סיפור השבוע
תקציר משבוע שעבר :הרב הקדוש רבי אריה לייב ,עסק כל
ימיו בפדיו שבויי ובפרנסת עניי נסתרי .כדי לספק את
צרכיו בעניי זה ,חי חיי דוחק ,והיה לווה מאחד ופורע בזה מה
שלווה מהשני .אול הקפיד לפרוע את השטר בזמ הנקוב בו.
פע אחת בא לעיר לוצק ,ונכנס לחנווני העוסק במכירת מלח,
לווה ממנו  300רובלי ,נת לו שטר חוב על הסכו ,וקבעו את
יו הפירעו אחרי שנה מאותו יו.
שטר נפל לתו שק מלא מלח ,מבלי שירגיש בכ .נשאר השטר
בתו השק נתערבב ע המלח ושקע עד תחתיתו .החנווני שב
אל ביתו עיי ,ולא זכר את השטר החוב שקיבל מהרב .למחרת
למרבה הפליאה מצא את השק מלא כאילו זה עתה נפתח ועדיי
לא נמכר ממנו מאומה .החנווני העלי עי ,כי הרי כבר אמרו
חז"ל ! "אי הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מ העי" .תופעה זו
חזרה בכל יו ויו ,כ התעשר החנווני נתעשר עושר רב.
חלפה שנה והרב אריה לייב נכנס אליו כדי לפרוע חובו .הוא
ביקש את השטר ובינתיי ישב ומנה את הכס שעליו להחזיר.
החנווני חיפש את השטר בחנות ,ובבית ולא מצא אותו .כ תו
כדי דיבור אמר החנווני ,כי אי חשש שהשטר נעל כשהזיזו את
השקי ,כי השנה לא קנה כלל מלח וכל השקי נשארו בחנות
כמו קוד .התפלא הרב ושאל ! וכי אתה רוצה לומר שלא מכרת
מלח כל השנה?! אז ראה החנווני שנפל בפח ,וגילה לרב את
הסוד הגדול שהסתיר כל השנה .הוא סיפר לרב כי ה' שלח ברכה
באסמיו וכי מכר הרבה מאוד סחורה ,א לא קנה מאומה.
כששמע הרב את הדברי ,ביקש ממנו לחפש את השטר בכל
השקי אשר בחנות .הסוחר חיפש וחיפש ומצא את השטר בשק
אשר הברכה הייתה שרויה בו .הרב החזיק את השטר בידו,
הסתכל בו ואמר " :כמדומני שפטור אני מלפרוע את השטר
הזה ,שהרי הוא בעצמו פרע פי חמש מאות מאשר קיבלתי
מיד" .אול בכל זאת של את חובו וקרע את השטר.
בדרכו חזרה מהעיר לוצק אל ביתו עלה על כרכרה הרתומה
לסוסי .הכרכרה הייתה יפה .העיתוי של הגעת הכרכרה היה
לא רגיל ,שהרי באותו יו לא הייתה צפויה יציאת עגלה כלשהי
מהעיר .בהתרחק מהעיר כברת דר ,ראו איש צועד על הדר,
מאחוריו נשא צרור קשור היטב ,האיש טיפס על העגלה וישב
באחת מפינותיה ,לא אמר מלה ,רק הנה בראשו כאות שלו...
סוף דבר :הנוסע לא שאל לא פניה של הכרכרה הזו .אלא
התיישב והוציא מכיסו ספר החל לעיי בו ושקע עמוק עמוק,
מבלי שהוא אומר מילה לנוסעי.
התנהגותו הייתה מוזרה ומופלאה בעיני כל הנוסעי בכרכרה.
ג בעיני העגלו הייתה התנהגותו תמוהה ,שהרי האיש לא שאל
ולא התעניי כלל לא עושה הכרכרה את דרכה.

העגלו עקב בחשד אחרי מעשיו של האיש ,אול לאחר שעה קלה
עצ האיש את עיניו ויש שנת ישרי .אז הסיחו העגלו
והנוסעי את דעת ממנו.
עברה הכרכרה דר ארוכה והעגלו עצר בצד הדר כדי לפוש מעט
וג להאכיל ולהשקות את הסוסי .הוא ניגש אל הנוסע האחרו
שעלה ,כדי להודיע לו על ההפסקה שהוא עושה כעת והנה האיש
איננו ,נעל האיש והשאיר אחריו את שקו.
הוא חשב לרגע ,שאולי נפל מהכרכרה תו כדי הנסיעה ,אבל היכ
יחפשו אותו ,העגלו עלה למקו מושבו ,סובב את סוסיו לאחור
והאי& בה ה חזרו למרחק רב א לא מצאו איש.
בצרור שנשאר היו בגדי משומשי והעגלו אמר לרב" :קח
אות אתה בודאי תמצא למי לתת" .הרב לקח את הצרור הודה
לעגלו וירד .בביתו נמצאו בי הבגדי מטבעות יקרות רבות.
אי זאת אלא שה' שלח את ברכתו ,כדי שימשי במצוות היקרות
שעסק בה .וכמאמר חז"ל בדר שאד רוצה ליל מוליכי אותו.
ומצווה גוררת מצווה.

ברכות
מזל טוב אביד עקני הי"ו וכל בני משפחתו לרגל הגיעו למצוות יהי
רצו שיוצר המאורות יאיר את דרכ ,וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי
ידי לטובה ותזכה לעבוד את ה' בשמחה ונחת מאהבת תורה ויראת
שמי ותמצא ח ושכל טוב בעיני אלוקי ואד.
מזל טוב למרדכי וא לור יהודית גורי הי"ו וכל בני משפחותיה משפחת
שרמ ומשפחת גורי לרגל נישואיה .יהי רצו שתיזכו לחופתכ בקרוב
ולהקי בית כשר ונאמ בישראל המושתת על יסודות איתני של
אהבת תורה ויראת שמי לתפארת ע ישראל
מזל טוב לשלמה בלי& ולבת אל )בסי( ברונשטיי הי"ו ולכל בני
משפחותיה לרגל אירוסיה .יהי רצו שתיזכו לחופתכ בקרוב ולהקי
בית כשר ונאמ בישראל המושתת על יסודות איתני של אהבת תורה
ויראת שמי לתפארת ע ישראל
מזל טוב ליפה עבודי הי"ו וכל בני משפחתה לרגל הגיעה למצוות יהי
רצו שיוצר המאורות יאיר את דרכ ,וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי
ידי לטובה ותזכי לעבוד את ה' בשמחה ונחת מאהבת תורה ויראת
שמי ותמצאי ח ושכל טוב בעיני אלוקי ואד.

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

הזוכה בהגרלת הפתרונות פרשת מק& הוא:

ישראל אהרוני הי"ו

נר ה' נשמת אד ,גיליו זה מוקדש לעילוי נשמת:
מנשה ב רחמה ב פורת ז"ל
יחיאל )יחיא( ב יוס ונעמה ארז ז"ל
מורי ורבי יעקב )מימו( ב ר' משה וסולטנה חורי ע"ה
משה ב סוליקה עמור ז"ל שלמה ב סולטנה ב חמו ז"ל צדוק ב ניסי מני יעקב ב רבקה עמית ז"ל אליהו ב מרי לוי ז"ל
אורית בת חיי דה יונג ז"ל

זריפה בת כמונה רובי ז"ל
רחל בת שלמה )סילבי( שוב ז"ל
אסתר ברנר ז"ל
צ'חלה רחל בת עזיזה ארזוני ז"ל

רחל בת מסעודה אלבז ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.א
יהי רצו שישלח הקב"ה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל ל:
ב ציו יונה ב אביגיל חנה הי"ו
אברה ב מסעודה אמיר הי"ו
יעקב ב ריבה )רעיה( הי"ו
אברה ב פלילה פיניש הי"ו
שרה מזל טוב בת לאה סימ טוב הי"ו
נירית בת מזל אהרוני הי"ו
זינה בת בואנו ניאזוב הי"ו
!.057
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שבת ויחי ה

בס"ד

תשסז'

ש ומשפחה_____________:

מאוצרות התורה לילדי
ילדי יקרי ,בפרשתנו מסופר על ימי חייו האחרוני של יעקב
אבינו .ליוס נאמר שאביו חולה ,ובא לבקרו ע שני בניו מנשה
ואפרי .יעקב מבר אות ,ומצרפ לשבטי ישראל ,כראוב ושמעו,
כשהוא "משכל" את ידיו ומקדי את אפרי הצעיר למנשה הבכור.
אחרי כ קורא יעקב לבניו ואמר לה" :האספו ואגידה לכ את אשר
יקרא אתכ באחרית הימי" .א שהיה קרוב למיתה ,התחזק וישב
על מיטתו ,מפני כבוד השכינה הנמצאת למראשותיו של חולה .יעקב
פונה אל ה' ומבקש ממנו שיהיה ע בניו ,שיסכי ע ברכותיו ויג
עליה לאחר פטירתו .מבניו הוא ביקש שיתאספו ,באספה אחת,
באחדות ובלי מחלוקת .התכנסו שני עשר השבטי סביב למיטת
אביה והמתינו לדבריו .אול כשביקש לומר לה דברי על ק&
הימי נסתלקה ממנו השכינה.
חשש יעקב פ יש פסול בבניו ועל כ עזבה אותו השכינה .ענו כל
שני! עשר בניו יחד" :שמע ישראל" ,כש שבלב אי מחלוקת על
הקדוש ברו הוא ,כ אנחנו כולנו "ה' אלוקינו הש אחד".
אמר יעקב לבניו :האספו ,כול יחד ,והקצבו ,שאוכל לדבר ג ע כל
אחד ואחד בנפרד .התפלל יעקב לפני בוראו ,כי יאיר את עיניו וידע
לבר את מי שראוי לתוכחה .את הראוי לברכה ,יבר בנוכחות כול,

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'

ואת הראוי לתוכחה ,יוכיח שלא בנוכחות אחרי ,אלא רק בהיותו
לבדו ,כדי שלא להלבי את פניו בפני אחיו .בר יעקב את ראוב
והוכיחו ,בר והוכיח ג את שמעו וג את לוי .התיירא יהודה,
בהגיע תורו ,והסתתר .קרא לו יעקב והכריז" :יהודה ,אתה יודו
אחי" .כל אחי נקראי בשמ "יהודי" וה יודו במלכות עליה.
דבר אליו יעקב בלשו רכה והאציל עליו ועל בניו את ברכותיו ,וברכו
כי ממנו יצא המשיח ויקב& נידחי ישראל אל אר& הקדש.
איש איש כברכתו בר אות ,איש איש על פי המגיע לו ,ועל פי מה
שראה יעקב ברוח הקדש כי יארע עמו .וכ צווה יעקב אבינו לבניו:
שימרו על דרככ ובל תדבק בכ עבודה זרה של המצרי .א כי
צווה ליוס קד לכ ,כי ידאג לקבורתו ,שב וצווה את כול כי
יקברוהו במערת המכפלה ,כדי שלא יחשבו שאינ ראויי בעיניו.
צווה אות יעקב כי ה עצמ ישאו את מיטתו ,ולא יגעו בה זרי.
א לא בני בניו .כל אותה עת ישב יעקב על המיטה ורגליו היו למטה.
עתה ,בכלותו לצוות את בניו ,אס את רגליו" ,ויאס אל עמיו" .לא
נזכרה בו לשו מיתה ,ללמדנו שכל מי שמת והניח כל בניו עוסקי
בתורה ובמצוות ,כאלו לא מת .יעקב שעל שמו נקרא הע ,ע
ישראל ,גווע ונאס אל עמיו ,במיתת נשיקה.

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

 .1יעקב מבר את שני בניו של יוס ,את מי מה הוא מקדי ומדוע?
ב .את מנשה ,כי הוא הבכור.

א .את אפרי כי הוא הבכור.

ד .את מנשה ,אפילו שהוא הצעיר.

ג .את אפרי ,אפילו שהוא הצעיר.

 .2מה כללו הברכות שנת יעקב לבניו לפני פטירתו מהעול?
א .רק דברי תוכחה.

ב .רק דברי ברכה.

ד .דברי ברכה ודברי נבואה על העתיד.

ג .דברי ברכה ודברי תוכחה ,כל אחד לפי הראוי לו.

 .3את מי ציווה יעקב שישאו את מיטתו?
ב .בניו ונציגי חשובי של מצרי.

א .בניו ונכדיו.

ד .בניה של יוס ובנימי.

ג .רק נכדיו.

 .4מדוע ביקש יעקב מבניו שיקברו אותו במערת המכפלה ,הרי כבר ביקש זאת מיוס בנו?
א .חשש שיוס ישכח ,עקב עיסוקיו הרבי .ב .כדי שלא יחשבו שאינ ראויי לכ .ג .סמ יותר על מנהיגותו של יהודה .ד .כל התשובות נכונות.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' וה'
" .5אחלק ביעקב ואפיצ בישראל" ! מאיזה שבט יצאו הסופרי ומלמדי התינוקות?
ב .משבט שמעו.

א .משבט יהודה.

ד .משבט לוי.

ג .משבט יוס.

" .6נפתלי אילה שלוחה) "...פרק מט'( למה התכוו יעקב בדימוי זה?
א .מנפתלי יצאו ספורטאי מוצלחי.

ג .בקעת גינוסר הקלה לבשל פירותיה כאיילה.

ב .בני נפתלי זריזי במצוות כאיילה.

ד .ב' וג' נכונות.

 .7אחי יוס אומרי לו כי יעקב ציווה שיסלח לה ,מתי ציוה זאת יעקב?
ב .מיד כשפגש את יוס.

א .לפני שירדו למצרי.

ג .קצת לפני פטירתו.

ד .יעקב לא ציוה ,א ה שינו מפני השלו.

..." .8ויט שכמו לסבול ויהי למס עובד" )פרק מט( על מי נאמר ,ומה הכוונה "ויהי למס עובד"?
א .על זבולו ,היה סוחר ושיל מס רב.

ב .על יששכר ,היה פוסק הוראות של תורה.

ג .על אשר ,שמנה לחמו ושיל מס רב.

ד .א' וב' נכונות.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ו' עד ח'
..." .9ויבכו אותו מצרי שבעי יו" )פרק נ'( מדוע המצרי בכו על מיתת יעקב?
א .כ ציוה עליה פרעה.

ג .בזכות יעקב נתברכו מי הנילוס.

ב .בזכות יעקב כלה הרעב במצרי.

ד .תשובות ב' וג' נכונות.

3מח ֵֹקק ִמ ֵ:י ַר ְג ָליו) "...פרק מט( למי הכוונה "מחוקק מבי רגליו"?
יה3דה ְ
" .10לֹא יָס3ר ֵֶ 7בט ִמ ָ
א .לראשי הגלות שבבבל.

ב .לרבני הראשיי שבכל דור ודור.

ג .לנשיאי אר& ישראל.

ד .ליהודה המכבי ולכל המלכי מבית חשמונאי.

שאלות לכיתות ה' עד ח'  -ממפרשים אחרים על התורה
" .11ויבר את יוס ויאמר) "...פרק מח' טו'( ובהמש אנו רואי שביר את בני יוס ,כיצד מסביר זאת הרשב"?
א .ברכת הבני היא ברכת האב.

ב .יעקב ביר את יוס ויוס ביר את בניו.

ג .מרוב אהבתו ליוס ,ביר את בניו.

ד .א' וב' נכונות.

" .12ויבר את יוס ויאמר) "...פרק מח' טו'( ובהמש אנו רואי שביר את בני יוס ,כיצד מסביר זאת הרמב"?
א .ברכת הבני היא ברכת האב.

ב .יעקב ביר את יוס ויוס ביר את בניו.

כללי השתתפות

ג .מרוב אהבתו ליוס ,ביר את בניו.

ד .א' וב' נכונות.

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  < 20למימוש בכלבו כוכבי ,או במתנת ח .המתמידי חומש מלא יזכו בפרס ללא הגרלה.

