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 ִמספרים 

 על הפרשה

 
 

 

 למשל ולשנינה

 

ָמַרִני ְך ּושְׁ רֶּ ה ַבדֶּ ָנַתן... ַהזֶּ ם ִלי וְׁ חֶּ ֱאֹכל לֶּ  ... לֶּ
ִהנֵּה ִתיָך ִעָמְך ָאֹנִכי וְׁ ַמרְׁ ָך ֹלא ִכי ...ַוֲהִשֹבִתיָך ...ּושְׁ ֱעָזבְׁ  ...אֶּ

 (מדרש רבה) אעזבך לא כי שנאמר השיבו הפרנסה על אף

 

מורה מקצועית בבית הספר בהר נוף, הצטרפה כמלווה בטיול השנתי של בית  ,בתיה
 הספר.

 ניתן ע"יטרם החלו האוטובוסים לנוע, נגשה אליה בתה, וטענה בבכי, כי לכל חברותיה 
 , ורק היא יוצאת דופן מבין כל חברותיה.בדרךהוריהם כסף לקניית ממתקים 

יחד הרי אמך נמצאת אתך  מהם. , אמנם כן, אך את שונהבחיוך השיבה לה אמה
 בטיול, ואם תצטרכי דבר מה, מיד אקנה לך אותו, ואין כאן כל מקום לדאגה.

 .הקב"ה ליעקב עונהכך בדיוק 

 בדרך ושמרניביקש:  .עמך אנכי הנה :לו אמר, עמדי יםקאל יהיה אםיעקב ביקש: 
 והשיבותיך - אבי בית אל בשלום ושבתי . ביקש:תלך אשר בכל ושמרתיךענהו: , הזה

  .אעזבך לא כי :שנאמר .השיבוביקש פרנסה ונתן לי לחם לאכול, ו .הזאת האדמה אל

 ומה תשובה זו, כי לא אעזבך?

אין צורך לבקש כלל שהרי לא אעזבך. ממילא  ,על הפרנסה אומר הבורא ליעקבאלא, 
 כל צרכיך אמלא, ופרנסתך תהיה מצויה.

 
 וכאשר תקום 

 מן הספר...
 

 הסתפקות במועט

  ִלְלּבֹשׁ ּוֶבֶגד ֶלֱאֹכל ֶלֶחם ִלי ְוָנַתן

הצדיקים זאת בקשת 
מהשם. לא יבקשו 
מותרות, אלא רק את 
הדבר ההכרחי שאי 
 אפשר לחוות בלעדיו.

וראוי לכל אדם להיות 
שמח בחלקו, ועל ידי כך 
ימנע ממהומות רבות, 
וחוסר שקט, וחייו יהיו 

 שלווים ורגועים.  

 

 שואל כעניין ומשיב כהלכה
 .נו, מספר פעמים בפרשתהרצון לדמות ולעשות כמעשי האבות

 /http://bishvil.co.il .שני מקומות כאלומצאי לפחות 
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 ויצאפרשת 

 

 עניני הפרשה:

 חלום יעקב, ונדרו. .א

 .יעקב בבית לבן .ב

 יעקב נושא את רחל ולאה. .ג

 לידת: ראובן, שמעון, לוי ויהודה. .ד

 נישואי השפחות בלהה וזלפה, ולידת דן ונפתלי, גד ואשר. .ה

 הדודאים, ולידת יששכר זבולון ודינה. .ו

 לידת יוסף. .ז

 יעקב עושה לביתו. .ח

 יעקב בורח מלבן, לשוב לארץ כנען. .ט

 ויכוח יעקב ולבן. .י

  הברית, הגלעד והפרידה. .יא
 
 

 שואל כענין ומשיב כהלכה:

 כמעשי אבות.

i.  כח, יז( -ויפגע במקום. אמר אפשר שעברתי על מקום שהתפללו בו אבותי ולא התפללתי. )רש"י 

ii. ( .רש"י ויבך. אמר אליעזר עבד אבי אבא, היו בידיו נזמים וצמידים ומגדנות, אני אין בידי כלום- )כט,יא 

iii.  ל, א( -הבה לי בנים. וכי כך עשה אביך לאמך?! והלא התפלל עליה. )רש"י 

iv. ל, ב( -מך. איני כאבא, אבא לא היו לו בנים, אני יש לי בנים. )רש"י אשר מנע מ 

v.  ל, ג( -אבנה גם אנכי. אמר לה זקנתי הכניסה צרתה לביתה, אמרה לו הנה אמתי. )רש"י 


