היה תיקון .יוסף התנכל אליהם ולמה היו בצער

 .ה שמנהל את העולם"שהם היו גלגל במרכבה של הקב

 

 .ל מובןוהכעכשיו  -שתי מילים פותרות אלף קושיות 

  

 -" 'אני ה: "שתי מילים, בבוא היום הקרב ובא, כאשר ישמע העולם
כל , אז יתורצו כל הקושיות, כולו ה יתגלה לכל העולם"משיח והקבכשיבוא ה

ועל כל , עם היהודיבלו הרב של העל ס, התמיהות על הנהגת העולם

 .בהיר ומובן, ל יהיה נהירוהכ. רות והצרות הקשותהגז, הייסורים
 

 י החפץ חיים"עפ
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 ": ויגש"דבר 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 

יוסף מבקש מאחיו לא . הוא לא יכול יותר להתאפק ומתגלה אל אחיו, רחל

 .   להתעצב ולא לכעוס עוד על מה שעשו

 . הוא מלמדם שהעצב והכעס באים מחוסר אמונה שהעולם מונהג נכון

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

כשמתבוננים בעיניים טובות על המציאות אז רואים שגם מדבר נורא כמו 

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

 .  הרעב

 


