לק"י

פרשת ויצא

שאלות ותשובות על הפרשה

עונג שבת
על ניסיך שבכל יום עמנו

מאת ר' עזרא מרום
.1

המָּקֹום ו ַי ָּשֶׂ ם
בנ ֵי ַ
"ו ַי ִּקַ ח מֵַא ְ
מ ְַראֲשֹׁתָּ יו"

הג"ר שמחה זיסל מקלם כתב
באיגרת לבנו" :ויקח מאבני
המקום" מפרש רש"י ,שהיה
מתיירא מפני חיות רעות לפיכך
לקח אבנים ושם אותם סביב
ראשו.
אך נשאלת השאלה מה התועלת
בכך? האם החיות לא יכולות
להזיז את
האבנים?
מכאן למדים
שרוב הנהגת
ה א ד ם ,
פ ר נ ס ת ו
ו ש מ י ר ת
בריאותו וכו' הכל בדרך הנס .
לנסות את האדם שלא יאמר
"כוחי ועוצם ידי עשה לי את
החיל הזה" .בזה תבחן חכמת
האדם .הפעולה הטבעית
שהאדם עושה אין בה כמעט
שום תועלת ,כל מה שנעשה הוא
בגדר נס .לכן תקנו אנשי הכנסת
בכָּל י ֹום
ה ג ד ו ל ה " וְעַל נ ִּסֶׂ י ָך שֶׂ ְ
עמָּנּו"( .לקח טוב לספר בראשית)
ִּ

בימים טרופים אלו אנו זוכים
לראות ניסים גדולים ,כיצד
בורא עולם שומר עלינו.
יהי רצון שנזכה כולנו לימים
שקטים יותר.

זמני השבת (ת"א):
כניסת השבת40:61 :
יציאת השבת41:40 :
ט' כסלו תשע"ג
גיליון מס' 39

.2

.3
.4

.5

.6
.7

.8

.9

"והנה סולם מוצב ארצה" .מה
רמוז במילה "סולם"? (עיין בעל
הטורים)
בגימטריא סולם = ממון .ללמדנו
שמבחינה רוחנית השימוש בממון
יכול לרומם את האדם או
להשפילו לתחתית.
הסיסמה של תנועת חב"ד
ש מ ק ו ר ה ב פ ר ש ת נ ו ?
"ופרצת ימה וקדמה צפונה
ונגבה".
איזו עיר נקראה בשם :לוז?
בית אל.
שניים בתורה עזרו לנשים
להשקות את הצאן מהבאר.
מי הם?
יעקב ומשה.
אחת מנשותיו של יעקב ילדה
בנים שהיו "כתר" של :תורה,
מלכות וכהונה.
א .מי האישה? ב .מי הבנים ומה
הכתר של כל אחד מהם?
א .לאה.
ב .כתר מלכות ליהודה ,כתר
כהונה ללוי וכתר תורה ליששכר.
מי אמר למי" :התחת אלוקים
אנוכי?"
יעקב לרחל.
יצחק מברך את יעקב" :וישתחוו
לך בני אמך".
א .מי אמר למי 'וישתחוו לך בני
אביך'? ב .מהי סיבת השוני בין 2
המקרים?
א .יעקב ליהודה .ב .הסיבה
לשוני :ליצחק היתה רק אשה
אחת ואילו ליעקב היו כמה נשים.
ליעקב הובטח "והיה זרעך כעפר
הארץ" .מדוע הדימוי לעפר?
כשם שהעפר משמיד את
המתכת וקיים לעולם כך עמ"י
משמיד את האומות וקיים לעולם.
לבן רץ לקראת יעקב " -ויחבק לו
וינשק לו" .מדוע עשה פעולות
אלו?
החיבוק  -לבדוק אם הביא

זהובים בחיקו .הנשיקה  -שמא
מרגליות הביא בפיו.
.10כ מ ה י ל ד י ם נ ו ל ד ו ל ל א ה ?
 7ילדים 6 :בנים ובת אחת.
 .11מדוע היו עיני לאה רכות? (רש"י).
בגלל שסבורה היתה שתתחתן
עם עשו ולכן בכתה הרבה.
.12על הפס'( :בפרשת עקב) "ארץ
אשר אבניה ברזל" אמרו חז"ל:
"אל תקרי אבניה אלא בניה
ברזל" -מה רמוז בכך?
ברזל ר"ת של ארבע אמהות
השבטים :בלהה רחל זלפה
לאה.
.13לפי הגמרא ברכות כו"- .תפילות
אבות תקנום" .כיצד נרמז הדבר
בשמותיהם?
האות השנייה בכל שם מרמזת
על התפילה שתיקן :א ב רהם =
בוקר .י צ חק = צהריים .י ע קב =
ערב.
.14מדוע גנבה רחל את התרפים?
א  .כ די ש לב ן ל א י עב ו ד ע " ז .
ב .שלא יתגלה יעקב הנמלט ע"י
התרפים.
.15באילו שמות קראו יעקב ולבן
למצבה שהקימו?
י ע ק ב ק ר א ל ה ' ג ל -ע ד ' ו ל ב ן
קראה 'יגר שהדותא'.
.16ו י צ א י ע ק ב מ ב א ר ש ב ע " .
ציין  2סיבות ליציאתו של יעקב.
א .לקיים מצוות כיבוד אב שאמר
לו לצאת לחפש אישה.
ב .מפחד עשו שאיים להרגו.
.17בפרשתנו נמשלו ישראל לעפר
ולכוכבים .מה משמעות הדבר?
עם ישראל יכול להגיע למצבים
קיצוניים בהתאם להתנהגותו :או
שיעלה מעלה מעלה או שיושפל
עד עפר.
".18ו רח ל הית ה י פת תו אר וי פ ת
מראה" .על מי עוד בתורה נאמר
"יפת מראה"?
שרה.

הידעת?

משתה של  41ימים
כמה זמן עבד יעקב עד אשר
התחתן עם רחל?
רובנו חושבים ,שיעקב עבד  41שנה
עד אשר התחתן עם רחל ,אך מעיון
בפסוקים אנו רואים משהו אחר.
אחרי שיעקב עבד שבע שנים ברחל,
הביאו לו את לאה .הוא בא בתלונה
ללבן "למה רימיתני?".
לבן אומר לו "מַ לֵּאְׁ ,שבֻעַ זֹאת;
וְׁ נ ְִׁתנָה לְׁ ָך גַם -אֶ ת -זֹא ת  ,בַ ֲעב ָֹדה
אֲ ֶשר ַת ֲעבֹד עִ מָ ִדי ,ע וֹדֶ ,שבַ ע ָ -שנִים
אֲ חֵּ רוֹת".
במילים אחרות,
לבן אומר ליעקב,
חכה עד אשר
יגמרו שבעת ימי המשתה ואז אתן
לך את רחל ואח"כ תמשיך לעבוד
אצלי עוד  7שנים על רחל.
יעקב התחתן עם רחל שבוע אחרי
שהוא התחתן עם לאה ,ואם כן
יוצא שיעקב עשה משתה של 41
ימים .שבעה ימים על לאה ואז
שבעה ימים על רחל.
בפרקי דרבי אליעזר מובא מפי ר'
יוסי שמהסיפור הזה אנו למדים
שצריך לעשות שבעת ימי משתה
אחרי הנישואים.
לניצן ועומר מזל טוב ליום נישואיכם

עוד לא
בא כבושם
הזה
ביהדות
תימן
בקרוב!
שולחן מלכים

המשך שאלות ותשובות
.19מה משמעות הביטוי "ברחל בתך
הקטנה"?
מבטא זיהוי ודאי.
.20אל  2גויים נגלה ד' בחלום הלילה.
מי הם?
א .לבן (ל"א.)42 ,
ב .אבימלך (כ.)3 ,
.21מה שמות בניה של
א .בלהה? ב .זילפה?
א .דן ונפתלי .ב .גד ואשר.
".22ויאסוף לבן את כל אנשי המקום
ויעש משתה" .מי עוד בתנ"ך עשה

משתה חתונה ומה ההבדל
ביניהם?
בועז ערך משתה מצומצם עם 01
אנשים בלבד (רות ד  ,)4,לעומת
לבן שאסף את כל אנשי העיר.
 .23לבן אמר ליעקב" :הבנים בני" מי
אמר למי בתורה "בני הם"?
יוסף אמר ליעקב על מנשה
ואפרים בניו.
.24הוא בחלום האב הנבחר ,קצץ
זנבו והוא בחלום השר.
סלם -בחלום יעקב (בכתיב חסר
בתורה) ,סל -בחלום שר האופים.

חידון נושא פרסים
 .0איזה מקום המוזכר בפרשה נמצא בגבול א"י ומדוע נקרא כך ?

(רש"י)

 .4מילה מהפרשה :מופלאות ,קפדו זנבי ותקבלו אש
ההגרלה פעם בחודש באתר פרסומא.

את הפתרונות יש לשלוח אל chidot@pirsuma.com :או  smsלמס' 0543038820

השלם את הפסוק
עוד לָ נ ּו  ______וְ נַ חֲ לָ הְּ ,ב ֵבית ָא ִבינ ּו.
לוַ :ה ֹּ
ֹּאמ ְרנָ ה ֹּ
וַ ּ ַת ַען ָר ֵחל וְ לֵ ָאה ,וַ ּת ַ
וְ ַע ּ ָתהְ ,ל ָכה נִ ְכ ְר ָתה ְב ִרית--אֲ נִ י וָ ָא ּ ָתה; וְ ָהיָ ה ֵ ּ , ______בינִ י ּו ֵבינ ָ
ֶך.
אתי ֵחן ְּב ֵעינ ָ
ֶיך; נִ ַח ְש ִּתי ______ ,ה' ִּבגְ לָ לֶ ָך.
ֹּאמר ֵאלָ יו לָ ָבןִ ,אם-נָ א ָמ ָצ ִ
וַ ּי ֶ
יע ַה ּ ָש ָמיְ ָמה; ְו ִה ֵ ּנה  ______אֱ לֹּקים ,ע ִֹּלים
וַ ּיַחֲ לֹּם ,וְ ִה ּנֵה ֻס ּ ָלם ֻמ ָּצב ַא ְר ָצה ,וְ רֹּאש ֹּוַ ,מ ִ ּג ַ
וְ י ְֹּר ִדים ּב ֹּו.
וְ ָהיָ ה זַ ְרעֲ ָך ַּכעֲ ַפר ָה ָא ֶרץּ ,ו ָפ ַר ְצ ּ ָת  ______וָ ֵק ְד ָמה וְ ָצפֹּנָ ה וָ ֶנגְ ּ ָבה; וְ נִ ְב ְרכ ּו ְב ָך ָּכל-
ִמ ְש ּ ְפחֹּת ָהאֲ ָד ָמהּ ,ו ְבזַ ְר ֶע ָך.
ָה ָא ֶרץ ,אֲ ֶשר ַא ּ ָתה ש ֵֹּכב ְ ______ל ָך ֶא ְּת ֶנ ָ ּנהּ ,ו ְלזַ ְר ֶע ָך.
מולַ ְד ּ ֶת ָך.
ַע ּ ָתהֵ ______ ,צא ִמןָ -ה ָא ֶרץ ַה ּזֹּאת ,וְ ש ּובֶ ,אלֶ -א ֶרץ ֹּ
יך  ______אֲ ֶשרֵ ּ -תלֵ ְך ,וַ הֲ ִשב ִֹּת ָ
וְ ִה ֵ ּנה ָאנ ִֹּכי ִע ּ ָמ ְךּ ,ו ְש ַמ ְר ִּת ָ
יךֶ ,אלָ -האֲ ָד ָמה ַה ּזֹּאת:
השלימו את המילים החסרות בפסוק ,חברו את האותיות הראשונות בכל מילה ותקבלו ביטוי הקשור לפרשה

זכות הלימוק בעלון מוקקשת לכל יילנו שהקב"ה
ישמוצ ויצלי את קצכם וישובו במהצה בשלום לביתם
ולצתואתם המהיצה והשלמה של
מינה בת נ מהי ליאב בן שגית וקליה בת גוצגיה

אוצרות חכמי תימן על חומש שמות

להקקשות ולקבלת העלון כל יום צביעי באימייל ניתן לתנות ל:
ShealAvicha@gmail.com
לאצכיון העלוניםwww.pirsuma.com/shal_avicha :

ניתן לזכות בהנצחה בספר
ע"י תרומה חד פעמית
לפרטים ובירורים 152-0210331

ניתן לשלוח חידות לפרשת שבוע כולל פתרון לכתובת של העלון או לכתובת
.pirsuma@pirsuma.com
החידות הטובות יפורסמו בעלון עם שם השולח.

