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etrog.net.il@025807099 עלון דו חודשי יוצא לאור ע"י מכון "ובהם נהגה" הוצאת ספרים יחודיים טבלאות וסיכומים ע' וינשטיין לקבלת העלון

ראש חודש כסלו יום  ראשון א' כסלו.  
ז' כסלו – שבת פרשת ויצא.  

י"ד כסלו – שבת פרשת וישלח.   
חודש מלא 30 יום  

מאורעות החודש

כל הזכויות שמורות

לבן חזר למקומו ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקים )ב-   
ג(

פרשת וישלח 
פרק לב

יעקב שולח מלאכים לעשו לדרוש שלום )ד – ו(  
המלאכים חוזרים שעשו רוצה מלחמה )ז(  

מתנות  ושולח  לה'  ומתפלל  המשפחה  את  חוצה  מתכונן,  יעקב   
לעשו )ח – כ"ב(  

יעקב עובר את מעבר יבק ונאבק עם השר של עשו)כ"ג – ל"ג(  
פרק לג

יעקב נפגש עם עשו, ואח"כ נפרדו עשו הלך לשעיר ויעקב הגיע   
לשכם ובנה שם מזבח.     

פרק לד
פרשת דינה עם שכם ובני יעקב.   

פרק לה
ה' אומר ליעקב לעלות לבית א-ל ולעשות מזבח)א (  

יעקב אומר להטהר ולעלות לבית א-ל לעשות מזבח )ב – ג(  
יעקב טמן את אלהי נכר תחת האלה והגוים פחדו ולא רדפו אחרי   

יעקב )ד -  ה(  
יעקב מגיע לוזה ובונה מזבח וקובר את דבורה)ו – ח(  

ה' נראה ליעקב וה' אומר לו שיקרא שמך ישראל, וה' מברך את   
יעקב  )ט – י"ג(  

יעקב מעמיד מצבה  וקורא למקום בית א-ל )י"ד - ט"ו (  
יעקב הולך מבית א-ל בדרך אפרת נולד בנימין ורחל נפטרה )ט"ז   

– י"ט(  
)כ"א-  ראובן.בלהה  פרשת  עדר  למגדל  מהלאה  ישראל  בשכן   

כ"ב(  
שני עשר שבטי י"ה )כ"ב - כ"ו(  

יעקב מגיע לקרית ארבע ,פטירת יצחק )כ"ז - כ"ט(  
פרק לו

תולדות עשו, )א- ל(  
שמות המלאכים שמלכו עד מלך מלך לבני ישראל )ל"א – ל"ט(    

אלופי עשו )מ- מ"ג(  

פרשת ויצא 
פרק כח

יעקב הולך לחרן ובדרך תיקן תפלת מעריב ולן בהר המוריה)י –   
י"א(  

יעקב חולם והנה סולם, בבגר עשה מצבה ונדר נדר )י"ב – כ"ב(  
פרק כט

יעקב הולך לבני קדם ונפגש עם הרועים ועם רחל עם לבן וללב   
יש בנות לאה ורחל)א – י"ז(  

יעקב עובד ללבן שבע שנים בשביל רחל ובסוף לבן נותן לו את   
לאה וזלפה )י"ח – כ"ו(   

אחרי שבע ימים מהחתונה של לאה יעקב מתחתן עם רחל ועובד   
בשבילה עוד שבע שנים ולבן נותן לרחל את בלהה )כ"ז – ל(  

ללאה נולדו 4 ילדים ראבון שמעון לוי ויהודה )ל"א – לה(  
פרק ל'

רחל מקנה בלאה, רחל מביאה ליעקב את בלהה ונולד לבלהה דן   
ונפתלי )א – ט(  

לאה מביאה ליעקב את זלפה ונולד לזלפה את גד ואשר )י – י"ג(  
ראובן מביא מהשדה דודואים ורחל רוצה את הדודואים בעבורו   
רחל מסכימה שיעקב ישן אתה הלילה ולאה יולדת עוד שלושה    

ילדים יששכר זבולן ודינה,)י"ד – כ"א(  
רחל יולדת את יוסף )כ"ב – כ"ד  

לו  ויתן  להשאר  מיעקב  מבקש  ולבן  ללכת  מלבן  מבקש  יעקב   
שכר על שמירת הצאן)כ"ה – ל"א(   

הפרדת צאן לבן ויעקב תחבולת יעקב )ל"ב - מ"ג(   
פרק ל"א

דיבורי בני לבן פני לבן אינוו כתמול שלשום )א – ב(  
ה' אומר ליעקב לחזור, יעקב מדבר עם רחל ולאה בשדה, ודבר   

החלום ותשובתם )ג – ט"ז(  
ומשיגו  אחריו  לבן  ורדיפת  התרפים  רחל  ולקיחת  יעקב  בריחת   

ודין ודברים ביניהם )י"ז פרק ל"ב פסוק א'(  

עניני הפרשיות ויצא וישלח 

מושג תורני
שם אמו של אברהם – אמתלאי בת כרנבו )ב"ב צ"א(

שם אם רחל ולאה – עדינה )ספר הישר פרשת ויצא ( 



פרשת ויצא
אין פ'  וס'.   

פרק ל' פסוק י"א בגד כתיב וקרינן בא גד,  
פרק ל"א  פסוק נ"ג אלהי חול נחור אלהי חול אביהם.   

פרשת וישלח
פרק ל"ג פסוק ד' צוארו כתיב וקרינן צואריו.  

פרק ל"ג פסוק ד' וישקהו נקוד עליו.  
באותו  פעמיים  הנערה    וקרינן  כתיב  הנער  ג'  פסוק  ל"ד  פרק   

פסוק.  
פרק ל"ד פסוק י"ב הנער כתיב וקרינן הנערה.  

פרק ל"ד פסוק כ"ב פ' באמצע הפסוק.  
פרק ל"ו פסוק ה' יעיש כתיב וקרינן יעוש.  

פרק ל"ו פסוק י"ד יעיש כתיב וקרינן יעוש.  
יגר שהדותא מילים בארמית בתורה )פרק לא פסוק מז(   

פרשת וישלח   
שלא לאכול גיד הנשה.   

מושג בהלכה
ספר קצור שו"ע - סימן עב - גדל קדשת שבת

בּוַע ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶייָנה לֹו ָמעֹות ִלְכבֹוד ַׁשָּבת, ְוִאם ֵאין לֹו ָמעֹות ִיְלֶוה ֲאִפּלּו ַעל ַמְׁשּכֹונֹות ְלָצְרֵכי ַׁשָּבת, ְוַעל  ָּבת. ִויַצְמֵצם ְּבָכל ַהּׁשָ ]ח[ ֲאִפּלּו ָעִני ֶׁשְּבִּיְשָֹרֵאל ִיְזָּדֵרז ְוִיְתַאֵּמץ ְלַעֵּנג ֶאת ַהּׁשַ

ָעה  ָנה חּוץ ֵמהֹוָצאֹות ַׁשָּבת ְויֹום טֹוב, ֶׁשִאם מֹוִסיף מֹוִסיִפין לֹו. ְוִאם ַהּׁשָ ֶזה ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ָּבַני ְלוּו ָעַלי ַוֲאִני פֹוֵרַע. ְוָכל ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ְקצּוִבים לֹו ֵמֹראׁש ַהּׁשָ

ְּדחּוָקה לֹו ְּביֹוֵתר, ַעל ֶזה ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֲעֵשֹה ַׁשַּבְּתָך חֹל ְוַאל ִּתְצָטֵרְך ַלְּבִרּיֹות. ּוִמָּכל ָמקֹום ִאם ֶאְפָׁשר לֹו ִיְרֶאה ַעל ָּכל ָּפִנים ַלֲעשֹֹות ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ֵאיֶזה ָּדָבר מּוָעט, 

ְלחּו לֹו ֵאיֶזה ָּדָבר ְלָאְכלֹו ְּבַׁשָּבת, ֵיׁש לֹו ְלָאְכלֹו ְּבַׁשָּבת ְוֹלא ְלַהְׁשִאירֹו ְלֹחל: ְּכגֹון ָּדִגים ְקַטִּנים ְוַכּדֹוֶמה. ִמי ֶׁשּׁשָ

קרי וכתיב ואותיות מיוחדות 

סדר תרי"ג מצות בפרשיות השבוע

יהודי יקר, השתדל לתרום למכון חשוב זה לתרומות והנצחות עקיבא וינשטיין 0527159361 סלונים 5/1 ביתר 
025807099@etrog.net.il

פרשת ויצא – ויברח יעקב  הושע יב  
שהוא מעין הפרשה המדברת מבריחת יעקב לחרן ושמר צאן לבן כדי 

לשאת אשה. 

פרשת וישלח – חזון עבדיה ספר עבדיה   
יעקב  את  חמת  אשר  על  אדום  מפלת  על  שהתנבא  אדומי  גר  שהיה 

שהוא מעין הפרשה המדברת מעשיו ואלופיו.

פרשת ויצא – 148  
פרשת וישלח – 153  ע"פ המסורת 154  

פרשת ויצא   
פרק כח 

ַוָּיֶׂשם  ַהָּמקֹום  ֵמַאְבֵני  ַוִּיַּקח  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ָבא  ִּכי  ָׁשם  ַוָּיֶלן  ַּבָּמקֹום  ַוִּיְפַּגע  )יא( 
ְמַרֲאֹׁשָתיו ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא:

תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא אברהם תקן תפלת שחרית שנאמר 
וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם ואין עמידה אלא תפלה 
שנאמר ויעמד פינחס ויפלל יצחק תקן תפלת מנחה שנאמר ויצא יצחק 
ואין שיחה אלא תפלה שנאמר תפלה לעני  לשוח בשדה לפנות ערב 
כי יעטף ולפני ה' ישפוך שיחו יעקב תקן תפלת ערבית שנאמר ויפגע 
במקום וילן שם ואין פגיעה אלא תפלה שנאמר ואתה אל תתפלל בעד 

העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי.)ברכות כו: (

פרשת וישלח   
פרק לה 

)י( ַוֹּיאֶמר לֹו ֱאֹלִהים ִׁשְמָך ַיֲעֹקב ֹלא ִיָּקֵרא ִׁשְמָך עֹוד ַיֲעֹקב ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל 
ִיְהֶיה ְׁשֶמָך ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ִיְׂשָרֵאל:

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יב/ב 
יעקב  יהיה שמך לא שיעקר  כי אם ישראל  יעקב  יקרא שמך עוד  לא 

ממקומו אלא ישראל עיקר ויעקב טפל לו,

כמות הפסוקים בפרשיות  סדר הפטרה בשבתות

למוד אחד מתלמוד בבלי על הפרשה

לעילוי נשמת
הרה"ח ר' אברהם יצחק מאיר בן הרה"ח ר' אלימלך הרצל ז"ל

נלב"ע ב' כסלו תשע"ז
ת.נ.צ.ב.ה.
לעלוי נשמת 

הרה"ח ר' מאיר לוין בן הרב הרה"ח ר' ניסן לוין ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

תמכין דאורייתא 
אלו יעמדו על הברכה  אשר נשאו לבם להיות לאחיעזר ולאחיסמך 

הרב שלמה לוין שליט"א
הרב מרדכי הרצל שליט"א

נותן התורה יפתח לכם אם אוצרו הטוב

ספרי המכון


