בס"ד

שנת תשע"ח
בראשית ב – פר' ויצא ,וישלח ,וישב ,מקץ ,ויגש ויחי
פר' ויצא
" .1ויפגע במקום" – חז"ל דרשו שיעקב תיקן תפילת ערבית.
מדוע לא נאמר "ויתפלל במקום"?
 .2מנין לרש"י" :עוור חשוב כמת"?
 .3מדוע נקרא הר המוריה בשם "שער השמים" ? ()2
 .4איפה מרומז בפס' כשיעקב שמע את הבשורה מה' נעשה לו קל ללכת?
 .5מדוע בכה יעקב כשנפגש עם רחל? ()2
 .6יעקב אמר לרחל "כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא" למה הכוונה "אחי אביה"
ובשביל מה האריך יעקב בדבריו?
 .7מי קרא ללוי שם זה ומה מרמז שם זה?
 .8מה למדו חז"ל מדברי רחל "ואם אין מתה אנכי"?
" .9אסף אלוקים את חרפתי" על איזו חרפה מדובר כאן? ()2
 .10ה' הזהיר את לבן שלא ידבר עם יעקב "מטוב ועד רע" מדוע הקב"ה אסר עליו לדבר
טוב?
פר' וישלח
" .1עם לבן גרתי" הסביריר ע"פ שני פירושיו של רש"י.
 .2כתבי את שלושת הפרושים ברש"י על הפס' "ויקח מן הבא בידו".
 .3על איזה פס' שאל רש"י "ודינה היכן היתה"? ומה תירץ?
..." .4ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני "...מה הקושי במילה ברכתני ומה התירוץ?
" .5ויאבק איש עמו" פרשי ע"פ שני הפירושים ברש"י.
" .6ויברך אותו שם" מה באה להדגיש המילה "שם"?
 .7מה מרמז השם "ישראל" ומה השם "יעקב"?
 .8באיזה הקשר אומר רש"י "אחרון אחרון חביב"?
 .9היכן מרומז שיעקב לא שכח מתלמודו בהיותו אצל לבן? מה נלמד עוד מאותו פסוק?
 .10באיזה ענין משתמש רש"י במשל :צלולה היתה החבית ועכרתם אותה"?
פר' וישב
 .1מהו הנוטריקון (ראשי תיבות) של המילה "פסים" ?
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 .2כתבי את שלושת הפרושים על "בן זקונים".
 .3אלו דברים של פורענות קרו לזרע יעקב בשכם?
 .4באלו עונשים של מדה כנגד מדה נענש יוסף? הסבירי!
 .5מי אמר "ונראה מה יהיו חלומותיו? ואיך ניתן להוכיח זאת?
 .6איך קרה הדבר שראובן לא היה עם אחיו בזמן המכירה?
 .7על איזו קושיה תירץ רש"י...:לפי שהחרימו וקללו את מי שיגלה ליעקב שיוסף נמכר
והוא חי? ":
 .8איזו מידה נפלאה בדינים שבין אדם לחברו למדו חז"ל מהתנהגותה של תמר?
 .9איפה מרומז בפס' :מדוע באה על יוסף הצרה הזו של אשת פוטיפר?
" .10לא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו" מדוע כפל הלשון?
פר' מקץ
 .1מהו ההבדל בין חלום פרעה לחלום נבוכדנצר? איך נכתב אצל כל אחד מהם?
 .2באיזה ענין בפרשתנו כותב רש"י "ארורים הרשעים שאין טובתם שלמה?
" .3נער"" ,עברי"" ,עבד" מה רצה שר המשקים לרמוז במילים אלו? מה למדו מכאן
חז"ל?
 .4באלו שני מקומות בפר' מקץ מצאנו לשון "שמועה" שהכוונה היא על "הבנה"?
 .5איפה מרומז בפס' שגם העשירים שבמצרים סבלו מהרעב?
 .6איפה מרומז שאחי יוסף התחרטו על מכירתו?
 .7מנין לרש"י שמי שפתח תחילה את שקו בדרך היה לוי?
 .8כתבי שתי סיבות מדוע נעתר יעקב ליהודה לשלוח את בנימין ולא נעתר לראובן?
 .9על איזה פס' פירש רש"י שהאחים התלוננו ואמרו" :רגילים היינו לפרנס אחרים עכשיו
אנו צריכים לך"?
 .10לענין מה משתמש רש"י בפתגם "ומצא בעל חוב מקום לגבות שטר חובו"?
פר' ויגש
 .1כתבי  4פרושים על המילים "כי כמוך כפרעה".
 .2מדוע ציווה יוסף "הוציאו כל איש מעלי" לפני התגלותו בפני אחיו?
 .3מהם שלושת הפירושים על הפסוק "אל תרגזו בדרך"?
 .4כתבי שתי סיבות מדוע היה מקום לחשוש שיקרה אסון לבנימין אם ילך עם אחיו
למצרים?
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 .5באלו שתי הוכחות השתמש יוסף כדי שאחיו יאמינו שהוא יוסף?
 .6מה שכנע את יעקב אבינו להאמין שיוסף חי? ואיפה זה מרומז?
" .7עיניכם רואות ועיני אחי בנימין" בשביל מה הזכיר כאן יוסף את בנימין לחוד משאר
האחים?
 .8מניין ש :א" .אדם חייב בכבוד אביו יותר מכבוד זקנו"? ב .רחל היתה עיקרו של
בית?
 .9מצאי בפר' ויגש פסוק שדומה לפס' מתוך העקידה ,הסבירי עפ"י רש"י איזו לשון
זאת?
" .10והיינו עבדים לפרעה" במה תתבטא עבדות זו?
פר' ויחי
 .1כתבי  3סיבות מדוע לא רצה יעקב אבינו להקבר במצרים?
" .2וישתחו ישראל על ראש המטה" כתבי  2סיבות מדוע השתחווה?
" .3המלאך הגואל אותי מכל רע" מדוע פה זה כתוב בה"א הידיעה?
 .4מדוע נסתלקה שכינה מיעקב כשביקש לברך את בני יוסף? ובאיזה מקרה נוסף
מצאנו בפרשתנו שנסתלקה שכינה מיעקב?
 .5איזו ברכה מיוחדת קיבלו בני יוסף מיעקב?
 .6מי ממנהיגי ישראל מרומזים בפסוקים "גם הוא יהיה לעם"" ,אחיו הקטן יגדל
ממנו"?
 .7איזו תפילה התפלל יעקב על עצמו בזמן שהוכיח את שמעון ולוי?
 .8על מי מהשבטים כותב רש"י" :העמיד מאתיים ראשי סנדראות לישראל" ואיפה
זה מרומז בפס'?
 .9כתבי שלושה פרושים לדמיון של נפתלי לאילה שלוחה?
 .10מדוע פרעה לא דרש שיקברו את יעקב במצרים והסכים שיוליכו את יעקב
לקבורה בא"י?

חיילך לאורייתא!

