לק"י

פרשת וישלח

עונג שבת
"וַ י ָָּּרץ עֵ ָּשו לִ ְק ָּראת ֹו וַ יְחַ בְ ֵקהּו,
ארו וַ יִ ָּש ֵקהּו; וַ יִ בְ ּכּו".
וַ יִ פֹל עַ ל-צַ ּוָּ ָּ
מ ה י ה פ ג יש ה ה ז א ת ? ה פ ל ת
מחיצות האיבה והכרזת "לא
עו ד מ ל ח מה " ,א ו ש מ א ז ה ו
מעשה הונאה ,הבא להרדים את
יעקב ולפגום בערנותו ,לבל
יחשוש ממזימות אחיו?
היחס הזה ,נע בין רצון להשמיד
ולהרוג מתוך שנאה כבושה ,לבין
הכרה בעליונותו הרוחנית
והמוסרית של האח הצעיר.
הפסוק מותיר אותנו במכוון
בערפל בנקודה זו ,כדי שלא
ניחפז בהסקת מסקנות לגבי
מהות הקרבה ,שהתגלתה ברגע
הפגישה .שכן ,הכל טמון בה .גם
הונאה ,גם רצון להרדים ,גם רגע
של רחמים אמיתיים ,וגם רגע
של פיוס .כן ,זוהי הדו -ערכיות
במלוא הדרה ,השולטת ביחסי
יעקב-עשיו .מאז ועד היום.
ציר הפרשה אינו סובב רק על
הפגישה הפרטית של יעקב
ועשיו .פרשה זו היא דגם לכל
אחד מאלפי "המפגשים" בין
"יעקב" ו"עשיו" שבהיסטוריה
(עמי אירופה מייצגים בתפישת
חז"ל את צאצאי עשיו).
"מפגשים" ,שהחשדנות שלטה
בהם ,ועם רגעי החסד,
החיבוקים והנשיקות ,שהיו
לפ ר ק ים ש זו ר ים ב הם ,ה ר י
הצמיחה תוצאות נוראות .אלה
דברים שאנו חשים עד היום.

זמני השבת (ת"א):
כניסת השבת61:61 :
יציאת השבת61:61 :
ט"ז כסלו תשע"ג
גיליון מס' 49

שאלות ותשובות על הפרשה
מאת ר' עזרא מרום
" .1עם לבן גרתי" .ציין  2פירושים
לכך.
א .גרתי = גר ,כלומר לא נעשיתי
שר וחשוב ,אלא גר.
ב .גרתי = תרי"ג מצוות שמרתי.
 .2כמה פע מים ק ר א יע ק ב לעש ו
בתואר "אדוני" ולמה זה גרם?
א 8 .פעמים.
ב 8 .מבניו של עשו היו מלכים.
 .3לקראת הפגישה עם עשו התכונן
יעקב ל 3-דברים .מה הם?
דורון ,תפילה ומלחמה.
 2 .4נשים בתורה הוחבאו בתיבה.
מי הן? (רש"י)
דינה ושרה.
" .5ויאבק איש עמו".
ציין  2פירושים לכך( .רש"י)
א .ויאבק = העלה אבק.
ב .ויאבק = ויחבק.
" .6ויאבק איש עמו" .מי היה האיש?
(רש"י)
איש = המלאך גבריאל.
 .7מי אמר למי:
א .יש לי רב? ב .יש לי כל?
א .עשו ליעקב .ב .יעקב לעשו.
" .8ויבא יעקב שלם".
מהם  3הדברים שהיה בהם שלם?
שלם בגופו ,בממונו ובתורתו.
 .9על מי מסופר בתנ"ך שהקים :
א .סוכה? ב .סוכות?
א .יעקב הקים סוכות למקנהו.
ב .יונה הנביא הקים סוכה כדי
שיהיה לו צל.
.10ל מ י ב ת ו ר ה נ י ת נ ו ה כ י נ ו י י ם
הבאים:
א .נשיא הארץ? ב .נשיא אלוקים?
א .שכם בן חמור .ב .אברהם.
.11על  2דברים מסופר בפרשתנו
שנקברו תחת עצים .מהם

הדברים ואילו עצים?
א .יעקב הטמין עבודה זרה
ונזמים של שכם תחת עץ האלה.
ב .דבורה מינקת רבקה נקברה
תחת עץ האלון.
 ".12ו א ב י ו ק ר א ל ו ב נ י מ י ן " .
א .מה משמעות השם בנימין?
(רש"י)
ב  .ב אי ז ה ש ם ק ר א ה ל ו ר ח ל ?
א .בן ימין = בן הדרום כי נולד
בנגב (ימין =דרום) .בנימין = בן
ימים ,כלומר שנולד לעת זקנה.
ב .רחל קראה לו בן אוני.
".13לא יקרא שמך עוד יעקב ,כי אם
ישראל" .מה מיוחד בשם ישראל?
בשם ישראל רמוזים כל האבות
ו ה א מ הו ת  :י = י צ ח ק  ,י ע ק ב .
ש = ש רה .ר = ר בקה ,ר חל.
א = אברהם .ל = לאה.
.14מ ה ש מ ו ת ה ו ר י ו ש ל ע מ ל ק ?
שם אביו אליפז (בן עשו) ושם
אימו תמנע.
".15הוא ענה אשר מצא את הימים
במדבר ברעותו את החמורים".
א .מי הם הימים?
ב .מה מקור שמם?
ג .מי בתנ"ך מצא אתונות?
א .ימים = פרדים.
ג .ימים = מטילים אימה על
הבריות.
ב .שאול המלך.
".16ויאבק איש עמו".
א .מי נאבק עם יעקב? (רש"י)
ב .באיזה איבר נפגע יעקב?
א .שרו של עשו.
ב .נקעה כף ירכו  -בגיד הנשה.
 ".17ו י ק ח א ת א ח ד ע ש ר י ל ד י ו " .
היכן היתה דינה? (רש"י)
הוחבאה בתיבה.

גם אתה רוצה לפאר
פר
טים
מ
עבר לדף את בית הכנסת

?

הידעת?
ה' ילחם לכם

בפרשה כתוב" :וַ י ָָּּרץ עֵ ָּשו לִ ְק ָּראת ֹו
(יעקב) וַ יְ חַ בְ ֵקהּו" .וזה מאוד תמוה,
שהרי כשיצא עשיו לקראת יעקב,
לא יצא אלא כדי להלחם בו ,הוא
ו  044איש אשר עימו .אם כן ,מה
קרה שעשיו רץ לקראת יעקב
בחיבוקים ונשיקות?
במדרש תנחומא מסופר שכאשר
ראה הקב"ה
שיעקב דואג
מהמפגש עם
אחיו ,שלח 0
כיתות של
מלאכים להלחם
בעשיו .מיד הלכו
המלאכים לעשו ונדמו לו כגנבי
ממון .פגשה אותו הכת הראשונה,
נפלו עליו הכוהו ושברוהו ,אמר
להם הניחוני שאני בן בנו של
אברהם  ,הוסיפו להכותו .אמר
להם הניחוני שאני בנו של יצחק
שנעקד על גבי המזבח  ,הוסיפו
להכותו .אמר להם הניחוני שאני
אחיו של יעקב שבא מפדן ארם
התחיל מבקש מהם ולומר להם
יעקב אחי בא לכלל עשרים שנה
ואני מבקש לראותו ,כיון שהזכיר
להם יעקב הניחוהו .אמרו לו אתה
הוא אחיו של יעקב אוהבנו הרי אנו
מניחין אותך לכבודו ולאהבתו
שאל לנו בשלומו .כשעזבה אותו
הכת הראשונה פגעה בו הכת
השנייה ועשו בו כמו שעשתה הכת
הראשונה וכן השלישית וכן
הרביעית.
"מי לְ ָך ּכָּ ל-הַ מַ חֲ נֶה
ולכן שאל עשיו ִ
הַ זֶ ה אֲ ֶשר פָּ ג ְָּש ִתי".
ניתן לשלוח חידות לפרשת
שבוע כולל פתרון לכתובת של
העלון או לכתובת
.pirsuma@pirsuma.com
החידות הטובות יפורסמו בעלון
עם שם השולח.

המשך שאלות ותשובות
.18מה שם המקום בו נאבק יעקב עם
המלאך ואיזה שם נותן לו יעקב?
א .מעבר יבוק.
ב .פני אל.
" .19בן פורת יוסף בן פורת עלי עין".
מדוע זכה יוסף שלא תשלוט עין
הרע בזרעו?
כי יוסף הסתיר את אימו מעינו
של עשו ע"י שעמד לפניה.
".20עדה בת אילון" היא בשמת.

מה משמעות השם בשמת?
שהיתה מקטירה בשמים לעבודת
כוכבים.
.21א  .מ י ה י ה ב ל ע ב ן ב ע ו ר ?
ב .מי עוד בתנ"ך אביו נקרא
בעור?
א .מלך אדום .ב .בלעם.
".22ותמת רחל "...באיזה גיל נפטרה
רחל לפי המדרש?
בגיל ( 63לפי סדר עולם ב).

חידון נושא פרסים
 .1באיזה יחידות נמדד מרחק בפרשתנו? (רש"י)
 .2מילה מהפרשה :סוג מטבע ,קפדו ראשי ותקבלו דרך פעולה.
ההגרלה פעם בחודש באתר פרסומא.

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

השלם את הפסוק
קום
לו  ; ______ו ְל ִּמ ְקנֵהו ָע ָשה ֻסכֹתַ ,עלֵ -כן ָק ָרא ֵשםַ -ה ָמ ֹ
וְ יַעֲ קֹב נָ ַסע ֻסכ ָֹתה ,וַ ִּי ֶבן ֹ
ֻסכ ֹות.
ֹאכלו ְב ֵני-יִּ ְש ָר ֵאל ֶאתִּ -גיד ַה ָנ ֶשה ,אֲ ֶשר ַעלַ -כף ַהי ֵָר ְךַ ,עדַ ,הי ֹום ַה ֶזהִּ :כי
ַעלֵ -כן לֹא-י ְ
ְ ______ב ַכף-י ֶֶר ְך יַעֲ קֹבְ ,בגִּ יד ַה ָנ ֶשה.
וַ ָת ָמתָ ,ר ֵחל; וַ ִּת ָק ֵבר ְב ֶד ֶר ְך ִּ , ______הוא ֵבית לָ ֶחם.
חול ַהיָם ,אֲ ֶשר לֹא-יִּ ָס ֵפר ֵמרֹב.
יטיב ִּע ָמ ְך; ֶ ______את-זַ ְרעֲ ָך ְכ ֹ
יטב ֵא ִּ
וְ ַא ָתה ָא ַמ ְר ָתֵ ,ה ֵ
יה  , ______וַ ִּיצֹק
קום אֲ ֶשרִּ -ד ֶבר ִּאת ֹוַ --מ ֶצ ֶבת ָא ֶבן; וַ י ֵַס ְך ָעלֶ ָ
וַ י ֵַצב יַעֲ קֹב ַמ ֵצ ָבהַ ,ב ָמ ֹ
יה ָש ֶמן.
ָעלֶ ָ
מו ,יִּ ְש ָר ֵאל.
עוד יַעֲ קֹבִּ ,כי ִּאם ______-יִּ ְהיֶה ְש ֶמ ָך ,וַ ִּי ְק ָרא ֶאתְ -ש ֹ
לֹא-יִּ ָק ֵרא ִּש ְמ ָך ֹ
השלימו את המילים החסרות בפסוק ,חברו את האותיות הראשונות בכל מילה ותקבלו ביטוי הקשור לפרשה

זכות הלימוק בעלון מוקקשת לעילוי נשמת
שמואל בן שלו מו י ז"ל
ול תואת המהי ה והשלמה של
מינה בת נ מה וליאב בן שגית
להקקשות ולקבלת העלון כל יו ביעי באימייל ניתן לתנות ל:
ShealAvicha@gmail.com
לא כיון העלוני www.pirsuma.com/shal_avicha :

בינה לעתים יוצאת במבצע
מיוחד לכבוד חנוכה.
התקשרו אלינו לפרטים 350-1003885 ,350-31003880

