סיפור השבוע
תקציר משבוע שעבר :בעיר פראג חי סוחר ב תורה,
שמצבו הכלכלי הורע ,עד שנאל לצאת לעיר "הגר" הסמוכה
לעיר "פראג" ,להשיג פרנסה למשפחתו .בימי הראשוני ,שלח
מכתבי לבני ביתו ,אול ברבות הימי ,הל הקשר ונחלש כי
טרוד היה בחיפוש פרנסה ,שלא הייתה מצויה בשפע.
כעבור זמ התחילו בני משפחתו לדאוג לו .בני המשפחה ניסו
להעלי את דאגת וצער מעיני זרי .אול חברי בית הדי
בקהילה שמעו זאת והשתדלו לגלות עקבותיו ,שידוע היה כאיש
ישר וטוב הוא ואי זה סת שנעל ,אול ללא הצלחה.
לאחר זמ מה יצא סוחר יי יהודי ,מהעיר פראג ,ל "הגר" ,כדי
לקנות ש יי לחג הפסח .ופגש את הסוחר האבוד מ "פראג"
בעיר "פריסבורג" .שמח סוחר היי מאד ,דיבר איתו ,בחיבה ותו
כדי דיבור ליד השולח  ,נתגלגלה השיחה על אשתו וילדיו ,וזה
היה הרגע שאפשר היה לדבר אל ליבו שישוב לביתו.
דברי סוחר היי שיצאו מ הלב נכנסו ללב האיש ,והעירו בו
געגועי אל אשתו ובניו ,והוא הודיע לסוחר היי כי רצונו
לחזור עימו לעיר פראג .בלילה לפני נסיעת ארז הסוחר האבוד
את כל חפציו ,את כספו כמאה זהובי ,צרר במטפחת ,קשר לו
חוט דק ותלה על צווארו מתחת לכותנתו כדי להסתירו.
בבוקר השכ יצאו מהעיר ונסעו לדרכ בעגלות הכבדות ,ה
נכנסו לתו יער גדול ,ואז החל לדאוג לאוצרו ,היות וידוע היה
כי בדר הזו יש גייסות של שודדי והיא מלאת סכנות.
תו כדי נסיעה חל כי שודדי התנפלו עליה ומנסי לגזול
ממנו את כספו ,וא שכאשר התעורר הבי כי מדובר חלו הל
פחדו וגדל ,והחל לחשוב כיצד לשמור את כספו .לפנות ערב
נצנ רעיו במוחו ,שמצא ח בעיניו והחליט לבצעו.
בלילה ,כשראה שכול ישני ,יצא החוצה .נכנס לחצר ובחר לו
חבית אחת ,עשה בה סימ כדי שיזכור ויכיר אותה .הוא שלשל
את צרור כספו לתו החבית ,קשר את החוט ,שהצרור היה
מחובר אליו ,אל הפקק ,ופקק את פי החבית .כשסיי בא אל
הבית פנימה ,קרא קריאת שמע ושכב לישו ...
המשך משבוע שעבר :ע עלות השחר ק האבר
ואחריו הסוחר ,נטלו ידיה והתפללו ,אכלו פת שחרית ,עלו על
העגלות ,והמשיכו את דרכ הלאה.
כ נהגו ימי ולילות .ביו נסעו ובלילה נחו ,ועיני הסוחר
האבוד תמיד בחבית המסומנת .ביו הביט אליה מרחוק,
ובלילה היה בודק אותה ,ותמיד מצא שהכל כשורה .כ נהג בכל
ימות הנסיעה ,עד אשר באו לפראג ,שבועיי לפני חג הפסח.

העגלוני נסעו ישר למרת הגדול של הסוחר ,וש ירדו כול מ
העגלות .לפני שהתחילו לפרק את המשא ולהוריד את החביות,
נגש הסוחר האבוד ,אל החבית המסומנת ליטול את צרור כספו,
ונעמד ש ,כולו חיוור כסיד ,ולא יכול לזוז ממקומו.
הסימני שעשה נראו על החבית ,המגופה הייתה סתומה
ושלימה ,אול הכס איננו .הוא נבהל מאד ולא ידע מה לעשות.
הא לספר או לא לספר לסוחר על עניי רע זה .כ עמד
משתומ ,ולבסו נשא את רגליו הל בלב נשבר ובעיניי
דומעות אל הרב הגאו בעל הספר "נודע ביהודה" שבאות ימי
ישב על כסא הרבנות בעיר פראג.
הוא סיפר לרב את כל מה שקרה לו בדר וביקש עצה מפיו מה
לעשות .שמע הרב את דברי הסוחר האבוד ,חיכ בדעתו רגע קט
ואחר כ אמר" :נקרא לבעל החביות ונשאל את פיו".
מיד הזמי הרב את סוחר היי  .כשזה הגיע ואמר לו" :דבר לי
אלי ,ואני מקווה שעל יד תתברר ותתלב השאלה הנדונה בכי
טוב" .השיב לו סוחר היי " :ישאל אדוני הרב ,וכל אשר תשי
האמת בפי אותו אדבר".
סיפר לו הרב את כל אשר שמע מהסוחר האבוד ,וג הוסי
ואמר" :חלילה לי מחשוד באד כשר כמו ,שישלח יד בכס אחיו
האביו  ,א כרב העיר עלי לברר את הדבר הזה כהלכה...

ברכות
מזל טוב לדניאל רנד ודגנית שמעוני הי"ו ולכל בני משפחותיה
משפחות רנד ושמעוני לרגל אירוסיה .יהי רצו שיזכו לחופת בקרוב
להקי בית כשר ונאמ בישראל המושתת על יסודות איתני של אהבת
תורה ויראת שמי לתפארת ע ישראל.
מזל טוב לאלעד וסימי היבש הי"ו ולכל בני משפחותיה משפחת היבש
ומשפחת וילנר לרגל נישואיה .יהי רצו שתיזכו להקי בית כשר ונאמ
בישראל המושתת על יסודות איתני של אהבת תורה ויראת שמי
לתפארת ע ישראל
מזל טוב ליקי ומרי ברנד הי"ו ולכל משפחת לרגל הולדת התאומי
יהי רצו מלפני שוכ מרומי שתזכו לגדל ע כל יוצאי חלציכ
באושר ,שמחה ונחת לאהבת תורה ויראת שמי ,וימצאו ח ושכל טוב
בעיני אלוקי ואד.

תשובות וזוכה
התשובות הנכונות לפרשת חיי שרה ה:
–1ד'  %2ג'  %3א'  %4ג'  %5ב'  %6ד'  %7ד'  %8ב'  %9א'  %10ג'  %11א'  –12ג'

הזוכה בהגרלת הפתרונות פרשת חיי שרה היא:

עדי בן טולילה הי"ו

נר ה' נשמת אד ,גיליו זה מוקדש לעילוי נשמת:
מורי ורבי יעקב )מימו ( ב ר' משה וסולטנה חורי ע"ה יחיאל )יחיא( ב יוס ונעמה ארז ז"ל צבי אלימל ב ירחמיאל הכה ז"ל
שלו ב חויתו לבית שחר ז"ל
ג'מיל ב רג'ינה חוה ז"ל
בנימי ב חכ מאיר שבתאי ז"ל
מנשה ב רחמה ב פורת ז"ל
פרחה בת לולו ניסי ז"ל

ג'ונג'ו בת יעקב לבית תפילי ז"ל

אלגרה בת אסתר לבית כה ז"ל

רחל בת מסעודה אלבז ז"ל
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שבת ויצא – ה

בס"ד

תשסז'

ש ומשפחה_____________:

מאוצרות התורה לילדי
ילדי יקרי ,יצא יעקב במצוות אביו מבאר שבע בדרכו לחר  ,לשאת
אשה .מדוע מספרת התורה שיצא מבאר שבע? כדי להדגיש שיציאת
צדיק עושה רש ,שכל זמ שהצדיק בעיר ,הוא הודה ,הוא זיוה הוא
הדרה .פנה מש פנה הודה ,פנה זיוה ,פנה הדרה.
עשו הרשע לא התמהמה ,ומיד ע צאת יעקב מבאר%שבע קרא לבנו
בכורו אליפז וציוהו לרדו אחרי יעקב ולהרג אותו .כשהשיג את
יעקב ישב אליפז במרחק ארבע אמות ובכה בכי תמרורי .שאל אותו
יעקב :מדוע אתה בוכה? השיבו אליפז :אבי ציווני להרג ולהביא
אליו את ראש הכרות .א לא אעשה כ  ,יערו את ראשי מעלי .ואי
אוכל להרג אות ,והרי למדתי תורה מפי?!
יע לו יעקב :קח את כל רכושי וכאשר אשאר בחוסר כל ,הרי עני
נחשב כמת .בכ ,תקיי את מצות אבי .הסכי אליפז וכ עשה.
כשהגיע יעקב לבית אל נטל שתי עשרה אבני מהמזבח עליו נעקד
יצחק אביו ואמר :א תתאחינה האבני לאב אחת ,אדע כי ממני
יצאו שני %עשר השבטי ,ואכ כ היה .החלו האבני רבות זו ע
זו ,וכל אחת אומרת" :עלי יניח צדיק זה את ראשו" .מיד עשה אות
הקב"ה לאב אחת ,וערבה ליעקב שנתו כמי שיש על כסת רכה.
חביב היה יעקב לפני ה' ,עד שאפילו בשנתו פתח הקב"ה שערי שמי

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'

וגילה לו רזי עול .חל יעקב והנה סול מוצב ארצה וראשו מגיע
השמימה .ומלאכי עולי ויורדי בו .בר הקב"ה את יעקב והבטיח
לו כי ישמרהו בכל אשר יל ולא יעזבנו .כמו כ הבטיח לו ה' את
האר ,את ברכת בניו שיהיו כעפר האר ויתברכו בזכות התורה.
ה' הראה ליעקב את מעמד הר סיני ,והנה "סל" בגימטריא" :סיני"
לרמז ששמירת התורה ,שנתנה בסיני ,היא התנאי לעלית בני ישראל.
התעורר יעקב מיד בתו החלו ,ויראה גדולה נפלה עליו :ה נמצא
הוא במקו המקדש ביותר! מקו משכנו של הקב"ה וזה שער
השמי! הוא לא חזר לישו  ,א עסק בתורה ובעבודת ה' עד הבוקר.
השכי יעקב בבוקר ,הציב מצבה מהאב עליה יש  ,ויצק עליה שמ
שהשפיעו לו מ השמי .קרא יעקב למקו" :בית אל" ונדר כי א
יצליח הש דרכו ויצילהו מעברות ויחזירהו של במצות אל בית
אביו ,יעשר כל מה שיקבל מאת ה' .והרי לא היה ספק בלבו ,חס
וחלילה ,על הבטחות ה' ,אלא שהש הבטיחהו על הפרנסה ועל
הצלחות שבגו ,ויעקב הוסי ובקש על שמירת הנפש מ החטא ,לו
ולבניו אחריו .בחר נשא את לאה ואת רחל לנשי ואחרי כ ה נתנו
לו ג את שפחותיה זילפה ובלהה .מה נולדו ילדיו ,הלא ה שבטי
ישראל .לב הרמאי הקשה עליו מאוד ,א ה' שמר עליו כהבטחתו.

)לפחות חלק מהשאלות עפ"י "אוצרות התורה לילדים" שלמעלה(

 .1עשו ציוה את בנו אליפז להרוג את יעקב ,הא אליפז קיי את הציווי?
א .הוא סירב בתוק לשליחות .ב .כ  ,באופ שלקח מיעקב את כל רכושו ועני נחשב כמת.

ד .ניסה וה' המיתו בדר.

ג .ניסה ,א יעקב גבר עליו.

 .2מה הדבר המיוחד שקרה ע האבני שיעקב ש מראשותיו?
א .נהיו רכות ,כדי שיהיה נוח ליעקב.

ב .ה גבהו כדי להיות כחומה להג על יעקב.

ד .כל התשובות נכונות.

ג .ה' הפ אות לאב אחת.

 .3מה עשה יעקב כשהתעורר מהחלו?
א .חזר לישו .

ב .חיפש מישהו שיפתור לו את החלו.

ג .נשאר ער ועסק בתורה עד הבוקר.

ד .הל לבית הכנסת לעשות הטבת חלו.

 .4מדוע היה צרי יעקב לנדור נדר לתת מעשר מכל מה שיקבל מה' ,הרי ה' כבר הבטיח לשמור עליו?
א .הוסי נדר ,כדי לחזק את ההבטחה.

ב .הוא לא הסתפק בהבטחה בחלו.

ד .תשובות א' וג' נכונות.

ג .נדר כדי שה' ישמור אותו ג מהחטא.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' וה'
" .5והנה אנוכי עמ" )פרק כח' טו'( ממי היה ירא יעקב ,עד שהקב"ה היה צרי להבטיח לו זאת?
ב .יעקב היה ירא מלב .

א .יעקב היה ירא מעשו.

ג .יעקב היה ירא מחיות רעות שבסביבה.

ד .תשובות א' וב' נכונות.

 .6מה פרוש הפסוק "וישא יעקב רגליו" )פרק כט'(?
א .היה עיי ובקושי נשא רגליו.

ב .נעשה קל ללכת עקב הבשורה הטובה שקיבל.

ג .נעשה קל ללכת אחרי שפגש את רחל.

ד .ב' וג' נכונות.

" .7וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויב" מדוע בכה יעקב?
א .בכי של שמחה.

ג .על שלא היה לו מתנות לתת לה.

ב .נעצב ,כי ראה ברוח הקודש שלא יקבר ע רחל.

ד .ב' וג' נכונות.

ִ< ְ6יַד ָ6נָיו" )פרק ל'( מי הסיר ולמי נת ?
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א .לב  ,ונתנ לבניו.

ב .לב ונתנ לבני יעקב.

ג .יעקב ונתנ לבניו.

ד .יעקב ונתנ לבני לב .

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ו' עד ח'
 .9מי הייתה השפחה הצעירה ביותר?
א .זילפה וניתנה ללאה כשפחה ,כדי לרמות את יעקב ב .בלהה שפחת רחל ,השפחה הצעירה לבת הצעירה .ג .ה היו תאומות .ד .הדבר אינו ידוע.
 .10מה גר לכ שרחל אימנו מתה בדר ,כמו שמסופר בפרשת וישלח?
א .גניבת התרפי של אביה .ב .קנאתה באחותה לאה .ג .לא כיבדה את אביה כשנכנס לבדוק באוהל .ד .קללת יעקב ,למי שימצאו אצלו התרפי.

שאלות לכיתות ה' עד ח'  -ממפרשים אחרים על התורה
" .11ותגנוב רחל את התרפי "...לפי פרוש הרשב" ,מדוע גנבה רחל את התרפי?
א .שלא יגידו ויודיעו ללב שיעקב רוצה לברוח .ב .כדי להציל את אביה מעבודה זרה .ג .היו אלה צעצועי שלה שלב לקח לה .ד .א' וב' נכונות.
" .12ואחר ילדה בת) "...פרק ל' – כא'( לפי פירוש האב עזרא ,מדוע לגבי דינה לא כתוב שלאה הרתה?
א .כי נולדה יחד ע זבולו  .ב .להדגיש שהייתה צריכה להיות ב והפכה בת על ידי תפילת לאה .ג .בגלל החטא שעתידה לחטוא .ד .א' וב' נכונות.

כללי השתתפות

לימוד פורה ומהנה

 להניח בתיבה בבית הכנסת הספרדי המרכזי ,בבית משפחת בוחניק .או לדוא"ל  nimsin@zahav.net.il -בתו שבועיי.
 בי הפותרי נכו יוגרל ספר או שובר קניה בס  B 20למימוש בכלבו כוכבי ,או במתנת ח  .המתמידי חומש מלא יזכו בפרס ללא הגרלה.

