
  ד"בס

 ויחיפרשת  שאלות לשולח� שבת 

  יעקב במצרי�

 )ח"כ, ז"מ(? י במצרי�מתוכ� ח כמה שני�?  כמה שני� חי יעקב �.."ַוְיִחי ַיֲעקֹב ְ�ֶאֶר� ִמְצַרִי�" .1

מה מבקש יעקב מיוס* כאשר הוא מרגיש   �" ַוִ&ְקָרא ִלְבנ, ְלי,ֵס*, ָלמ%ת, ִיְ(ָרֵאל�ַוִ&ְקְרב% ְיֵמי " .2
 )י"רש(?מדוע דוקא מיוס* ולא מכל בניו )ט"כ, ז"מ(? רובשמותו ק

מדוע נקרא חסד הנעשה   –) ט"כ, ז"מ" (ָנא ִתְקְ�ֵרִני ְ�ִמְצָרִי��3ל, ְוָעִ(יָת ִע2ִָדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת" .3
 )י  "רש(? " אמת"ע� המתי� 

  )'א,ח"מ" (..ְ;ֵני ָבָניו�ַוִ&ַ:ח ֶאת; ִה8ֵה 7ִבי6ָ חֶֹלה, ַו&ֹאֶמר ְלי,ֵס* " .4

 )ה,ח"מ(? איזו מתנה נות= יעקב לבני יוס*. א

  )ד"י, ח"מ(? את מי מבני יוס* מבר6 יעקב תחילה. ב

  )טז, ח"מ(? מה הברכה שמבר6 יעקב את בני יוס*. ג

ִהוא ֵ�ית ,6ְ ֶאְפָרתָוֶאְקְ�ֶרָה �Aָ ְ�ֶדרֶ ..., ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ְ�ֶאֶר� ְ@ַנַע= ַ�ֶ<ֶר6ְ , ַוֲאִני ְ�בִֹאי ִמַ?ָ<=". ד
   )י"ז רש, מח(?קבורת רחללהזכיר את יעקב היה חשוב ל מדוע �"ָלֶח�

, את יוס* מה הטריד – )'יז, ח"מ("רֹא; ֶאְפַרִי��ְיִמינ, ַעל�ָיִ;ית 7ִביו ַיד�ִ@י, ַוַ&ְרא י,ֵס*. "ה
  ?כיצד הסביר יעקב את מעשהו

 ברכת יעקב

 "3�ְֲחִרית ַהָ&ִמי�, ִיְקָרא ֶאְתֶכ��ֵאת ֲאֶ;ר, ֵה7ְספ% ְוDִ3יָדה ָלֶכ�, ָניו ַו&ֹאֶמר�ָ � ֶאל, ַוִ&ְקָרא ַיֲעקֹב" .5
 )'ט א"מ, י"רש(? הא� גילה יעקב את הק�  –

 ?"אחי�"מכוני�  מדוע דוקא שמעו= ולוי   �) ה,מט " (3ִחי�, ִ;ְמע,= ְוֵלִוי " .6

 .מנה את החיות השונות המוזכרות בברכת יעקב .7

 )א"י, ט"מ, י"רש" (%ְמחֵֹקק ִמֵ�י= ַרְגָליו, ָיס%ר ֵ;ֶבט ִמיה%ָדה�לֹא"ש את הפסוק פר .8

 ).י "ז רש"ט, ט"מ (?למי מרמז יעקב בברכה זו –" ִ;ְבֵטי ִיְ(ָרֵאל, ְ@3ַחד��ָיִדי= ַע2,, ָ<=" .9

 )ד"י, ט"מ, י"רש(?"חמור"מהי הברכה שרמוזה בכינוי  –"  יששכר חמור גר� " .10

 ת יעקבקבור

 )ב,נ(? מה עושי� רופאי מצרי� ליעקב אחרי מותו .11

 )ג,נ(? כמה זמ= התאבלו עליו במצרי�? כמה זמ= נמש6 תהלי6 החניטה .12

 )ח� ז, נ(? מי עולה לאר� ישראל לקבור את יעקב ומי נשאר .13

 )טו, נ( כיצד מפייס אות� יוס* ?ממה מפחדי� האחי� אחרי מותו של יעקב .14

 מות יוס*

 )ו"ט, נ(? כמה שני� חי יוס* .15

 ?מה מבקש יוס* מאחיו לפני  מותו .16

  שבת שלו�  
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