בס"ד

שאלות לפרשת ויחי
" .1ועשית עימדי חסד ואמת" -א.מהו חסד של אמת? הסבר .ב.באיזה כינוי נקראת החברה קדישא?
 .2מה המקור בפרשתינו לפתגם הידוע" :תעלא בעידניה סגיד ליה" )-שועל בזמנו סגוד לו(? )רש"י(
 .3ציין  2פירושים לפסוק" :וישתחו ישראל על ראש המיטה".
 .4על שניים בתורה נאמר שהיו להם קשיים בראיה בגלל זקנה .מי הם?
 .5מה למדים מברכת יעקב ליוסף" :האלוקים הרועה אותי..המלאך הגואל אותי"?
" .6ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה" )מח .(20,מדוע נבחרו הם כסמל לברכה?
" .7אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי") .מ"ט .(22,למי ניתן הכינוי האמורי ומדוע? )רש"י(
 .8על מי בתורה נאמר שלא הכיר את :א.נכדיו ב.אחייניו ?
 .9על מי בפרשתינו נאמרו הביטויים הבאים :א.פחז כמים .ב.חכלילי עיניים מיין .ג.רובץ בין המשפתיים? .
 .10מי מבניו של יעקב התברך שיהיו בנחלתו שפע של :א.ענבים ב.זיתים? .
 .11מה משמעות הביטוי שנאמר על יוסף " :בנות צעדה עלי שור " ?
" .12בן פורת יוסף בן פורת עלי עין" :א.מה פירוש המילה בן פורת .ב.מדוע זכה יוסף שלא תשלוט בו
ובזרעו עין הרע? )ברכות כ"א(
 .13בברכת יעקב נמשלו חלק מבניו לחיות .מיהם הבנים ולאילו חיות נמשלו?
 .14אצל מי מבני יעקב נזכרו בברכתו החיות הבאות :א.שור ב.אתון ג.סוס ?
 .15כמה שנים חיו :א.יעקב ב.יוסף ?
 .16מי בספר בראשית ראוי לכינוי :א .רמאי בן רמאית ב .גנב בן גנבת ג .יצאנית בת יצאנית ?
" .17גור אריה יהודה" .ציין מילים נרדפות לאריה בתנ"ך.
" .18גור אריה יהודה " .איזה שבט נוסף נמשל לאריה ?
 .19יוסף חי רק  110שנים .מדוע לא חי עד  120שנה ?
 .20שניים בספר בראשית השתמשו בביטוי " :התחת אלוקים אני " מי הם?
 .21ליהודה נאמר":ישתחוו לך בני אביך" .למי נאמר "ישתחוו לך בני אימך " ?
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בס"ד

תשובות לפרשת ויחי
 .1א .חסד שעושים עם המתים כי אין בו ציפיה לתשלום גמול .ב.גחש"א= ראשי תיבות גמילות
חסד של אמת.
 .2מהפסוק" :וישתחו ישראל על ראש המיטה".
 .3א.השכינה נמצאת למראשותיו של החולה .ב.שהיתה מיטתו של יעקב שלימה -שלא היו רשעים
בבניו.
 .4א.יצחק )כ"ו (1,ב .יעקב )מ"ח(10,
 .5למדים שקשה הפרנסה מהגאולה ,שכן לגאולה מספיק מלאך ואילו לפרנסה יש צורך בקב"ה
עצמו ! ) פסחים קי"ח (
 .6בגלל שהם נולדו וגדלו במצרים ולמרות זאת שמרו על יהדותם,לכן הם מהווים סמל לכל יהודי
שיהיה בגלות שישמור על דתו ועל מורשת אבותיו.
 .7עשו מכונה אמורי בגלל ש :א .עושה מעשה אמורי ב.צד את אביו באמרי פיו.
 . .8א .יעקב ב.עשו
 .9א.ראובן ב.יהודה ג.יששכר
 .10א.יהודה ב.אשר.
 .11שור =לראות וגם חומה .הבנות היו צועדות על החומה כדי לראות את יופיו של יוסף
 .12א בן פורת=בן-חן ב.כי במפגש עם עשו עמד לפני רחל והסתיר את אימו מעינו של עשו ,וכן
מנע את עינו מאשת פוטיפר
 .13יהודה -אריה ,יששכר-חמור ,דן-נחש ,נפתלי-אילה ,בנימין -זאב.
 .14א.שמעון ולוי ב.יהודה ג .דן.
 .15א 147.ב.110.
 .16א .יעקב ורבקה רימו את יצחק ב .בנימין )נחשד בגניבת הגביע( ואמו רחל גנבה את התרפים
ג .ותצא דינה לעומת אימה  ":ותצא לאה "
 .17ליש ,כפיר ,שחל.
 " .18דן גור אריה יזנק מן הבשן " )דברים ,ל"ג (22
 .19ליוסף הופחתו  10שנים כנגד  10פעמים ששמע מאחיו " עבדך אבינו " ולא מחה על תואר
עבד שניתן לאביו ! ) 5פעמים שמע מהאחים ו  5פעמים מהמתרגם (
 .20א .יוסף אמר לאחיו ב .יעקב אמר לרחל כשאמרה לו " הבה לי בנים"
 .21יצחק ברך את יעקב " :הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אימך ".
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