סיפור השבוע
תקציר משבוע שעבר :בעיר פראג חי סוחר ב תורה,
שמצבו הכלכלי הורע ,עד שנאל לצאת לעיר "הגר" הסמוכה ,להשיג
פרנסה למשפחתו .בתחילה ,עוד שלח מכתבי לבני ביתו ,א ברבות
הימי ,הקשר נחלש כי טרוד היה בחיפוש פרנסה .בני משפחתו דאגו
לו ,וכשנודע הדבר לבית הדי בקהילה השתדלו למוצאו ,ללא הצלחה.
לאחר זמ מה יצא סוחר יי יהודי ,מהעיר פראג ,ל "הגר" ,כדי לקנות
ש יי לחג הפסח .ופגש את הסוחר האבוד מהעיר "פראג" בעיר
"פריסבורג" .שמח סוחר היי מאד ,דיבר איתו בחיבה .דבריו שיצאו מ
הלב נכנסו לליבו של הסוחר האבוד ,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 יצאו מהעיר ונסעו לדרכ בעגלות הכבדות ,כשנכנסו לתו יער
גדול ,החל לדאוג לאוצרו ,היות וידוע היה כי בדר הזו יש גייסות של
שודדי והיא מלאת סכנות .חלו שחל בו שודדי מנסי לגזול
ממנו את כספו ,גר לו לחשוב כיצד לשמור את כספו .לפנות ערב
נצנ רעיו במוחו ,שמצא ח בעיניו והחליט לבצעו.
בלילה ,כשכול ישני ,נכנס לחצר ובחר 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 .
בכל המש הנסיעה עד שהגיעו לעיר "פראג" עיני הסוחר האבוד היו
תמיד בחבית המסומנת ,ובכל בלילה בדק אותה ,ותמיד מצא שהכל
כשורה .כשהגיעו ל "פראג" שבועיי לפני חג פסח ,העגלוני נסעו
ישר למרת הגדול של סוחר היי  ,לפני שהתחילו לפרק את המשא,
ניגש הסוחר האבוד לחבית המסומנת ליטול כספו ,והנה הכס איננו.
בעניי דומעות הוא פנה אל ה "נודע ביהודה" שבאות ימי ישב על
כסא הרבנות בעיר פראג .וסיפר לו את כל מה שקרה לו בדר .מיד
הזמי הרב את סוחר היי  ,וסיפר לו את מה ששמע מהסוחר האבוד,
והוסי ואמר" :חלילה לי מחשוד באד כשר כמו ,שישלח יד בכס
אחיו האביו  ,א כרב העיר עלי לברר את הדבר הזה כהלכה...

המשך משבוע שעבר :פתח הרב ואמר ! לפי דברי
הסוחר האבוד ,בשעה שהטמי את כספו בחבית ,כל בעלי
העגלות ישנו ,ורק אתה לבד היית ער ,וראה אות מהל בחצר
הנה והנה .עוד לא כילה הרב את דבריו ,וסוחר היי התחיל
לחר ולגד את הסוחר האבוד ,אשר משל לו רעה תחת טובה.
אחרי ששפ עליו את כל חמתו פנה אל הרב ואמר  " :כ נאה
לי ,אני לטובתו ולטובת בני ביתו נתכוונתי ,דברתי על ליבו
שישוב אל אשתו העגונה ,הולכתי אותו בדר רחוקה חינ אי
כס ,וכעת אני מקבל את שכרי".

ראה הרב את האיש בכעסו ,ובזיכרונו עלו דברי חז"ל" :בשלשה
דברי אד ניכר ,בכוסו בכיסו ובכעסו" .חקר אותו הרב פע
נוספת ,אבל הסוחר דבק וחזר על דבריו ,כי אינו יודע דבר לגבי
היעלמותו של הכס של הסוחר האבוד ,וכי אי בפיו אלא רק
טענה אחת ,שהסוחר האבוד הזה בא עליו בעלילה ,מעול לא
ראה את הכס ,ואינו יודע מכל העניי הזה מאומה.
הוא המשי ואמר חושד בכשרי הוא הצעיר הזה ,וכבר אמרו
חז"ל" :החושד בכשרי לוקה בגופו" ,והציע לרב ,לייסרו כדי .
הסתכל הרב הגאו בפני הטוע  ,שפיו התמלא קצ ובפני הסוחר
האבוד השומע את חרפתו ואינו משיב ,השתקע במחשבותיו,
הרהר שעה קלה ואמר" :רואה אני מדברי שאתה לא לקחת את
הכס ,א אי ג להטיל ספק באמיתות דבריו של הסוחר האבוד,
שהרי ניכרי ה דברי היוצאי מ הלב ,ואלמלא היה מניח
ש את כספו לא היה בא בטענה כלל.
ברור א כ  ,שצרור הכס הונח בחבית היי  ,וכעת עלינו לברר מי
נטל אותו .ומכיוו שלא היו בשיירה אנשי נוספי מלבד ומלבד
הסוחר האבוד ובעלי העגלות הנוכרי ,אי לנו דר אחרת אלא
רק לומר ,שה משמשו בידיה בחביות עד אשר מצאו את
המטמו ולקחו אותו .וא סברה זו נכונה היא ,ולפי כל מהל
החקירה אי לפקפק בה ,הרי תודה במו פי ,שדי יינ כדי יי
שנגעו בו ידי עכו" – גויי ,וא כ אסור למכרו ליהודי...

ברכות
מזל טוב לאהרו עמדני הכה ורעייתו הי"ו ולכל משפחת לרגל הולדת
הב והכנסתו בבריתו של אברה אבינו ע"ה יהי רצו מלפני שוכ
מרומי שתזכו לגדלו ע כל יוצאי חלציכ באושר ,שמחה ונחת
לאהבת תורה ויראת שמי ,וימצאו ח ושכל טוב בעיני אלוקי ואד.
מזל טוב לינו מנח ורות הי"ו ולכל בני משפחותיה משפחת עזרא
ומשפחת ישראלי לרגל נישואיה .יהי רצו שתיזכו להקי בית כשר
ונאמ בישראל המושתת על יסודות איתני של אהבת תורה ויראת
שמי לתפארת ע ישראל

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

הזוכה בהגרלת הפתרונות פרשת תולדות היא:

אודיה בוחניק הי"ו

נר ה' נשמת אד ,גיליו זה מוקדש לעילוי נשמת:
מורי ורבי יעקב )מימו ( ב ר' משה וסולטנה חורי ע"ה
ר' משה ב סוליקא עמור ז"ל

יחיאל )יחיא( ב יוס ונעמה ארז ז"ל

צבי אלימל ב ירחמיאל הכה ז"ל

סעדה בר גזינה )ג' רפה כהגיית יהודי צפו אפריקה( זיגדו ז"ל
מיכאל ב זוהרה עטיה ז"ל

פרלה בת זימבול סימנטוב ז"ל

יצחק ב מרי מטלו ז"ל

מנשה ב רחמה ב פורת ז"ל

רחל בת מסעודה אלבז ז"ל

ננסי בת חנה ויעקב ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.א
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שבת וישלח – ה

בס"ד

תשסז'

ש ומשפחה_____________:

מאוצרות התורה לילדי
ילדי יקרי ,ה' ציווה על יעקב אבינו לשוב לאר מולדתו ,לאר
ישראל .עברו שלושי וארבע שני מאז נפרדו יעקב ועשו איש מעל
רעהו .ארבע! עשרה שנה בה עסק יעקב בתורה בבית מדרשו של
עבר ,ועשרי שנה היה בבית לב  .בצאתו מחר בדרכו לאר ישראל,
שלח מלאכי לבדוק א עשו עדיי רוצה להורגו .המלאכי חזרו
והודיעו לו כי עשו עדיי שונא אותו ורוצה להורגו ,ולכ יצא לקראתו
בראש ארבע מאות איש ,מוכני ומוזמני למלחמה.
אומנ ה' הבטיח ליעקב כי ישמור עליו ,ובכל זאת התיירא יעקב.
מדוע? משו שהיה ירא שמא חטא ,מאז שקיבל את ההבטחה מה'
וכ מפני שלא כיבד ושימש את אביו ואת אמו במש כל אות שני
שלא היה בקרבת ,בעוד שעשו כ קיי מצווה זו.
שלחה רבקה ליעקב וציותה עליו שלא להקשות ידו על עשו ,אלא
להתחנ לפניו ולרצותו במתנות ,שמא ירח ויעזבנו .במצב זה התקי
יעקב עצמו לשלשה דברי :לשלוח דורו לאחיו כדי לפייסו ,לתפלה
לה' שיציל אותו ,בזה שעשו יקבל את הדורו ויתפייס עמו ,ובלית
ברירה ,ג למלחמה .פתח יעקב בהכנות למלחמה וחילק את אנשיו
לשני מחנות ,שמא יפגע מחנה אחד ,ואז ישאר השני לפלטה .התפלל
יעקב לה' ,ובקש מה'" :הצילני נא מיד אחי ,מיד עשו".

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'

שיציל אותו ג מאחוותו של הרשע וממעשיו הרעי ,וג ממלחמתו.
לאחר התפילה שלח שליחי ע דורו לעשו ,ולאחר מכ העביר את
כל נשיו וילדיו את המעבר של נחל יבוק ,כדי להסתיר מפני עשו.
כשגמר להעביר את משפחתו חזר יעקב לקחת פכי קטני ,ששכח
קוד לכ מעבר לנחל .אומנ יעקב אבינו היה עשיר ופכי אלו לא
היו כה יקרי ,אול צדיקי ,ממונ חביב עליה יותר מגופ ,מפני
שמשיגי אותו ביושר ולא בגזל .בהיותו לבדו מעבר לנחל ,נגלה אליו
מלא ! שרו של עשו ,והחל להיאבק עמו ,עד עלות השחר .כשראה
המלא שאינו יכול על יעקב ,נגע בכ ירכו של יעקב וגר בה מו,
א הקב"ה קרא למלא רפאל וביקש ממנו לרפא את יעקב.
בעלות השחר ביקש המלא ,שרו של עשו מיעקב שיית לו לעזוב את
המקו ,כי הגיע זמנו לומר שירה לפני הקב"ה ,א יעקב הסכי לכ,
רק בתנאי שיבר אותו .הסכי המלא והודה בבכורתו של יעקב
שנקנתה מעשו ,ולברכות שקיבל מיצחק אביו .כמו כ אמר לו,
המלא כי שמו לא יהיה יעקב ,שהוא לשו עקבא ורמאות ,אלא
ישראל – כי שרית ,ע אלוקי וע אנשי ותוכל.
כשראה עשו את כל המתנות ששלח יעקב ,וחזר בו מכוונתו להילח
בו ,וא הציע ליעקב ללכת יחד ובשותפות ,אול יעקב סירב.

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

 .1מדוע התיירא יעקב מעשו ,הרי כאשר יצא לחר ה' הבטיח לו שישמור עליו?
א .יעקב פחד שמא חטא מאז שקיבל את ההבטחה .ב .עשו כיבד את הוריו בזמ שיעקב נעדר .ג .כ היה טבעו של יעקב .ד .תשובות א' וב' נכונות.
 .2מה ביקש יעקב מאת ה' בתפילתו?
א .שיציל את רכושו מעשו .ב .שיציל אותו ממלחמה ע עשו אחיו .ג .שיציל אותו מאחוותו של עשו וממעשיו הרעי .ד .תשובות ב' וג' נכונות.
 .3מדוע כשהגיע עלות השחר ,ביקש המלא ,שרו של עשו מיעקב שית לו לעזוב את המקו?
א .שלא יראו אותו כשיאיר היו.

ב .באותו זמ הגיע זמנו לומר שירה לפני ה'.

ד .א תשובה לא נכונה.

ג .פחד שבאור יו יעקב יגבר עליו.

 .4על מה הסכי המלא ,שרו של עשו בתמורה לכ שיעקב ית לו לעזוב את המקו?
א .לפרס בכל העול ,שיעקב ניצח אותו .ב .שהבכורה שייכת ליעקב .ג .שהברכות שקיבל מיצחק שייכות לו ולא לעשו .ד .תשובות ב' וג' נכונות.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' וה'
 .5למה הכי יעקב את עצמו לפגישה ע עשיו אחיו?
א .לדורו  ,מנחה ותפילה.

ג .למנחה ,בריחה ותפילה.

ד .לדורו  ,תפילה ומלחמה.

ב .למנחה ,תחנוני ותפילה.

ג .ה תמיד היו ה"בייבי סיטר" שלה.

ד .ה מסרו את נפש עליה.

 .6מדוע מדגישה התורה ,כי ששמעו ולוי ה "אחי דינה"?
א .ללא סיבה.

ב .דינה נולדה בי שמעו ללוי.

" .7ויאמר לא אשלח כי א ברכתני" מה ביקש יעקב מהמלא?
א .ברכה להצלחה בחינו.

ב .ברכה שיצליח בפגישה ע עשו.

ג .ברכה לפרנסה טובה.

ד .שיודה שברכות יצחק הגיעו לו.

4ק ַהל 56יִ ִי ְהיֶה ִמ ֶ< ָ;) "...פרק לה'( למי הכוונה "גוי וקהל גויי"?
4ר ֵבה 56י ְ
ֵ 3ְ ..." .8רה ְ
א .גוי – בנימי  ,קהל גויי – אפרי ומנשה .ב .לע ישראל שיצאו מיעקב .ג .גוי – ע ישראל ,קהל גויי – לכל הגרי .ד .א תשובה לא נכונה.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ו' עד ח'
" .9יהיה ל אשר ל" למה התכוו עשו באומרו זאת?
א .להחזיר את המתנות שקיבל.

ב .לוותר ליעקב על נישואיו ללאה.

ג .הודה ליעקב על הברכות שקיבל מיצחק.

ד .ב' וג' נכונות.

יכ" )פרק לה'( מדוע ביקש שיחליפו שמלותיה?
..." .10וְ ִה ַ> ֲהר 4וְ ַה ֲח ִליפְ @ִ 4מל ֵֹת ֶ
א .שמא יש בידיה כסות של עבודה זרה .ב .כהתקדשות לקראת הכניסה לאר ישראל .ג .בגדי האבלות על פטירת רחל .ד .כל התשובות נכונות.

שאלות לכיתות ה' עד ח'  -ממפרשים אחרים על התורה
" .11ורווח תשימו בי עדר )פרק לב' יז'( לפי פירוש הרמב"  ,מדוע ביקש יעקב לשי רווח ב עדר לעדר?
א .להשביע עינו של עשו מהדורו  .ב .בקשה מה' ,שא יהיו צרות על בנ"י שישי רווח בניה .ג .לבלבל את עשו ולהסיח דעתו .ד .א' וב' נכונות.
" .12מקניה וקנינ וכל בהמת הלא לנו ה) "...פרק לד'!כג'( לפי פירוש הרמב"  ,מדוע אמר מקניה וחזר ואמר וכל בהמת?
א .מקניה ! העדרי שבשדה ,כל בהמת ! היחידות ששבית .ב .כפל לשו לחיזוק הדברי .ג .מקניה ! צא כל בהמת – בקר .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  A 20למימוש בכלבו כוכבי ,או במתנת ח  .המתמידי חומש מלא יזכו בפרס ללא הגרלה.

