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הסמוכה  "הגר"עיר לשנאל� לצאת עד  ,מצבו הכלכלי הורעש

 שלח , בימי� הראשוני�.להשיג פרנסה למשפחתו, "פראג"לעיר 

הל� הקשר ונחלש כי ,  ברבות הימי�ול�א, מכתבי� לבני ביתו

  .בשפעיתה מצויה ילא הש ,פרנסה טרוד היה בחיפוש

 בני המשפחה ניסו  .ול לדאוגבני משפחתו התחילו כעבור זמ

חברי בית הדי אול� . צער� מעיני זרי�דאגת� ולהעלי� את 

איש היה כע ושיד, יו והשתדלו לגלות עקבותזאתבקהילה שמעו 

  . הצלחהללא � אול, ישר וטוב הוא ואי זה סת� שנעל�

כדי , "הגר"ל , אגהעיר פרמ, סוחר יי יהודילאחר זמ מה יצא 

" פראג"ופגש את הסוחר האבוד מ  .לקנות ש� יי לחג הפסח

בחיבה ותו� , בר איתויד, מאדהיי שמח סוחר . "סבורגיפר"עיר ב

וזה , נתגלגלה השיחה על אשתו וילדיו, שולחכדי דיבור ליד ה

  .היה הרגע שאפשר היה לדבר אל ליבו שישוב לביתו

והעירו בו , אישנכנסו ללב השיצאו מ הלב היי דברי סוחר 

הודיע לסוחר היי כי רצונו הוא ו, געגועי� אל אשתו ובניו

 האבודלפני נסיעת� ארז הסוחר בלילה  .לעיר פראגימו לחזור ע

קשר לו , ר במטפחתצר, מאה זהובי�כאת כספו , את כל חפציו

  .חוט דק ותלה על צווארו מתחת לכותנתו כדי להסתירו

ה� , יר ונסעו לדרכ� בעגלות הכבדותיצאו מהעבבוקר השכ� 

היות וידוע היה , לאוצרוואז החל לדאוג , נכנסו לתו� יער גדול

  .תומלאת סכנ של שודדי� והיא גייסותיש בדר� הזו כי 

תו� כדי נסיעה חל� כי שודדי� התנפלו עליה� ומנסי� לגזול 

וא� שכאשר התעורר הבי כי מדובר חלו� הל� , ממנו את כספו

לפנות ערב  .והחל לחשוב כיצד לשמור את כספו, לפחדו וגד

  .החליט לבצעושמצא ח בעיניו ו, נצנ� רעיו במוחו

נכנס לחצר ובחר לו . יצא החוצה, כשראה שכול� ישני�, בלילה

שלשל הוא .   אותהעשה בה סימ כדי שיזכור ויכיר, חבית אחת

שהצרור היה , קשר את החוט, את צרור כספו לתו� החבית

בא אל  כשסיי� . ופקק את פי החבית, אל הפקק, אליומחובר 

  ...קרא קריאת שמע ושכב לישו, הבית פנימה

ע� עלות השחר ק� האבר�  ::::המשך משבוע שעברהמשך משבוע שעברהמשך משבוע שעברהמשך משבוע שעבר

עלו על ,  פת שחריתאכלו, נטלו ידיה� והתפללו, ואחריו הסוחר

  . והמשיכו את דרכ� הלאה, העגלות

סוחר  ועיני ה, ביו� נסעו ובלילה נחו. כ� נהגו ימי� ולילות

, ביו� הביט אליה מרחוק.  תמיד בחבית המסומנתהאבוד

בכל נהג כ� . כל כשורהשהותמיד מצא , לילה היה בודק אותהבו

  . שבועיי� לפני חג הפסח, עד אשר באו לפראג, ימות הנסיעה

וש� ירדו כול� מ , העגלוני� נסעו ישר למרת� הגדול של הסוחר

, המשא ולהוריד את החביותתחילו לפרק את לפני שה. העגלות

, חבית המסומנת ליטול את צרור כספואל ה, סוחר האבודנגש ה

  . ז ממקומווזולא יכול ל, כולו חיוור כסיד, עמד ש�ונ

תה סתומה יהמגופה הי, נראו על החביתשעשה הסימני� 

. נבהל מאד ולא ידע מה לעשותהוא . ננוהכס� איאול� , ושלימה

כ� עמד . י רע זהי על ענלספר או לא לספר לסוחרהא� 

נשא את רגליו הל� בלב נשבר ובעיניי� ולבסו� , משתומ�

שבאות� ימי� " נודע ביהודה"דומעות אל הרב הגאו בעל הספר 

  .ישב על כסא הרבנות בעיר פראג

את כל מה שקרה לו בדר� וביקש עצה מפיו מה רב פר ליהוא ס

ו רגע קט כ� בדעתיח, סוחר האבודשמע הרב את דברי ה. לעשות

  ."נקרא לבעל החביות ונשאל את פיו: "ואחר כ� אמר

דבר לי : "ואמר לוכשזה הגיע . הייסוחר את מיד הזמי הרב 

�קווה שעל יד� תתברר ותתלב השאלה הנדונה בכי ני מוא, אלי

וכל אשר תשי� , ישאל אדוני הרב: "הייסוחר השיב לו . "טוב

  ". האמת בפי אותו אדבר

וג� הוסי� , הסוחר האבוד כל אשר שמע מסיפר לו הרב את

שישלח יד בכס� אחיו ,  לי מחשוד באד� כשר כמו�חלילה: "ואמר

  ...א� כרב העיר עלי לברר את הדבר הזה כהלכה, האביו

        רכותרכותרכותרכותבבבב
ולכל בני משפחותיה� ו "הי דניאל רנד ודגנית שמעונימזל טוב ל

לחופת� בקרוב יזכו שיהי רצו . אירוסיה�לרגל  רנד ושמעונימשפחות 
קי� בית כשר ונאמ בישראל המושתת על יסודות איתני� של אהבת הל

  .תורה ויראת שמי� לתפארת ע� ישראל

ת היבש ולכל בני משפחותיה� משפחו "היהיבש  לעד וסימיאמזל טוב ל
הקי� בית כשר ונאמ יזכו לתשיהי רצו . נישואיה�לרגל  וילנרמשפחת ו

 ויראת שמי� בישראל המושתת על יסודות איתני� של אהבת תורה
   לתפארת ע� ישראל

 לרגל הולדת התאומי�� תמשפחולכל ו " הייקי ומרי� ברנדמזל טוב ל
 ע� כל יוצאי חלציכ� ו מלפני שוכ מרומי� שתזכו לגדל�יהי רצ

וימצאו ח ושכל טוב , שמחה ונחת לאהבת תורה ויראת שמי�, באושר
  .בעיני אלוקי� ואד�

            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה
   :ה� חיי שרהשת פרהתשובות הנכונות ל
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  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
לשאת ,  לחרכו בדרמבאר שבעבמצוות אביו יצא יעקב , ילדי� יקרי�

 כדי להדגיש שיציאת ?שיצא מבאר שבעה מספרת התורמדוע . אשה
הוא זיוה הוא , הוא הודה, שכל זמ שהצדיק בעיר, צדיק עושה רש�

  . פנה הדרה, פנה זיוה, פנה מש� פנה הודה. הדרה
שבע קרא לבנו %  יעקב מבארומיד ע� צאת,  לא התמהמהעשו הרשע

כשהשיג את . � אחרי יעקב ולהרג אותוווהו לרדיבכורו אליפז וצ
שאל אותו .  ארבע אמות ובכה בכי תמרורי�מרחקישב אליפז ביעקב 
וני להרג� ולהביא יואבי צ: השיבו אליפז? אתה בוכהמדוע : יעקב

� ואי. � את ראשי מעליויער, א� לא אעשה כ. אליו את ראש� הכרות
�   !?והרי למדתי תורה מפי�, אוכל להרג אות

עני הרי , כלסר ו את כל רכושי וכאשר אשאר בחקח: יע� לו יעקב
  .כ� עשההסכי� אליפז ו. י� את מצות אבי�יתק, בכ�.  כמתנחשב

מזבח עליו נעקד הנטל שתי� עשרה אבני� מכשהגיע יעקב לבית אל 
אדע כי ממני , א� תתאחינה האבני� לאב אחת: יצחק אביו ואמר

החלו האבני� רבות זו ע�  .היהכ� כ או, עשר השבטי� %יצאו שני�
עשה אות מיד ". עלי יניח צדיק זה את ראשו: "תוכל אחת אומר, זו

  .וערבה ליעקב שנתו כמי שיש על כסת רכה, אב אחתה ל"הקב
   שערי שמי�ה"בהקשאפילו בשנתו פתח עד , 'חביב היה יעקב לפני ה

מגיע  צב ארצה וראשווחל� יעקב והנה סול� מ. לה לו רזי עול�יוג
  את יעקב והבטיחה"בבר� הק .ומלאכי� עולי� ויורדי� בו. השמימה

 את' ו ה להבטיחכמו כ . ו כי ישמרהו בכל אשר יל� ולא יעזבנול
  . את ברכת בניו שיהיו כעפר האר� ויתברכו בזכות התורה, האר�

" סיני: "בגימטריא" סל� "נהוה, הראה ליעקב את מעמד הר סיני' ה
  .היא התנאי לעלית בני ישראל, שנתנה בסיני, לרמז ששמירת התורה

ה נמצא : ויראה גדולה נפלה עליו, ורר יעקב מיד בתו� החלו�התע
 וזה שער ה"הקב מקו� משכנו של !הוא במקו� המקדש ביותר

  .עד הבוקר'  עסק בתורה ובעבודת הא�, לישולא חזר הוא ! השמי�
ויצק עליה שמ , יה ישהציב מצבה מהאב על, קרוהשכי� יעקב בב

ונדר כי א� " אל בית: "קו�קרא יעקב למ. ו מ השמי�שהשפיעו ל
יצליח הש� דרכו ויצילהו מעברות ויחזירהו של� במצות אל בית 

חס , והרי לא היה ספק בלבו. 'יעשר כל מה שיקבל מאת ה, אביו
אלא שהש� הבטיחהו על הפרנסה ועל , 'על הבטחות ה, וחלילה

לו , ויעקב הוסי� ובקש על שמירת הנפש מ החטא, הצלחות שבגו�
בחר נשא את לאה ואת רחל לנשי� ואחרי כ ה נתנו  .אחריוולבניו 

הלא ה� שבטי , מה� נולדו ילדיו. לו ג� את שפחותיה� זילפה ובלהה
       .שמר עליו כהבטחתו' א� ה, לב הרמאי הקשה עליו מאוד. ישראל

                                                                                                                            )שלמעלה " לילדיםאוצרות התורה"י "חלק מהשאלות עפלפחות (    ''''עד געד געד געד ג' ' ' ' כיתות אכיתות אכיתות אכיתות אילדי ילדי ילדי ילדי לללל    ותותותותשאלשאלשאלשאל

  ?הא� אליפז קיי� את הציווי, עשו ציוה את בנו אליפז להרוג את יעקב. 1

  .המיתו בדר�' ניסה וה. ד   . א� יעקב גבר עליו, ניסה. ג    .באופ שלקח מיעקב את כל רכושו ועני נחשב כמת, כ.  ב  .הוא סירב בתוק� לשליחות. א

  ? ע� האבני� שיעקב ש� מראשותיומה הדבר המיוחד שקרה .2

  .תשובות נכונותכל ה. ד       . הפ� אות לאב אחת' ה. ג      . ה גבהו כדי להיות כחומה להג על יעקב.  ב      .כדי שיהיה נוח ליעקב, נהיו רכות. א

  ?ה יעקב כשהתעורר מהחלו�ה עשמ. 3

   .הל� לבית הכנסת לעשות הטבת חלו�. ד       .נשאר ער ועסק בתורה עד הבוקר. ג         .ור לו את החלו�מישהו שיפתחיפש . ב       .חזר לישו .א

  ?לשמור עליו הבטיחכבר ' הרי ה', לתת מעשר מכל מה שיקבל מהלנדור נדר צרי� יעקב מדוע היה . 4

  .כונותנ' וג' תשובות א. ד    .ישמור אותו ג� מהחטא' נדר כדי שה. ג    .לא הסתפק בהבטחה בחלו�הוא . ב    . כדי לחזק את ההבטחה,נדרהוסי� . א

        '''' וה וה וה וה''''דדדדלכיתות לכיתות לכיתות לכיתות י י י י """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
5.  "�  ?זאתלו ה היה צרי� להבטיח "הקב עד ש,מי היה ירא יעקבמ) 'טו' כחפרק " (והנה אנוכי עמ

 .נכונות' וב' אתשובות .    ד          .  יעקב היה ירא מחיות רעות שבסביבה.  ג             . יעקב היה ירא מלב. ב              . יעקב היה ירא מעשו. א

    ?)'פרק כט( "רגליווישא יעקב  "הפסוק מה פרוש  .6

  .נכונות' וג' ב.       ד.קל ללכת אחרי שפגש את רחלעשה נ. ג    .  שקיבלבשורה הטובהעקב ה קל ללכת נעשה.  ב     .גליורהיה עיי� ובקושי נשא . א

7 ."�  ?מדוע בכה יעקב" וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויב

  .נכונות' וג' ב.   ד         . על שלא היה לו מתנות לתת לה. ג          .   רחלראה ברוח הקודש שלא יקבר ע� כי , נעצב. ב           .  בכי של שמחה. א

ִ=י� ַהְ>ָיִ:י� ֶאת ַהה7א �546ַ ַו4ַָסר" .8   ?מי הסיר ולמי נת )'פרק ל( "6ָָניו 6ְַיד ַו4ִֵ>...ְוַהְ@ל<ִאי� ָהֲעק<

   .יעקב ונתנ� לבני לב.  ד                         .יעקב ונתנ� לבניו. ג                      .  לב ונתנ� לבני יעקב. ב                      .  ונתנ� לבניו, לב. א

        ' ' ' ' עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ווווי לכיתות י לכיתות י לכיתות י לכיתות """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?השפחה הצעירה ביותרהייתה י מ .9

  .הדבר אינו ידוע. ד.   ה היו תאומות. ג.  השפחה הצעירה לבת הצעירה, שפחת רחלבלהה .  ב כדי לרמות את יעקב  ,וניתנה ללאה כשפחהזילפה . א

10 .�   ?כמו שמסופר בפרשת וישלח, מה גר� לכ� שרחל אימנו מתה בדר

  .למי שימצאו אצלו התרפי�,  יעקבללתק. ד   .כשנכנס לבדוק באוהללא כיבדה את אביה . ג.   קנאתה באחותה לאה .ב . גניבת התרפי� של אביה .א

        רהרהרהרה על התו על התו על התו על התומפרשים אחריםמפרשים אחריםמפרשים אחריםמפרשים אחרים מ מ מ מ----'  '  '  '  עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ההההאלות לכיתות אלות לכיתות אלות לכיתות אלות לכיתות שששש
  ?מדוע גנבה רחל את התרפי� ,�"לפי פרוש הרשב "...התרפי� את רחל ותגנוב" .11

  .נכונות' וב' א. ד  . לה שלב לקח להש צעצועי�אלה היו . ג   . להציל את אביה מעבודה זרהכדי. ב.  לברוח רוצהשיעקב  ללב ויודיעו יגידו שלא .א

  ?דינה לא כתוב שלאה הרתהלגבי מדוע  ,לפי פירוש האב עזרא )' כא–' פרק ל( "...בת ילדה ואחר" .12

  .נכונות' וב' א. ד  . אושעתידה לחטהחטא בגלל . ג  .תפילת לאהעל ידי להדגיש שהייתה צריכה להיות ב והפכה בת  .ב .  זבולו ע�נולדה יחד  כי. א
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