
        סיפור השבועסיפור השבועסיפור השבועסיפור השבוע
עסק כל , בי אריה ליביהרב הקדוש ר :משבוע שעברתקציר 

כדי לספק את . נסתרי�עניי� ימיו בפדיו� שבויי� ובפרנסת 
בזה מה ופורע אחד לווה מוהיה , דוחקחי חיי , בעניי� זהצרכיו 

  .ע את השטר בזמ� הנקוב בוופרהקפיד לאול� . שלווה מהשני
, במכירת מלחחנווני העוסק ונכנס ל, פע� אחת בא לעיר לוצק

 את ווקבע, נת� לו שטר חוב על הסכו�,  רובלי�300לווה ממנו 
  .  מאותו יו�יו� הפירעו� אחרי שנה

נשאר השטר  .�כשירגיש במבלי , שק מלא מלחנפל לתו� שטר 
החנווני שב . בתו� השק נתערבב ע� המלח ושקע עד תחתיתו

למחרת . הרבל מהחוב שקיבולא זכר את השטר , אל ביתו עיי�
מלא כאילו זה עתה נפתח ועדיי� למרבה הפליאה מצא את השק 

רי כבר אמרו הכי , העלי� עי�החנווני  .לא נמכר ממנו מאומה
תופעה זו  ". מצויה אלא בדבר הסמוי מ� העי�אי� הברכה " !ל "חז

  . החנווני נתעשר עושר רבכ� התעשר , חזרה בכל יו� ויו�
הוא .  נכנס אליו כדי לפרוע חובויביחלפה שנה והרב אריה ל
  . שעליו להחזירישב ומנה את הכס�ביקש את השטר ובינתיי� 

כ� תו� . ולא מצא אותוובבית , בחנותחיפש את השטר החנווני 
שהשטר נעל� כשהזיזו את אי� חשש כי , כדי דיבור אמר החנווני

נשארו בחנות וכל השקי� מלח כלל  הכי השנה לא קנ, השקי�
וכי אתה רוצה לומר שלא מכרת  ! שאלהתפלא הרב ו .כמו קוד�

את גילה לרב ו,  אז ראה החנווני שנפל בפח!?מלח כל השנה
שלח ברכה ' כי ההוא סיפר לרב  .הסוד הגדול שהסתיר כל השנה

  . מאומההלא קנא� , סחורה מאודמכר הרבה באסמיו וכי 
בכל את השטר לחפש ביקש ממנו , כששמע הרב את הדברי�

הסוחר חיפש וחיפש ומצא את השטר בשק . שר בחנותהשקי� א
,  בידו השטרחזיק אתהרב ה. תה שרויה בויאשר הברכה הי
כמדומני שפטור אני מלפרוע את השטר : " הסתכל בו ואמר

שהרי הוא בעצמו פרע פי חמש מאות מאשר קיבלתי , הזה
�  .  חובו וקרע את השטראת של� אול� בכל זאת . "מיד

 רתומההכרכרה  לוצק אל ביתו עלה על בדרכו חזרה מהעיר
העיתוי של הגעת הכרכרה  היה . יתה יפהיכרכרה הה. לסוסי�
תה צפויה יציאת עגלה כלשהי ישהרי באותו יו� לא הי, לא רגיל
, ראו איש צועד על הדר�,  התרחק� מהעיר כברת דר�ב. מהעיר

האיש טיפס על העגלה וישב , מאחוריו נשא צרור קשור היטב
  ...רק הנה� בראשו כאות שלו�, לא אמר מלה, ינותיהבאחת מפ

אלא  .לא שאל לא� פניה של הכרכרה הזוהנוסע  :סוף דבר

, הוציא מכיסו ספר החל לעיי� בו ושקע עמוק עמוקהתיישב ו

  .מבלי שהוא אומר מילה לנוסעי�

 . בכרכרהכל הנוסעי� בעיני הופלאתנהגותו הייתה מוזרה ומה

שהרי האיש לא שאל , תנהגותו תמוהה הייתה ההעגלו�ג� בעיני 

  .ולא התעניי� כלל לא� עושה הכרכרה את דרכה

אול� לאחר שעה קלה , העגלו� עקב בחשד אחרי מעשיו של האיש

 אז הסיחו העגלו� .את עיניו ויש� שנת ישרי�האיש עצ� 

  . והנוסעי� את דעת� ממנו

 עברה הכרכרה דר� ארוכה והעגלו� עצר בצד הדר� כדי לפוש מעט

הוא ניגש אל הנוסע האחרו� . וג� להאכיל ולהשקות את הסוסי�

האיש כדי להודיע לו על ההפסקה שהוא עושה כעת והנה , שעלה

  . נעל� האיש והשאיר אחריו את שקו,איננו

אבל היכ� ,  שאולי נפל מהכרכרה תו� כדי הנסיעה, חשב לרגעואה

אחור סובב את סוסיו ל, העגלו� עלה למקו� מושבו, יחפשו אותו

  . והאי& בה� ה� חזרו למרחק רב א� לא מצאו איש

קח : "בצרור שנשאר היו בגדי�  משומשי� והעגלו� אמר לרב

הרב לקח את הצרור הודה ". אות� אתה בודאי תמצא למי לתת

  . בביתו נמצאו בי� הבגדי� מטבעות יקרות רבות. לעגלו� וירד

 היקרות  כדי שימשי� במצוות,שלח את ברכתו' אי� זאת אלא שה

. ל בדר� שאד� רוצה ליל� מוליכי� אותו"וכמאמר חז. שעסק בה�

      .ומצווה גוררת מצווה

        רכותרכותרכותרכותבבבב
 למצוות יהי ולרגל הגיעו ו וכל בני משפחת" היאביד� עקני�טוב מזל 

�וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי , רצו� שיוצר המאורות יאיר את דרכ
מאהבת תורה ויראת  שמחה ונחתב'  לעבוד את הה� לטובה ותזכייד

  . ח� ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�ותמצא שמי�

משפחת ו וכל בני משפחותיה� "הי מרדכי וא� לור יהודית גורימזל טוב ל
לחופתכ� בקרוב יהי רצו� שתיזכו . נישואיה� לרגלרי גומשפחת שרמ� ו

להקי� בית כשר ונאמ� בישראל המושתת על יסודות איתני� של ו
   שמי� לתפארת ע� ישראל אהבת תורה ויראת

ו ולכל בני "הי ברונשטיי� )בסי(בת אל ול שלמה בלי&מזל טוב ל
להקי� לחופתכ� בקרוב ויהי רצו� שתיזכו .  אירוסיה�משפחותיה� לרגל

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

 למצוות יהי הלרגל הגיע הו וכל בני משפחת" היליפה עבודיטוב מזל 
�וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי , רצו� שיוצר המאורות יאיר את דרכ

מאהבת תורה ויראת  שמחה ונחתב'  לעבוד את הי� לטובה ותזכייד
  . ח� ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�יותמצא שמי�

            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה
   :ה� מק&פרשת התשובות הנכונות ל
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  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
בפרשתנו מסופר על ימי חייו האחרוני� של יעקב  ,ילדי� יקרי�

 מנשה י בניונובא לבקרו ע� ש, אביו חולהשליוס� נאמר . אבינו
, �וראוב� ושמעכ, ומצרפ� לשבטי ישראל, �תויעקב מבר� א. ואפרי�
  .  הבכורלמנשההצעיר את ידיו ומקדי� את אפרי� " משכל"כשהוא 

האספו ואגידה לכ� את אשר : "רא יעקב לבניו ואמר לה�וקאחרי כ� 
התחזק וישב ,  א� שהיה קרוב למיתה."יקרא אתכ� באחרית הימי�

יעקב . מפני כבוד השכינה הנמצאת למראשותיו של חולה, על מיטתו
שיסכי� ע� ברכותיו ויג� , ושיהיה ע� בניומבקש ממנו ' פונה אל ה

, באספה אחת, מבניו הוא ביקש שיתאספו. עליה� לאחר פטירתו
התכנסו שני�  עשר השבטי� סביב למיטת . באחדות ובלי מחלוקת

אול� כשביקש לומר לה� דברי� על ק& . אביה� והמתינו לדבריו
  .הימי� נסתלקה ממנו השכינה

ענו כל . תו השכינהחשש יעקב פ� יש פסול בבניו ועל כ� עזבה או
 כש� שבלב� אי� מחלוקת על ,"שמע ישראל: "יחדבניו עשר  !שני�

  ."נו הש� אחד אלוקי'ה"כ� אנחנו כולנו , הקדוש ברו� הוא
שאוכל לדבר ג� ע� כל , קצבוהו ,כול� יחד, האספו: אמר יעקב לבניו

 כי יאיר את עיניו וידע ,התפלל יעקב לפני בוראו. אחד ואחד בנפרד
 �, יבר� בנוכחות כול�, את הראוי לברכה. את מי שראוי לתוכחהלבר

אלא רק בהיותו , יוכיח שלא בנוכחות אחרי�, ואת הראוי לתוכחה
בר� יעקב את ראוב� . כדי שלא להלבי� את פניו בפני אחיו, לבדו

, ירא יהודהיהת.  בר� והוכיח ג� את שמעו� וג� את לוי,והוכיחו
אתה יודו� , יהודה: "לו יעקב והכריז קרא .והסתתר, בהגיע תורו

�. וה� יודו במלכות� עליה�" יהודי�"כל אחי� נקראי� בשמ� ". אחי
וברכו , ברכותיוועל בניו את דבר אליו יעקב בלשו� רכה והאציל עליו 

  .דחי ישראל אל אר& הקדשיכי ממנו יצא המשיח ויקב& נ
על פי מה ו, איש איש על פי המגיע לו, איש איש כברכתו בר� אות�

: וכ� צווה יעקב אבינו לבניו. שראה יעקב ברוח הקדש כי יארע עמו
א� כי . על דרככ� ובל תדבק בכ� עבודה זרה של המצרי� מרויש

שב וצווה את כול� כי , כי ידאג לקבורתו, צווה ליוס� קד� לכ�
  .כדי שלא יחשבו שאינ� ראויי� בעיניו, יקברוהו במערת המכפלה

. ולא יגעו בה זרי�, טתוית מ ה� עצמ� ישאו אצווה אות� יעקב כי
. כל אותה עת ישב יעקב על המיטה ורגליו היו למטה. א� לא בני בניו

לא . "יוויאס� אל עמ",  אס� את רגליו,בכלותו לצוות את בניו, עתה
ללמדנו שכל מי שמת והניח כל בניו עוסקי� , נזכרה בו לשו� מיתה

ע� , שעל שמו נקרא הע�יעקב  .כאלו לא מת, בתורה ובמצוות
                                                                                  .במיתת נשיקה, וע ונאס� אל עמיוו ג,ישראל
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  ? ומדועמה� הוא מקדי�את מי , יעקב מבר� את שני בניו של יוס�. 1

  .אפילו שהוא הצעיר, ת מנשהא. ד         .אפילו שהוא הצעיר, את אפרי�. ג         .כי הוא הבכור, את מנשה. ב           .י� כי הוא הבכוראת אפר. א

  ?מה כללו הברכות שנת� יעקב לבניו לפני פטירתו מהעול�. 2

  .דברי ברכה ודברי נבואה על העתיד. ד          .כל אחד לפי הראוי לו, דברי ברכה ודברי תוכחה. ג          .רק דברי ברכה. ב        . רק דברי תוכחה. א

  ? מי ציווה יעקב שישאו את מיטתואת. 3

   .נימי�בניה� של יוס� וב. ד                           .רק נכדיו. ג                          . ונציגי� חשובי� של מצרי�בניו. ב                        .בניו ונכדיו .א

   ?הרי כבר ביקש זאת מיוס� בנו, שיקברו אותו במערת המכפלהיעקב מבניו מדוע ביקש . 4

  .נכונותבות תשוכל ה. ד.  סמ� יותר על מנהיגותו של יהודה. ג   . ראויי� לכ�אינ�יחשבו ש לאשכדי . ב .  עיסוקיו הרבי�עקב ,ישכחחשש שיוס� . א

        '''' וה וה וה וה''''דדדדלכיתות לכיתות לכיתות לכיתות י י י י """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ? מאיזה שבט יצאו הסופרי� ומלמדי התינוקות!" אחלק� ביעקב ואפיצ� בישראל" .5

  .לוישבט מ.          ד                     .      יוס�שבט מ. ג                           .          שמעו�שבט מ. ב            .                          יהודהשבט מ. א

  ?ה התכוו� יעקב בדימוי זהמל) 'פרק מט(" ...נפתלי אילה שלוחה". 6

  .נכונות' וג' ב. ד     . בקעת גינוסר הקלה לבשל פירותיה כאיילה. ג     .בני נפתלי זריזי� במצוות כאיילה. ב    . מנפתלי יצאו ספורטאי� מוצלחי�. א

  ? יעקבזאת ציוה מתי , אחי יוס� אומרי� לו כי יעקב ציווה שיסלח לה�. 7

  .א� ה� שינו מפני השלו�, יעקב לא ציוה.  ד               .קצת לפני פטירתו.  ג               .מיד כשפגש את יוס�.  ב             .לפני שירדו למצרי�. א

  ?"ויהי למס עובד"ומה הכוונה , אמרעל מי נ ) מטפרק( "ויט שכמו לסבול ויהי למס עובד...". 8

   .נכונות' בו' א. ד     .שמנה לחמו ושיל� מס רב, על אשר.   ג  . הוראות של תורההיה פוסק , על יששכר. ב    . רבמסהיה סוחר ושיל� , זבולו�על . א

        ' ' ' ' עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ווווי לכיתות י לכיתות י לכיתות י לכיתות """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?מדוע המצרי� בכו על מיתת יעקב) 'פרק נ(" ויבכו אותו מצרי� שבעי� יו�..." .9

  .נכונות' וג' תשובות ב.     ד        .מי הנילוסבזכות יעקב נתברכו  . ג          .  בזכות יעקב כלה הרעב במצרי�. ב             .כ� ציוה עליה� פרעה. א

   ?"מחוקק מבי� רגליו"למי הכוונה ) פרק מט..." (ַרְגָליו ִמֵ:י� 3ְמחֵֹקק ִמיה3ָדה 7ֵֶבט ָיס3ר לֹא". 10

  .� מבית חשמונאיליהודה המכבי ולכל המלכי. ד      .לנשיאי אר& ישראל. ג     .  לרבני� הראשיי� שבכל דור ודור .ב       .לראשי הגלות שבבבל .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
11. "�  ?�"כיצד מסביר זאת הרשב, ובהמש� אנו רואי� שביר� את בני יוס�) 'טו' חמפרק (..." ויאמר יוס� את ויבר

  .נכונות' בו' א.  ד        .ביר� את בניו,  אהבתו ליוס�מרוב .  ג      . ביר� את בניויוס� ביר� את יוס� ויעקב . ב       .האב ברכת היא הבני� ברכת. א

12. "�  ?�"כיצד מסביר זאת הרמב, ובהמש� אנו רואי� שביר� את בני יוס�) 'טו' מחפרק (..." ויאמר יוס� את ויבר

  .נכונות' וב' א.  ד        .ביר� את בניו, ס�מרוב אהבתו ליו .  ג      . יעקב ביר� את יוס� ויוס� ביר� את בניו. ב       .האב ברכת היא הבני� ברכת. א

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

        נהנהנהנהימוד פורה ומהימוד פורה ומהימוד פורה ומהימוד פורה ומהלללל                                                                                                                                                            כללי השתתפותכללי השתתפותכללי השתתפותכללי השתתפות                                                                                                                                                

  . בתו� שבועיי�il.net.zahav@nimsin  - ל"או לדוא. בית משפחת בוחניק ב,הספרדי המרכזית הכנסת יבב התיבבהניח ל  �
 .בפרס ללא הגרלהו  חומש מלא יזכי�מתמידה .ממממתתתתננננתתתת    חחחח����או ב, ככככללללבבבבוווו    ככככווווככככבבבבייייבבבבלמימוש >     22220000בר קניה בס� ושאו ספר בי� הפותרי� נכו� יוגרל   �


