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דברים היוצאים מן הלב 
מסירות נפש למען יחד עם 

 בנה הקטן של רחל

 

חודרים אל הלב של 
יוסף וכך מתאחדים 

 כל שבטי ישראל

 ד"בס

  "גשוי"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 . נכנסים אל הלב –דברים היוצאים מהלב 

'  שליט'אחרי כל התלאות שעברו האחים בידי יוסף שליט מצרים ואחרי שביקש ה

הבה נראה . להציל את המצבמנהיג האחים , ניגש יהודה -להשאיר אצלו את בנימין 

   : כיצד הוא מצליח לפתוח את ליבו של יוסף

   : פתיחה  -נאום יהודה .1

 

 

 

 

  י"היעזרו בפירוש רש? יהודה מיוסףמה מבקש. 

  מהי הדרך לדעתכם לגרום לאדם שהדברים יכנסו

 ? לאוזניו ולליבו

 

 ___________'חלק א –נאום יהודה  .2

  

 

 

 

 

 

 

 השלימו: 

גם . _____ודוברי  _____יהודה רוצה שיוסף יבין שהאחים הם אנשים 

/  יושר)_____  אלות שלא היה צריך כלל לשאול הם ענו לו בכשהשליט שואל ש

  .(אמת/  ישרים

  נסו להיזכר ) להדגיש בפני השליט את היותם ישריםמדוע לדעתכם חשוב

  ?(במה האשים אותם יוסף

 של הנאום' תנו כותרת לחלק א . 

 

 

ר"... י ֲאֹדִנ֒י ְיַדבֶּ א ַעְבְדךָ֤  ִבִּ֣ י א  נ ָ֨ ֵ֣ נ  ָאזְּ יָדָב֙ר בְּ  ֹדנ ִ֔

ה ְוַאל ֹוך ְכַפְרֹעֹֽ מָ֖ י כ  ך ִכִ֥ ֶּ֑ ַחר ַאְפךָ֖ ְבַעְבדֶּ  "ִיִ֥

 

 

ת" ל אֶּ ַאַ֔ י ש  ר ֲהֵיש ֲאֹדִנִּ֣ יו ֵלאֹמֶּ֑ ָ֖ ד  ב או ֲעב  ָ֖ ִ֥ם א  כֶּ  ל 

ח ֹֽ ל /א  ֙ר אֶּ אמֶּ ָֹ֨ י יֶּש ַונ ים  ֲאֹדִנַ֔ ד ְזֻקִנָ֖ ִ֥לֶּ ן ְויֶּ ֵקַ֔ ב ז  ִּ֣ נ֙ו א  ל ָ֨

יו  ִבִ֥ ֹו ְוא  ֹו ְלִאמָ֖ ר ֧הוא ְלַבדּ֛ ֵתָ֨ ת ַוִיו  יו ֵמַ֔ ִחִּ֣ ן ְוא  ֶּ֑ ט  ק 

ֹו  :ֲאֵהבֹֽ

  :י"רש
 :יכנסו דברי באזניך :דני-דבר באזני א

 

 

 
  מעלת דברי אמת

 . יהודה אומר ליוסף את האמת שלו

כשאומרים את האמת גם אם הדברים 

הם מצליחים לחדור לאוזן  - קשים

 .  השומע ולבקוע את שערי הלב

 
 

למה היה לך  .ה באת עלינומתחלה בעליל: דני שאל את עבדיו-א

 ?או אחותנו אתה מבקש, יינו מבקשיםבתך ה ?לשאול כל אלה

 ".לא כחדנו ממך דבר, "ונאמר אל אדוני"ואף על פי כן 
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 '_______________נאום יהודה חלק ב .3

 

 

 

 

 מי הנער עליו מדבר יהודה ? 

 תאר יהודה את הקשר החזק בין הנער לאביוכיצד מ ? 

 מה עלול לקרות לנער או לאביו אם ייפרדו ? 

 מדוע דברים אלו פתחו את ליבו של יוסף ? 

 של נאום יהודה' תנו כותרת לחלק ב . 

 

 '_____________נאום יהודה חלק ג .4

 

 

 

 

 מה מציע יהודה בחלק זה של הנאום ? 

 מה למד יוסף מהצעה זו ? 

 מיהו באמתדווקא כעת  לא יכול היה יוסף עוד להתאפק והוא גילה  מדוע לדעתכם ? 

 : בדברי המדרש שלפניכם היעזרו 

כל הדברים שאתה קורא שדיבר יהודה : חיא בר אבא' אמר ר :'ג ט"בראשית רבה צ

היה בהם פיוס ליוסף ופיוס , "ולא יכול יוסף להתאפק"עד שאתה מגיע , ליוסף בפני אחיו

. ראו היאך הוא נותן נפשו על בניה של רחל: לומר, פיוס ליוסף. ימיןלאחיו ופיוס לבנ

כשם : אמר לו, פיוס לבנימין. ראו היאך הוא נותן נפשו על אחיו: לומר, פיוס לאחיו

 .שנתתי נפשי עליך כך אני נותן נפשי על אחיך

 לפי המדרש: על מי עוד השפיעו דברי יהודה פרט ליוסף? הסבירו כיצד.

 הסבירו על פי המדרש כיצד ערבותו של יהודה גורמת לאיחוד כל האחים. 

 "הסבירו  (.ה הקדוש"מפי השל" ספר הישר")". ביכנוס בל הלב מן כי כל דבר שיצא

 ? נאום יהודהכיצד אמרה זו קשורה ל" ?דברים שיוצאים מהלב:"מה הכוונה 

 

פני השליט מה מיוחד בנאום שנשא ל. דברי יהודה ליוסף מרגשים אותנו בכל פעם מחדש

 ? "אני יוסף אחיכם: "באומרוהתרגשות רבה ( ולנו)שגורם ליוסף 

ל ֙ר אֶּ אמֶּ ָֹ֨ א ַונ ֹֹֽ י ל ת ֲאֹדִנַ֔ ב אֶּ ֲעֹזִּ֣ ת יוַכִ֥ל ַהַנַָ֖ער ַלֹֽ ַזִ֥ב אֶּ יו ְוע  ִבֶּ֑ ת א  יו ו ֵמֹֽ ִבָ֖ ה  ...א  ְוַעת ָּ֗

ל ֹוַעבְ  ְכֹבִא֙י אֶּ ה ְבַנְפשֹֽ ִ֥ ֹו ְקשור  נו ְוַנְפשָ֖ ֶּ֑ ִּ֣נו ִאת  י ְוַהַנַָ֖ער ֵאינֶּ ִבַ֔ ֹו ִכי .ְדךִּ֣ א  ה ִכְראֹותּ֛ י ָּ֗  ְוה 

ת יך אֶּ דֶֶּ֜ ידו ֲעב  ת ְוהֹוִרָ֨ ין ַהַנַָ֖ער ו ֵמֶּ֑ ה ֵאִ֥ ל  ֹון ְשֹאֹֽ ינו ְבי גָ֖ ִבּ֛ ת ַעְבְדךִ֥ א   ".ֵשיַבָ֨

 

 

 
יוסף שומע מפי יהודה על 

בין בנימין בה מיוחדת אה

זה מזכיר לו ) לאביו יעקב

 (...משהו

האחים  -אבל בשונה ממנו 

מגנים על בנימין ומבקשים 

 .את טובתו

הוא מתחיל להבין שמשהו 

 ... השתנה

 
 

ב ה ֵיֹֽשֶּ י ְוַהַנַָ֖ער ַיִַ֥על ִעם ְוַעת ָּ֗ אֹדִנֶּ֑ ד ַלֹֽ בֶּ ָ֖ ַער עֶּ ַחת ַהַנַ֔ ָ֤א ַעְבְד֙ך ַתִּ֣  נ 

יו ֹֽ ח  ע   ִכי .אֶּ ֹֽ לֵאי֙ך אֶּ ה אֶּ ִּ֣ ע  לֶּ ַ֔ ר  ה ב  ִּ֣ ְראֶּ ן אֶּ י פֶֶּּ֚ ִּ֣נו ִאִתֶּ֑ י ְוַהַנַָ֖ער ֵאינֶּ ִבַ֔ א 

י ִבֹֽ ת־א  א אֶּ ָ֖ ר ִיְמצ  ִ֥  ".ֲאשֶּ
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":גשוי"פרשת  -דבר תורה 

 

בפתיחת דבריו יהודה פונה אל יוסף ומבקש ממנו להכניס את הדברים שהוא אמור לומר לאוזנו 

נסים יהודה מדבר באופן גלוי ואמיתי ומלמד אותנו שדברים היוצאים מן הלב נכ. ולפתוח את ליבו

יוסף . קשר שאי אפשר לנתק ,את הקשר המיוחד שיש בין יעקב לבנימיןמתאר יהודה . אל הלב

ולבסוף מציע את עצמו מספר בדאגה את מה שעלול לקרות לנער או לאביו אם יתנתק הקשר 

 ,מוכן למסור נפשו על בניה של רחלבכך מוכיח יהודה שהוא  .נימין ישוב לאביובכעבד על מנת ש

דברי . על אחדות גדולה בין כל השבטים ועל תיקון חטא הפירוד שנעשה במכירת יוסף דבר שמלמד

ושכעת יש אחווה הוא הבין שהאחים עברו שינוי אמיתי . האמת של יהודה חדרו ללבו של יוסף

 . אז פותח יוסף את ליבו ומגלה מיהו באמת. אמיתית בין השבטים

 

 


