בס"ד

שאלות לפרשת וישב
" .1וישראל אהב את יוסף כי בן-זקונים הוא לו" .ציין  3פירושים לתואר זה .
" .2ויעש לו כתונת –פסים" .במילה פסים רמוזות צרותיו של יוסף .כיצד?
 " .3וימצאהו איש והנה תועה בשדה " .מי האיש ? )רש"י(
 .4מה למדים מכפילות המילים ":והבור ריק אין בו מים" ?
 .5מה שמות בני יהודה שנולדו לו מהכנענית ?
 2 .6נשים בתורה התכסו בצעיף .מי הן ?
 .7ל  2נשים בתורה נולדו תאומים .מי הנשים ?
 .8ציין  2מקרים בתנ"ך שבהם חוט השני שימש כסימן.
 .9יעקב עשה כתונת פסים לבנו האהוב .על מי מסופר בתנ"ך שעשתה מעיל לבנה ?
 .10מי אמר למי " לאלוקים פתרונים "?
" .11ויבא יוסף את דיבתם רעה" על מי עוד בתורה נאמר שהוציאו דיבה רעה ?
 .12לפי הגמרא ראש השנה י"ז ,מתי השתחרר יוסף מבית הסוהר?
 .13ב  2מקרים נזכר בפרשתנו הביטוי" :הכר נא " .מי אמר למי ?
 .14מי כונה בפרשתנו א .איש מצרי ב .איש עברי ?
" .15ויהיו ימים במשמר" .כמה זמן היו שרי פרעה בבית הסהר ? )רש"י(
 .16מי היתה תמר לפי רש"י ?
 .17כמה שנים היה יוסף בבית הסוהר ומדוע ?
 .18מצא בפרשתנו מילה נרדפת לשיירה .
 " .19וישב יעקב" .על מי נאמר בתנ"ך  :לא ישב" ?
 .20מה הקשר בין ההפטרה לפרשה ?
 .21מצא כינוי אחר לאריה בהפטרה .
 .22מה סיבת הפחד מאריה ,לפי ההפטרה?
 .23באיזה מקום מצא יוסף את אחיו?
 .24ואביו שמר את הדבר" .מה המשמעות ? )רשי ,יז (10
" .25לך נא ראה את שלום אחיך " )ל"ז .(14,מה המסר המוסרי שנרמז בכך ?
 .26על מי נאמר בהפטרה" :כגובה הארזים גבהו וחסון הוא כאלונים "
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בס"ד

תשובות לפרשת וישב
 .1א .נולד לעת זיקנה ב .בן חכם ג .זקונים= זיו איקונין ,שהיה דיוקנו דומה לאביו
 .2פסים ראשי תיבות :פוטיפר  ,סוחרים  ,י שמעאלים ,מדינים
 .3המלאך גבריאל )רש"י (
 .4מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו.
 .5ער  ,אונן ושלה.
 .6רבקה ותמר.
 .7רבקה ותמר.
 .8א .בפרשתנו ,קשרו על ידו של זרח ב .המרגלים סימנו את ביתה של רחב ע"י חוט השני )יהושע פרק
ב'(.
 .9חנה עשתה מעיל לשמואל
 .10יוסף אמר לשרי המשקים והאופים )מ(8 ,
 .11המרגלים הוציאו דיבה רעה על הארץ.
 .12בראש השנה
 .13א .הבנים ליעקב" :הכר נא הכתונת בנך היא" )ל"ז (32,ב .תמר ליהודה ":הכר נא למי החותמת
והפתילים) "...ל"ח(25,
 .14א .פוטיפר ב .יוסף
 12 .15חודש
 .16תמר היתה בתו של שם
 .17יוסף שנתיים בבית הסוהר ,בגלל ששם מבטחו בשר האופים בשר האופים ואמר לו  2מילים "
זכרתני והזכרתני " .על כל מילה נענש בשנת מאסר !
 .18שיירה= אורחה
 .19על הצדיק נאמר בתהילים פרק א  " :במושב לצים לא ישב "
 .20גם בהפטרה מוזכרת מכירת יוסף " :על מוכרם בכסף צדיק".
 .21כפיר
 .22השאגה" :אריה שאג מי לא ירא " ?
 .23דותן
 .24שמר = המתין ,ציפה
 .25לפי הרבי מפשיסחא :יש להשתדל לראות שלמותם של האחים-את מעלותם ולא את חסרונותיהם
 .26האמורי
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