בס"ד

טמונה בפרשה
עלון שבועי לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע



פנינים



"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה"
לכאורה יש להבין מהי הכפילות' :ויצא-וילך' .אלא ,יעקב עזב את ארץ ישראל והלך לחרן משתי
סיבות :בציווי אביו ובציווי אמו .דהיינו שיצחק שלח אותו לחרן כדי שימצא לו שם אשה שאינה
רעה כבנות כנען ,ולפי זה ,תכלית ההליכה היא ההגעה לחרן .אבל רבקה שלחה אותו מן הבית
מטעם שונה לחלוטין :כדי שיתרחק כמה שיותר מעשו הזומם להורגו ,ולשם קיום התכלית הזו,
העיקר היא היציאה מבאר שבע וההתרחקות משם .לכן מלמד אותנו הפסוק שיעקב כיון בהליכתו
הן לשם כיבוד אב (וילך) ,והן לשם כיבוד אם (ויצא)( .חת"ס)








הגמרא (קידושין כט ):כותבת" :ת''ר ללמוד תורה ולישא אשה ,ילמוד תורה ואח''כ ישא אשה",
ובהמשך הגמרא מחלקת בין יושבי א"י שקודם נושאים אשה ואח"כ לומדים תורה ,לבין בני בבל
שקודם לומדים ואח"כ מתחתנים .וכתבו התוס' שם שסיבת החילוק היא משום שבני ארץ ישראל
פחות טרודים במזונותיהם מאשר בני בבל שנודדים יותר למקום תורה .לכן פנה יעקב מיד לילך
לחרן ,אך כשפגע בו אליפז ולקח את כל רכושו ,נהפך דינו מבן א"י לבן חו"ל שאינם עשירים ודינם
ללמוד תורה מקודם ,לכן הלך יעקב ונטמן בבית שם ועבר ארבע עשרה שנים.








"וידר יעקב נדר לאמור אם יהיה אלקים עמדי"
יש האומרים בדרך רמז ,שהנדר של יעקב היה לאמור בכל דיבור שידבר 'אם יהיה אלקים עמדי'.
דהיינו אם יסכים השם עם הדבר ,וזהו כמו שאנו אומרים לפני תכניותינו :אי"ה( .ילקוט הגרשוני)








"ושם הקטנה רחל"
ידוע שהאבות הקדושים תיקנו את התפילות שחרית ,מנחה וערבית .ומובא בספרים ,שרחל אמנו
היא זו שתיקנה את תפלת מוסף של ראש חודש ,שצפתה ברוה"ק שעתידות נשי המדבר שלא
להיכשל בחטא העגל .ורמזה את שמה בראשי התיבות" :ראשי חודשים לעמך נתת( "..ברכ"י סי'
תכ"ג ס"ק ב') ואת תפילת מוסף של שבת ,מובא בזוהר שיוסף תיקנו( .וברש"י בברכות כו :משמע
שחכמים תיקנו את תפילות המוספים)













"ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקים ...ויקרא שם המקום ההוא מחנים"
ישנם שני סוגי מלאכים :מלאכים שנבראו בבריאת העולם ,ומלאכים הנבראים ע"י מצוות ומעשים
טובים של האדם ,ככתוב במשנה :״העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד" .תמיד ליוו את יעקב
מלאכיו שלו ,אשר נבראו ע"י מעשיו הטובים .אולם ,הפעם ,כאשר הלך לדרכו ,שלח השי"ת אתו
גם את ה-״מל אכי אלקים״ .הכיר בהם יעקב שאין אלה מלאכיו ,לפיכך קרא את שם המקום
״מחניים״ -כלומר ,שני מחנות ישנם כאן ,מלאכי עצמו ומלאכי עליון .ברם ,כששלח מלאכים
לעשו ,נאמר :״וישלח יעקב מלאכים לפניו״ -מן המלאכים שהיו ״לפניו״ ,של עצמו .שאין זה דרך
ארץ להשתמש במלאכים שאינם שלו .וכמו שמפרש רש"י שם" :מלאכים ממש" ,ראשי תיבות,
ממעשה מצוות שעשה ,שהם מלאכים שנבראו מכח המצוות שעשה( .ע"פ בינה לעתים)
העלון מגיע מדי שבוע לעשרות אלפי משפחות
וילדים ,המשתמשים בו בשולחן השבת.
מעוניינים להקדיש את העלון לכל מטרה?
צרו קשר עם המערכת ,או טלפנו250-677-5665 :

ויצא
לסדר את הפרשה
לפניכם רשימת נושאי הפרשה בסדר מעורבב,
עליכם לסדרם מחדש לפי סדר ההתרחשות
בפרשה .כשתצליחו ,תקבלו מהאותיות חלק
מפסוק מהפרשה.
א .לידת ראובן שמעון לוי ויהודה
ה .יעקב עובד אצל לבן תמורת צאן
ב .תחבולות יעקב ועושרו
ד .דין ודברים שבין יעקב ללבן
בגלעד
ו .חלום יעקב בבית אל ונדרו
נ .השי"ת נגלה ליעקב שיחזור לא"י
ל .יעקב עובד  7שנים עבור רחל
מ .ברית יעקב ולבן ופרידתם
י .יעקב בורח מחרן
כ .יעקב נושא את לאה ורחל
צ .מעשה הדודאים ולידת יששכר
זבולון ויוסף
י .יעקב בבאר בחרן
ק .לבן רודף אחר יעקב והשי"ת
מזהירו בחלום
ר .יעקב נושא את השפחות והן
יולדות

"_ _ _ _
___

____
_ _ _"

שאלה לשולחן השבת
"ויצל אלקים את מקנה

"ויאמר לבן טוב תתי אתה לך מתתי אתה לאיש אחר"
תתי  -בגימטריא קטנה עולה  ,9וכן לאה עולה בגימטריא קטנה  .9מתתי  -בגימטריא קטנה עולה
 ,31וכן רחל עולה בגימטריא קטנה  .31ולזה התכוון לבן באומרו :טוב תתי אותה לך - ,ליעקב,
מתתי אותה  -לאיש אחר ,מתתי שהיא רחל לאיש אחר ,איש אחר בגימטריא קטנה עולה  31וכן
עשו בגימטריא קטנה עולה .31


כסלו תשע"ז שנה שישית ,גיליון מס' 333
נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

העלון מוקדש לע"נ
הרב ברוך בן שמואל זצ"ל

1

אביכם ויתן לי"

יש לבאר מדוע פונה יעקב
לנשותיו בלשון זכר לפתע:
'אביכם' ,והרי עד כאן אמר
להן בלשון נקבה" :רואה אנכי
את פני אביכן"" ,כי בכל כחי
עבדתי את אביכן"?
מטרת השאלה הינה לעורר דיון סביב
שולחן השבת.
ניתן לשלוח את תשובותיכם למערכת
(בצרוף מקורות ,אם ישנם),
ובל"נ אכתוב חלק מן
התשובות בעוד כחודש.
© כל הזכויות שמורות לאהרן ביין.


לשלוח תגובות רעיונות והערות:
ניתן
למערכת :קויפמן  71ירושלים
temunabaparashah@gmail.com

בס"ד

טמונה בפרשה

חידון א' ת'

ויצא
חידון א' ת'  -הפוך

התשובה לכל שאלה מתחילה באות המופיעה בראש השורה.
א .הייתה על פי הבאר בחרן
ב .שפחת רחל
ג .מזל
ד .ראובן מצאם בשדה
ה ____ " .לך פן תדבר עם יעקב"
ו" .ויעקב הלך לדרכו ____ בו מלאכי אלקים"
ז .שפחת לאה
ח .הכבשים שלקח יעקב בשכרו
ט .יעקב לא החזיר ללבן בהמה שהיתה-
י .רחל היתה
כ .יעקב הפריד אותם
ל .בן לאה
מ .כך קרא יעקב למקום בו פגעו בו מלאכי ד'
נ .מבניה של בלהה ,שלרחל היתה שפחה
ס .רחל מסרה אותם ללאה (רש"י)
ע .מס' הפעמים שהחליף לבן את משכורת יעקב
פ .יעקב נשבע ב _____
צ .רחל רעתה את __ אביה
ק .צד מזרח
ר .עיני לאה היו
ש .כך אמר יעקב על המקום שבו חלם
ת .רחל גנבה אותם

התשובה לכל שאלה מסתיימת באות המופיעה בראש השורה.
א .כך נקרא הגלעד בפי לבן
ב .חום ,שרב
ג ___" .את המקלות ברהטים"
ד .שם המקום בו כרתו יעקב ולבן ברית
ה .יעקב יצק עליה שמן
ו .לבן לקח אותם עמו למרדף אחרי יעקב
ז .שמה הקדום של בית אל
ח .יעקב סבל ממנו בלילה
ט .שם נרדף לשוקת
י" .ויאמר לבן ליעקב ___ ___ אתה ___ חנם"
ך .לבן שם בין צאנו שבידו ליעקב ___ ג' ימים
ל .כך נקראת ערמה של אבנים
ם .סוגי עיזים שאותם לקח יעקב בשכרו ()2
ן .שלושה מבני לאה ,היא הבת הגדולה
ס" .עשה את כל הכבוד הזה"  -רש"י מפרש 'עשה'-
ע .ד' אמר ללבן לא לדבר עם יעקב מטוב ועד-
ף .לבן ליעקב" :ואשלחך בשמחה ובשירים וב__"
ץ .לבן __ לקראת יעקב
ק .לבן ___ ו___ את יעקב כשנפגשו
ר .יעקב ___ ___ להשי"ת בבית אל
ש .יעקב ישן בבית אל ,כי בא ה-
ת .לבן האשים את יעקב שהנהיג את בנותיו כ-

ואלה שמות:
"וללבן שתי בנות"
מה היה שמה של אשת לבן? (התשובה במדור התשובות]

מן המדרש

מטרונה אחת (אשה חשובה) שאלה את ר' יוסי בר חלפתא :לכמה
ימים ברא הקב"ה את עולמו? אמר לה :לששת ימים ,ככתוב' :כי
ששת ימים עשה ד' וגו'' .אמרה לו :מה הוא עושה מאותה שעה ועד
עכשיו? אמר לה :יושב ומזווג זיווגים ,בתו של פלוני לפלוני ,אשתו
של פלוני לפלוני ,ממונו של פלוני ,לפלוני .אמרה לו :וזו היא
אומנותו?! אף אני יכולה לעשות כן! כמה עבדים ,כמה שפחות יש
לי ,לשעה קלה אני יכולה לזווגן .אמר לה :אם קלה היא בעיניך,
קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא ,כקריעת ים סוף .הלך לו ר' יוסי
בר חלפתא .מה עשתה? נטלה אלף עבדים ואלף שפחות ,והעמידה
אותן שורות שורות .אמרה :פלוני יסב לפלונית ,ופלונית תיסב
לפלוני ,וזיווגה אותן בלילה אחת .למחרת באו אצלה ,זה מוחו
פצוע ,זה עינו שמוטה ,וזה רגלו שבורה .אמרה להם :מה לכם? זו
אמרה :איני רוצה לזה ,וזה אמר :אין אני רוצה לזו .מיד שלחה
והביאה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה לו :אין אלוק כאלוקיכם ,אמת
היא תורתכם ,נאה ומשובחת! יפה אמרת! אמר :לא כך אמרתי לך:
אם קלה היא בעיניך ,קשה היא לפני הקב"ה כקריעת ים סוף.
העלון מגיע מדי שבוע לעשרות אלפי משפחות
וילדים ,המשתמשים בו בשולחן השבת.
מעוניינים להקדיש את העלון לכל מטרה?
צרו קשר עם המערכת ,או טלפנו250-677-5665 :

העלון מוקדש לע"נ
הרב ברוך בן שמואל זצ"ל

2

מילה בפרשה
זוהי תוכניה מקוצרת\
ועיר כך היתה נקראת\
עץ שהוא גם פיצוחים\
אך הפוך ,אין הם יקרים.
המונח המבוקש הינו מילה בת 3
אותיות המופיעה בפרשה,
אשר כל שורה בחידה רומזת
להקשר שונה שלה.

(יתכן כתיב חסר וחילופי אותיות בעלי
הגיה דומה)
התשובה תתפרסם אי"ה בגיליון הבא
© כל הזכויות שמורות לאהרן ביין.

ניתן לשלוח תגובות רעיונות והערות:
למערכת :קויפמן  71ירושלים
temunabaparashah@gmail.com

בס"ד

טמונה בפרשה

הפוך בה והפוך בה

ויצא
שעשועי דאורייתא

הלכה

"על כן קראה שמו דן"

תניא ,המבזבז (מוציא ממון) ,לא יבזבז יותר מחומש
שמא יצטרך לבריות (יהיה עני) .אמר ר' נחמן :מאי
קרא" :וכל אשר תיתן לי עשר אעשרנו לך"  -משמע
עשירית מעשירית – דהיינו חומש( .כתובות נ).

היכן בחומש בראשית כבר מצאנו את שמו
של דן מוזכר? ( 2תשובות)
****
מצאו נא בפרשה:
 .1שם עצם שמוזכר חמש פעמים בפסוק אחד.
 .2מי מילדי יעקב לא מוזכר סיבת שמו.
 .3שניים שרצו.
 .4מי קרוי ע"י אביו בשמו.
 .5שני פסוקים רצופים שגונבים בהם.
 .6אלו אותיות אינן מופיעות בשמותם של
השבטים.

אגדה
מלמד שראה יעקב אבינו את בית המקדש בנוי ,חרב
ובנוי ומשוכלל לעתיד לבא" :מה נורא המקום"  -הרי
בנוי" ,אין זה"  -הרי חרב" ,כי אם בית אלקים"  -הרי
בנוי ומשוכלל לעתיד לבא( .ספרי דברים ס' שנד)

"זיכרון" סימן
גימטריאות ורמזים לזכירת מספר פסוקי הפרשה

בפרשת ויצא מסופר על מסע יעקב לחרן וחזרתו לא"י" ,ויקרא שם המקום ההוא מחנים".
בפרשת ויצא ישנם  841פסוקים ,ואפשר לזכור זאת ע"י זכירת המילה:

"מחנים" = בגימטריא = 841
תשובות
ואלה שמות " -עדינה"( ,ספר הישר ומובא שם שלאה ורחל היו תאומות).
לסדר את הפרשה " -וילך ארצה בני קדם".
חידון א' ת'  -אבן ,בלהה ,גד ,דודאים ,השמר ,ויפגעו ,זלפה ,חומים ,טרפה ,יפת תואר ויפת מראה ,כשבים ,לוי ,מחנים,
נפתלי ,סימנים ,עשרת מונים ,פחד יצחק ,צאן ,קדמה ,רכות ,שער השמים ,תרפים.
חידון א' ת' הפוך  -יגר שהדותא ,חורב ,ויצג ,גלעד ,מצבה ,אחיו ,לוז ,קרח ,רהט ,הכי אחי ועבדתני ,דרך ,גל ,טלואים
נקודים ,ראובן שמעון זבולון ,כנס ,רע ,תף ,רץ ,חיבק נישק ,נדר נדר ,שמש ,שבויות (-חרב).
שעשועי דאורייתא  -פעמיים בפרשת לך לך" :וירדוף עד דן"" ,את הגוי אשר יעבדו דן אנכי" .1 .אהל" :ויבא לבן באהל
יעקב ובאהל לאה ובאהל שתי האמהת ולא מצא ויצא מאהל לאה ויבא באהל רחל" .2 .דינה .3 .רחל לספר לאביה ,ולבן
לקראת יעקב" .4 .קרא שמו לוי"" .5 .ותגנב רחל את התרפים אשר לאביה .ויגנב יעקב את לב לבן הארמי" .6 .ח ,ט ,צ ,ק.
מילה בפרשה פרשת תולדות  -חלק" .הביע דעה שונה"  -חלק על דעת רעהו" ,באחד מפרקי המשנה"  -פרק י'
(במשנה ופרק י"א בגמרא) במסכת סנהדרין מכונה 'חלק' ע"ש המשנה הראשונה בו' :כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא',
"אז הפריד בין השורות"  -הפריד=חילק" ,בסרגל ללא מהמורות"  -דהיינו בסרגל חלק.
טמונות בפרשה " .1 -סולם ...וראשו מגיע השמימה" (כח,יב) " .2ויגנוב יעקב את לב לבן" (לא,כ) " .3ויפגע במקום"
(כח,יא) " .4שער השמים" (כח,יז) " .5פני לבן ...איננו ...כתמול שלשום" (לא,ב) " .6ברהטים בשקתות המים" (ל,לח) " .7ויצק
שמן על ראשה" (כח,יח)  3 .8אבנים בפרשה" :האבן אשר שם מראשותיו" (כח,יח)" ,על פי הבאר" (כט,ב)" ,ויקח יעקב אבן
וירימה מצבה" (לא,מד) " .9ובהעטיף הצאן" (ל,מב) " .11דודאים" (ל,יד)  .11חיטוי " -אנכי אחטנה" (לא,לט) " .12ויאכלו שם
על הגל" (לא,מו)
טמונות בהפטרה " .1 -כדב שכול" (יג,ח) " .2מסכה מכספם" (יג,ב) " .3וכעשן מארובה" (יג,ג) " .4עגלים ישקון" (יג,ב)
שאלה לשלחן השבת פרשת לך לך  -השאלה בקצרה' :מדוע אברהם רצה מתנות מפרעה אך לא ממלך סדום?' .כמה
מעיקרי התשובות שהתקבלו במערכת בקצרה .1 :לקח מפרעה ,כדי שכשבניו יצאו ממצרים ,יצאו אף הם ברכוש גדול,
שמעשה אבות סימן לבנים ("בעבורך"-כנגד"-ושאלה אשה משכנתה") .2 .בכל מקום נהג בדרך הנראית לו נחוצה כדי
להרבות קידוש שם שמים במעשיו .3 .כאשר אדם בעל חוב ,אין את הכלל של שונא מתנות יחיה ,ובחזרתו לא"י פרע אברהם
את הקפותיו . 4 .כל מה שהסכים לקחת מתנות זה כדי לקרב נפשות להשי"ת ,ע"י קירוב הדעת הנוצר בין נותן למקבל המתנה,
אך כאן מלך סדום אמר במפורש שהוא רוצה את הנפש לעצמו .5 .אם לא היה לוקח את המתנות בתחילה ,היו חושדים בו
מדוע אינו מסכים לקחת נדוניה בעבור אחותו( .ועיין בשפ"ח שתירץ עוד ג' תירוצים)
העלון מגיע מדי שבוע לעשרות אלפי משפחות
וילדים ,המשתמשים בו בשולחן השבת.
מעוניינים להקדיש את העלון לכל מטרה?
צרו קשר עם המערכת ,או טלפנו250-677-5665 :

העלון מוקדש לע"נ
הרב ברוך בן שמואל זצ"ל
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ניתן לשלוח תגובות רעיונות והערות:
למערכת :קויפמן  71ירושלים
temunabaparashah@gmail.com

