סיפור השבוע
תקציר משבוע שעבר :בעיר אחת חי עשיר גדול ,סוחר
מפורס ,איש זה היה ירא שמי ,צנוע ובעל צדקה .בכל שנה
לקראת חג הפסח נהג לבחור כמאה עניי מרודי ,להלביש
ולהנעיל על חשבונו ,ולהיות סמוכי על שולחנו כל ימי החג.
א לא לעול חוס ,גלגל מתהפ הוא בעול וג על עשיר זה
נהפ הגלגל .הרווחי מהמסחר פחתו וכדי לשל את חובותיו
הוציא ומכר מחנותו את כל שהיה לו וא ,וביתו נשאר ריק.
אול ג בזמני קשי אלו לא הרהר חס וחלילה אחר מידותיו
של הקב"ה ,אלא קיבל עליו את הדי ואת הייסורי באהבה.
אול הצטער מאד ,שלא יוכל לקיי את מנהגו הטוב ,לדאוג
לצורכיה של מאה עניי ובני בית בחג הפסח כמנהגו.
בימי הה ,בי פורי לפסח ,נגנבה אב יקרה מאוד מבית
המל .המל הכריז על פרס של חמישי אל מטבעות זהב
שינתנו למי שיגלה למל את מקו המצאה.
כשנודע הדבר לאיש זה אמר בלבו כי מה' יצא הדבר ,כדי שיוכל
לקיי את מנהגו ,מזה כמה שני .מה עשה? בא אל המל ואמר
לו" :אדוני המל! יודע אני דר לגלות את עקבות מי שגנב את
האב היקרה אשר באוצר .אול אי זה דבר קל ,צרי אני
סכו כס מסוי ,למע אוכל לסדר את החיפוש כהלכה .וא
על המל טוב ,יית לי ששת אלפי זהובי למפרע ,ואז ילכו
אנשי לחפש ,וברור לי שהמטמו יתגלה על יד".
המל התרש ממהימנותו של האיש ומדבריו שנאמרו בביטחו
ונת לו ששת אלפי זהובי ,וברכו בהצלחה ,ואמר לתת לו את
השאר ,כאשר יעלה בידו לגלות את הגנבה.
יצא האיש מהמל בלב שמח ,ובטח בה' העושה נסי ונפלאות,
כי יורהו דר בה יל ,ויחזיר את האב הטובה לבעליה .הימי
ימי ניס ,עוד מעט וחג הפסח מגיע ,לכ כשבא אל ביתו ,ע
הכס בכיסו ,הסיח לזמ מה את דעתו מ המל וגנבתו ,ומהר
ויצא אל השוק ,ובחר מאה עניי מרודי וצווה על הסוחר לתת
לה מלבושי ונעלי .הוא שכר ג טבח ,אשר הכי את כל
צרכי החג ביד רחבה ,והזמי את כול לבוא ע משפחותיה
אליו ,לסעוד על שולחנו ולחוג אתו יחד את חג הפסח.
בערב פסח אחר חצות ,באו כל האנשי אל ביתו ,בשמחה על
אשר האיש הלביש והנעיל .האיש בר את ה' על אשר שלח
לו את הברכה ,ונת לו לקיי את המצווה שהחזיק בה כל ימיו.
ובלילה ,ישבו כול באול גדול ליד שולח ערו ,לבושי בגדי
חג ותפארת .בלילה ההוא ,יצא המל מהיכלו.
המשך משבוע שעבר :בלילה ההוא ,ליל אביב נאה ,יצא
המל מהיכלו ,לשוח בשדה ולשאו אוויר .בדרכו מתו סקרנות
עבר ליד בית האיש ,אשר אמר שיוכל לגלות את עקבות הגנב
שגנב האב היקרה.

המל ראה אנשי רבי יוצאי ונכנסי מהבית ,והבית מלא
אור .התפלא המל מאוד ,בראותו את האורות הרבי שבבית
ואת האנשי שנאספו בעניי רב .ביקש המל לדעת פשר אסיפה
זו ,ומי בעלי הבית? שאל את מלוויו שאלה זו וה ענו לו ":אי
אנחנו יודעי את סיבת אסיפה זו ,אבל נוכל לומר כי בית זה
שיי ליהודי והוא חושב שיוכל למצוא את הגניבה ואת הגנב".
חשב המל בלבו שאכ מדובר בעצרת חכמי אשר נקראו לבוא
לביתו כדי לשאול בעצת אי לגלות את מקו האב היקרה.
אחרי שהתבונ בדבר והמחשבה התיישבה בלבו ,רצה המל לדעת
אי ייפול דבר .מיד חזר לארמונו התחפש בבגדי אחרי והל
אל בית האיש .המל עמד בפתח הדלת והטה אוזנו לשמוע את
שיחת החכמי.
כאשר בא המל אל בית הגביר הייתה הדלת סגורה וכל המסובי
ישבו סביב השולח הגדול וסיפרו את ההגדה .עמד והקשיב ושמע
דיבורי יוצאי מפי בעל הבית והמסובי .המל לא הבי את
שפת ובעומדו ש הצטער על שאינו מבי את לשונ .אבל הוא
שמע את בעל הבית אומר הרבה מילי וה עוני לו דיינו.
חשב המל בלבו  :אי זאת אלא שהאיש שואל אות על הגנב
וה עוני לו את שמו של הגנב ,אורו עיני המל כי היה לו היה
לו שר בש "דיינ"ו ששמר על רכוש המל .וג היה ממונה על
מטמוני המל הידועי והנסתרי .אמר המל בלבו" :אכ נודע
הדבר ,הלא פיה אומר באופ מפורש ,יד מי הייתה בגנבה הזאת.
רק השר שמטמוני הנסתרי גלויי לפניו ,יודע היכ מקומה של
אב הח .אל אליו תיכ ומיד ואדרוש ממנו את האב הטובה"...

ברכות
מזל טוב לתמר ב דוד ושמעו רגב הי"ו ולכל בני משפחותיה לרגל ארוסיה

יהי רצו מלפני שוכ מרומי שיזכו לחופת בקרוב ולהקי בית כשר
ונאמ המושתת כל יסודות איתני של אהבת תורה ויראת שמי
לתפארת ע ישראל.
מזל טוב לאלעד וליל כה הי"ו לרגל הולדת הב והכנסתו בבריתו של
אברה אבינו .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.

תשובות

התשובות הנכונות לשאלו שבת וסוכות ה:
–1ב'  &2א'  &3ג'  &4ג'  &5ד'  &6א'  &7ב'  &8ג'  &9ב'  &10ד'

נר ה' נשמת אד ,גיליו זה מוקדש לעילוי נשמת:
יחיאל )יחיא( ב יוס ונעמה ארז
מורי ורבי יעקב )מימו( ב ר' משה וסולטנה חורי ע"ה
הרב אברה ב הרב מאיר ליברמ ע"ה
גדעו נת ב"ר יעקב לסינגר ז"ל מנשה ב רחמה ב פורת ז"ל עזרא ב טוביה ברטוב ז"ל עמר ב מרי קרסנטי ז"ל

ז"ל

רחל בת פרחה דה ז"ל אסתר בת שלומית הנובר ז"ל זילפה בת יפה פוזיילוב ז"ל רחל בת מסעודה אלבז ז"ל ליזה בת קציעה אלנתנוב

ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.א
יהי רצו שישלח הקב"ה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל ל:
חיילי צה"ל והאזרחי הפצועי במלחמה בצפו ובדרו יעקב ב ריבה )רעיה( הי"ו אברה ב מסעודה אמיר הי"ו
מרי בת מלכה הי"ו

זינה בת בואנו ניאזוב הי"ו

נירית בת מזל אהרוני הי"ו

אליהו ב מרי לוי הי"ו

שרה מזל טוב בת לאה סימ טוב הי"ו

&.08
& ,08או ליהודה בר סימנטוב 08&9761619
08&9761634
הקדשת גיליו לרפואה ,לע"נ ועוד לא כרוכה בתשלו ,א תרומה חיונית להמש פעילות .לפנות לשמעו בוחניק 9761634

שבת בראשית – ה
בס"ד
מאוצרות התורה לילדי

תשסז'

ילדי יקרי בחילת פרשתנו מתוארת בריאת העול על ידי הקב"ה
בשישה ימי ומנוחתו ביו השביעי – בזכותה זכינו ליו השבת.
נושאי רבי וחשובי מתוארי בפרשתנו .אול בגיליו זה אנו
נעסוק בחטא של אד וחוה ועונש והלקחי שנית ללמוד מכ.
מה נפלאי היו תנאי חייו של אד הראשו וחוה אשתו בג עד.
ענני כבוד הקיפו אות ומלאכי השרת שרתו אות ודאגו לצורכיה.
הצי 1הנחש באד הראשו ,ראה את כבודו ונתקנא בו ,ולכ חיפש
דרכי כיצד להזיק לו ,להרוג אותו ,ולקחת לו את חוה ולהתענג על
ג העד ועל הכבוד והגדולה שהיו לאד ולחוה.
הוא ידע כי קשה הדבר מאוד אול בתחבולות ובעורמה הכשיל את
חוה באכילה מע 1הדעת שאסר לה ה' והיא האכילה ממנו לאד.
כאשר אכלו אד וחוה מע 1הדעת – מיד ,נפקחו עיניה" :וידעו כי
ערומי ה" .כלומר ערומי – ממצוות .שהרי ,מצווה אחת הייתה
לה ,והנה מעורטלי ה ממנה .בושה גדולה אחזה בה כשלבוש
הציפור ,בו היו מכוסי עד כה – נשר מה ,ונטשו אות ג ענני
הכבוד שהקיפו .א היה מודה האד בחטאו ומבטיח שלא יחטא
שוב היה מוחל לו הקב"ה ,אבל במקו זה – הטיל אד את האשמה

על "האשה אשר נתת עמדי" – כפר בטובתו של שנת לו ה' וג לא
אמר "אכלתי" ,בלשו עבר ,אלא "ואכל" ,שפירושו אכלתי ,ועוד אוכל.
פתח הקב"ה אל האשה ושאל אותה ,מדוע זה אכלת ונתת ג לאיש
מפרי הע 1שאסרתי? בתקווה שתתוודה על החטאה ,וכ ,יוכל למחול
לשניה ,אבל חוה לא הודתה בחטאה .והטילה את האשמה על
הנחש .וכה אמרה" :הנחש השיאני ואכל".
מכיוו שהנחש התחיל בעבירה ,היה ג ראשו לעונש .נגזר על הנחש
להיות קצו 1רגלי ,מהל על גחונו ,ללא דבור ,מסתתר בי עצי
ואבני וא א יטע מעדני יהפו הכל לטע עפר בפיו .איבה
גדולה ש ה' בי האד והאשה לבי הנחש .האשה נענשה ב" :בעצב
תלדי בני" – צער ההריו הלידה וגידול הבני ושבעלה הוא ימשול
בה .האד נענש שיתפרנס בצער וידאג מאוד כדי להשיג את מאכלו.
כמו כ ,אד וחוה שולחו מג עד אל הר המוריה ,מש לקח הקב"ה
את העפר כשברא אותו וש עתידה לשכו השכינה בבית המקדש.
לקח רב אפשר ללמוד ילדי יקרי מחטא אד וחוה .לצערנו ג לנו
יש חברי שמתו קינאה מנסי בדר חברית לפתות אותנו לא
להקשיב להורי ולמורי .אסור לנו לשמוע לה ,כי כוונת לרעתנו.

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'

ש ומשפחה_______________:

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

 .1מדוע ניסה הנחש להחטיא את אד וחוה?
א .ה פגעו בו והוא רצה לנקו בה.

ג .רצה שימותו והוא יהיה מל העול.

ב .ראה את כבוד וקינא בה.

ד .תשובות ב' וג' נכונות.

 .2כיצד נהג האד הראשו כאשר שאל אותו ה' א אכל מהע 1שאסור לו לאכול?
א .הודה וביקש סליחה.

ב .הוא האשי את הנחש.

ג .האשי את חוה אשתו וכ כפר בטובה שנת לו ה'.

ד .תשובות ב' וג' נכונות.

 .3כשאכלו מע 1הדעת כתוב "וידעו כי ערומי ה" למה הכוונה ערומי?
א .ערומי ממצוות.

ג .ערומי מלבוש הציפור שנשר מה.

ב .ערומי מענני הכבוד שהסתלקו.

ד .א תשובה לא נכונה.

 .4על מי נאמר בפרשה שהוא מצא ח בעיני ה'?
ב .על שת שנולד אחרי קי והבל.

א .על הבל.

ד .על נח.

ג .על אנוש שנולד לשת.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' וה'
 .5בפרק ד' פסוקי א' וב' מסופר על לידת קי והבל ,הא ה נולדו לבד?
א .כ.

ב .ע כל אחד נולדה תאומה.

ג .ע קי נולדו  2תאומות וע הבל תאומה אחת.

ד .ע הבל נולדו  2תאומות וע קי תאומה אחת.

 .6חוה אמרה לנחש & "אמר אלוקי לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו" הא כ ציוה ה'?
א .כ.

ב .ה' אמר לא לגעת וחוה הוסיפה לא לאכול.

ג .ה' אמר לא לאכול וחוה הוסיפה לא לגעת.

ד .א תשובה לא נכונה.

" .7וינח ה' כי עשה את האד באר 1ויתעצב אל ליבו" מדוע נעצב ה'?
א .כי האד אכל מע 1הדעת.

ג .נעצב על שגירש את מג עד.

ב .נתאבל על אובד מעשה ידיו.

ד .א תשובה לא נכונה.

" .8ויאמר אלוקי יהי רקיע בתו המי "...מדוע היה צרי לברא ביו השני רקיע הרי השמי נבראו ביו הראשו?
א .ביו השני הוסי עוד שש רקיעי.

ב .השמי היו עדיי לחי וקרשו ביו השני .ג .ביו השני ברא את הי שדומה לרקיע.

ד .ב' וג' נכונות.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ו' עד ח'
" .9לא טוב היות האד לבדו" מדוע?
א .משעמ להיות לבד .ב .טוב שיש ע מי להתייע .1ג .שלא יאמרו שיש שני רשויות ,ה' בעול העליו והאד בעול התחתו .ד .א' וב' נכונות.
 .10ויברא אלוקי את התניני הגדולי )פרק א'( לאיזה בעלי חיי הכוונה?
א .לדינוזאורי.

ג .ליווית וב זוגו.

ב .לדגי גדולי שבי.

ד .ב' וג' נכונות.

שאלות לכיתות ה' עד ח'  -מפירוש הרשב"ם על התורה
 .11ה' אמר לקי & "הלא א תיטיב שאת וא לא לפתח חטאת רוב) "...1פרק ד' – ז'( "שאת" את מה?
א .את העונש שקיבל.

ב .את העבירות שיעשה.

ג .את הבושה על הריגת אחיו.

ד .א תשובה לא נכונה.

..." .12אז הוחל לקרא בש ה') "...פרק ד' – כו'( למה הכוונה החלו לקרא בש ה'?
א .קראו לילדיה בכינויי של ה'.

ב .התחילו להתפלל עקב הצרות שהתחדשו.

כללי השתתפות

ג .קראו לפיסליה בכינויי של ה'.

ד .א תשובה לא נכונה.

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  2 20למימוש בכלבו כוכבי ,או במתנת ח .המתמידי חומש מלא יזכו בפרס ללא הגרלה.

