
  ד"בס

  וישבפרשת  שאלות לשולח� שבת 

  יוס� ואחיו בבית אבא

שלושה    ב, זי ל"רש(מדוע אהב יעקב את יוס� מכל בניו  ”...י�ֵס�, ַיֲעקֹבֵאֶה 
ְֹלד�ת “ .1
 )פירושי!

, ז"י ל"רש(? מהי המידה הטובה שלומדי! מהאחי! –" ְלָ,לֹ! ַ�ְ�ר�, ָיְכל% ְלֹאו; אֹת�, ַוִ)ְ&ְנא%" .2
 )ד

כיצד מפרשי! ? )ז ז ו"ל(? מהו החלו! הראשו4 של יוס�   " ַוַ)3ֵד ְלֶאָחיו, ַוַ)ֲחלֹ! י�ֵס� ֲחל�!" .3
 ?האחי! חלו! זה

מה ? כיצד מפרש אותו אביו? מהו החלו! השני של יוס�  )ז ז ו"ל" (ַוַ)ֲחלֹ! ע�ד ֲחל�! 7ֵחר" .4
 ?"ואביו שמר את הדבר"פירוש 

 )'י, ז"ל( "..צֹא4 ֲאִביֶה! ִלְרע�ת ֶאת, ֶאָחיו, ְלכ%ַו)ֵ "    יוס� ואחיו בשדה

 )יב, ז"ל(? להיכ4 הולכי! האחי! לרעות את צא4 אביה! .1

 ?מה מבקש יעקב מיוס� .2

 )י"רשטו  , ז"ל( ?מי עוזר ליוס� למצוא את אחיו .3

 :כאשר יוס� מתקרב לאחיו .4

  ?מה מעוניני! האחי! לעשות לו  .א

 )כב  ז כא"ל(? מי מפר את עצת!  .ב

 )ד"ז כ"י ל"רש(? מה יש בו –" ֵאי4 ;� ָמִי!, �ר ֵרקְוַה;"  .ג

 .)לב לא, לז(? מה עושי! האחי! כדי  להסתיר את מעשיה! .5

 ).לג,לז(?  ?כיצד מגיב יעקב כשהוא רואה את כותנת הפסי!.." ַוַ)ִ<יָר? ַו)ֹאֶמר ְ<תֶֹנת ְ;ִני" .6

 יהודה 

  )  י"רש א,לח( ?מדוע מורחק יהודה מאחיו – "ַוֵ)ֶרד ְיה%ָדה ֵמֵאת ֶאָחיו, ַוְיִהי ָ;ֵעת ַהִהוא" .7

מדוע לא (**  )ב,לח( ?"כנעני"את המלה  י "כיצד מפרש רש? יהודה לאישה שאואת מי נ .8
 )כפשוטו

 )י"רש(?מדוע נקראו כD )ל לח כז(? כיצד נקראו התאומי! הראשוני! שנולדו לתמר ומדוע .9

 יוס� בבית המצרי

 .)לט א(? למי נמכר יוס� שהורד מצרימה .10

 )י"לט ג רש (?כיצד הבחינו הסובבי! ליוס� שהש! עמו –" ִא
� 'ִ<י ה, ַוַ)ְרא ֲאדָֹניו" .11

 יוס� בבית האסורי�

 :מושלD יוס� לכלא, בעקבות העלילה שהעלילה אשת פוטיפר על יוס� .12

  )'א, מ(את מי פוגש ש! יוס�   .א
 ?כיצד עוזר לה! יוס�? זועפי! בוקר אחדמדוע ה! קמי!   .ב

 ?מה פתרו4 החלומות. תאר את חלומות שר המשקי! ושר האופי!  .ג
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