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שאלות ותשובות על הפרשה

עונג שבת
לזהות בהקדם את
תחבולת היצר
"וישא עיניו וירא והנה עשו
בא" (לג ,א)
צריך האדם להתבונן מרחוק,
להשקיף ולראות אם יצר הרע
מתקרב ,כלומר לבדוק היטב כל
מעשה שרוצה לעשות ,שמא הוא
מעצת היצר הרע המתחבא בריחוק
מקום ומתקרב
אט אט להתנפל
האדם,
על
ולהביאו למעשה
עבירה.
שכן כך היא דרכו של היצר הרע,
בתחילה מפתה את האדם להיתר
שאינו רצוי ,ובכך מתקרב הוא אל
ג ו ף ה ע ביר ה  .ו כ ן א מר ו ח ז " ל
שכאשר נמשך האדם ול ּו במעט
אחר היצר הרע מיד לוכדו היצר
הרע ברשתו ומושכו יותר ויותר.
והדברים אמורים כלפי מעשים
מסוימים שבתחילה נראים לאדם
כטובים וישרים ,ובעצם,
תוצאותיהן הרות אסון רוחני,
ולעיתים גם גשמי ,לכן יבחן האדם
כל מעשה וישפוט היטב מאיזה צד
הוא בא .והיה ה' עם השופ ט
ויעזרהו על דבר כבוד שמו.
ובזה מובן הפסוק" :וישא עיניו" -
החכם עיניו בראשו ורואה אחרית
דבר מראשיתו" ,וירא והנה עשו
בא"  -שזיהה את היצר הרע
מרחוק.

נועם התורה

.1

.2

.3

.4

.5

מדוע בשליחת המלאכים
לעשו מדגיש יעקב ואומר ”עם
לבן גרתי“? (ל"ב ,ה‘ רש"י)
לומר לעשו ,אל תחשוב שנעשתי
חש ו ב וג ד ו ל בז כו ת ה ב ר כ ו ת
שלקחתי ממך ,אלא גר אני ואל
תשנא אותי .ד “ א גרתי אותיות
תר י “ ג ,עם ל בן ג ר תי ו תר י “ ג
מצוות שמרתי ולא למדתי
ממעשיו הרעים.
מה היתה תשובת המלאכים
ליעקב לאחר שהיו אצל עשו?
(ל"ב ,ז‘ רש"י)
באנו אל אחיך אל
עשו ,אמרת שהוא
אחיך אך עדיין עומד
בשנאתו אליך ומתנהג
עימך כעשו הרשע
והוא יוצא לקראתך ו -
 044איש עימו.
מדוע חצה יעקב את
העם אשר איתו ואת הצאן
והבקר לשני מחנות?
(ל"ב ,ח‘)
כדי שאם עשו יבוא אל מחנה
אחד ויכה אותו ,והיה המחנה
השני לפליטה.
מהם שלושת הדברים
שאליהם התכונן יעקב כשבא
לקראת עשו? (ל"ב ,ט‘ רש“י)
יעקב התכונן :א .לדורון -שהביא
עימו מנחה לעשו .ב .לתפילה -
שיתפלל לה ‘ שיצילהו מעשו .ג.
למלחמה -שאמר ”והיה המחנה
הנשאר לפליטה“.
מדוע כפל יעקב ואמר הצילני
נא מיד אחי מיד עשו ,הרי
ידוע שעשו הוא אחיו?
(ל"ב ,י"ב רש"י)

יעקב התכוון לומר הצילני נא
מיד אחי שאינו מתנהג עימי
כאח אלא כעשו הרשע.
 .6יעקב לקח את שתי נשיו ואת
אחד עשר ילדיו ,היכן היה
הבן ה?21-
(ל"ב ,כ“ג)
בנימין הוא הבן ה  21 -שטרם
נולד.
 .7היכן היתה דינה בת יעקב?
(ל"ב ,כ”ג רש“י)
יעק ב ש ם או ת ה ב ת י בה כ ד י
שעשו לא יתן עיניו בה ,אך יעקב
נענש על כך כי אולי היתה
מחזירה את עשו למוטב.
 .8י ע ק ב ה ע ב י ר א ת
משפחתו מעבר לנחל,
אם כן כיצד נאמר
” ויוותר יעקב לבדו “?
(ל"ב ,כ“ה רש“י)
יעקב שכח פחים קטנים
ולכן חזר לקחת אותם .מכאן
למדים שהצדיקים ממונם חביב
עליהם מפני שנוהגים ביושר
ואינם מרמים אחרים ,ורוצים
במנוחה כדי שיעסקו בתורה.
 .9מ ה ו ה ש ם ש נ ת ן ה מ ל א ך
ליעקב ומה פירושו?
(ל"ב ,כ"ט)
המלאך אמר ליעקב שמעתה
יקרא ישראל ” כי שרית...ותוכל “
נלחמת עם שרו של עשו שהוא
מלאך וניצחת אותו.
 .10כיצד קרא יעקב למקום ששם
ראה את המלאך? (ל"ב ,ל“א)
קרא למקום פניאל כי ראה שם
מלאך פנים אל פנים וניצל.
.11מניין למדים ממעשה יעקב
”אחרון אחרון חביב“?

שעת סיפור

האושר לידך
בחור צעיר צעד בדרכו למסע
ארוך בעולם ,בשלב מסוים הוא
הגיע לנהר רחב.
הוא עצר ובהה חסר אונים
במכשול הגדול שעמד לפניו" :איך
אעבור לצד השני" חשב בליבו.
הוא הלך קדימה ואחורה ,הסתובב
שעות בגדת הנהר חסר מנוחה
וחיפש דרך לעבור לצידו השני של
הנהר...
רגע לפני שעמד לוותר על מסעו,
הוא הבחין באדם עם מאור פנים
שהופיע בצידו השני של הנהר.
הבחור צעק לעברו" :היי ,כבודו,
האם תוכל לומר לי כיצד להגיע
לצ י ד ו ה שנ י ש ל ה נה ר ה זה ? "
ב ע ל מא ו ר ה פ נ י ם ח ש ב ר ג ע ,
הסתכל על הנהר מכיוונים שונים
ואז ענה לבחור" :בני ,הרי אתה
כבר בצידו השני של הנהר…"
הרבה פעמים אנחנו מוצאים את
עצמנו הולכים לעבר יעד מסוים,
מאמינים באמונה שלמה שהדרך
היא נכונה והיעד הוא זה שיסב לנו
נחת מרובה
אושר ושמחה...
לפעמים הדרך
אורכת שנים
והיעד רחוק ,אך
אנו מלאי תקוה להגיע אל האושר
שלנו.
אך האמת שבדרכנו אל האושר
ה נ מ צ א א י -ש ם א נ ו ש ו כ ח י ם
שהמקום והרגע האמיתים שאנו
יכולים להיות מאושרים ,הוא כאן
ועכשיו...
לעתים קרובות מאוד אנו מחפשים
את האושר כפי שאנו מחפשים
את משקפינו כשהם מונחים על
אפנו.
אל תצא למסע אל האושר,
הסתכל סביבך ,האושר הוא כאן
לידך ,הוא המציאות העכשווית
שלך.
אולי המציאות שלך עכשיו היא

המשך שאלות ותשובות
(ל"ג ,ב‘)
כשיעקב ראה את עשו הוא שם
את השפחות וילדיהן ראשונים
ואילו את לאה וילדיה ואת רחל
ויוסף אחרונים ,שהיו חביבים
עליו.
 .12מדוע יוסף ניגש אל עשו לפני
אימו רחל ,בעוד שהשפחות
ולאה ניגשו ראשונות לפני
ילדיהן?
כי יוסף אמר ,אימי יפת תואר,
שמא עשו הרשע
יתלה עיניו בה,
אעמוד לפניה
ואעכבנו מלהסתכל
בה .ומכאן זכה יוסף
לברכת ”בן פורת יוסף
בן פורת עלי עין“.
 “.13ו י ב א י ע ק ב של ם
עיר שכם “ ,במה היה שלם?
(ל"ג ,י"ח רש“י)
שלם בגופו -שנתרפא מצליעתו.
שלם בממונו  -שלמרות הדורון
שהיה נותן לעשו כל חודש ,ה ‘
מילא לו חסרון זה כראוי.
שלם בתורתו -שלא שכח
תלמודו בבית לבן.
 .14בכמה כסף קנה יעקב את
חלקת השדה מיד בני חמור
אבי שכם? (ל“ג ,י“ט)
במאה קשיטה ,במאה סלעים
שזה היה מטבע שעובר לסוחר.

 .15מה בקשו בני יעקב משכם
וא ב י ו חמ ו ר ל א ח ר מ ע שה
דינה? (ל“ד ,ט“ו)
שימולו את עצמם וכך כביכול
יוכלו להתחתן בהם( .הערימו
עליהם)
.16מדוע אמרו זאת? (ל“ד ,כ“ה)
כדי שכאשר יהיו נימולים ,יבואו
שמעון ולוי ביום השלישי בעודם
כואבים מהמילה ויהרגו כל זכר
בחרב כנקמה על שטימאו את
אחותם .וכן
עשו.
.17מהי ה עי ר
לוז שאליה
הגיע יעקב?
(ל“ה ,ו‘)
לוז היא בית
אל ,ששם ניגלו
אליו מלאכי ה ‘ כשברח מפני
עשו.
.81היכן נולד בנימין וכיצד קראה
לו אימו בלידתו?
בנימין נולד בדרך לבית לחם,
היא קראה לבנה בן אוני  -בן
צערי ,ויעקב קרא לו בנימין.
.81בן כמה היה יצחק במותו?
(ל“ה ,כ“ח)
בן  284שנה.
.02כמה נשים היו לעשו ומי הן?
שלוש נשים ,והן :עדה,
אהליבמה ובשמת.

הלימוד בעלון מוקדש לעילוי נשמת

שמואל בן שלום מורחי

ז“ל

הלימוד בעלון מוקדש לרפואתם השלמה והמהירה של

רחל אורה בת חנה רבקה ,אוריה בן צוריה
לקבלת העלון כל יום רביעי באימייל ניתן לפנות לShealAvicha@gmail.com :
לארכיון העלוניםwww.pirsuma.com/shal_avicha :

קצת אפורה ,אבל אל תחשוב
שמעבר לנהר היא מלאת פריחה
ומוארת..
היכן שאתה נמצא ,המציאות שלך

כעת היא הטובה ביותר בשבילך,
רק פקח את עיניך ,הבט על הטוב
שיש לך ותראה כמה אדם מאושר
לימוד יומי
אתה...

