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להשיג , הסמוכה "הגר"עיר לשנאל� לצאת עד  ,מצבו הכלכלי הורעש

 ברבות �א, שלח מכתבי� לבני ביתועוד  ,תחילה ב.פרנסה למשפחתו

דאגו בני משפחתו  .פרנסה הקשר נחלש כי טרוד היה בחיפוש, הימי�

  . הצלחהללא , מוצאוקהילה השתדלו לב דיוכשנודע הדבר לבית ה, לו

כדי לקנות , "הגר"ל , העיר פראגמ, סוחר יי יהודילאחר זמ מה יצא 

עיר ב" פראג"העיר ופגש את הסוחר האבוד מ .ש� יי לחג הפסח

דבריו שיצאו מ . בחיבהבר איתו יד, מאדהיי שמח סוחר . "סבורגיפר"

הודיע לסוחר היי כי רצונו והוא , הלב נכנסו לליבו של הסוחר האבוד

 את האבודלפני נסיעת� ארז הסוחר בלילה  .לעיר פראגימו לחזור ע

קשר לו חוט דק , ר במטפחתצר, מאה זהובי�כאת כספו , כל חפציו

  .ותלה על צווארו מתחת לכותנתו כדי להסתירו

נכנסו לתו� יער כש, יצאו מהעיר ונסעו לדרכ� בעגלות הכבדותבבוקר 

 של גייסותיש בדר� הזו היות וידוע היה כי , לאוצרואוג החל לד, גדול

מנסי� לגזול  חלו� שחל� בו שודדי� .תומלאת סכנשודדי� והיא 

לפנות ערב  .לחשוב כיצד לשמור את כספוגר� לו , ממנו את כספו

   .החליט לבצעושמצא ח בעיניו ו, נצנ� רעיו במוחו

עשה בה סימ , תנכנס לחצר ובחר חבית אח, כשכול� ישני�, בלילה

, שלשל את צרור כספו לתו� החביתהוא .   אותהכדי שיזכור ויכיר

ופקק את פי , אל הפקק, שהצרור היה מחובר אליו, קשר את החוט

  .קרא קריאת שמע ושכב לישו, בא אל  הבית פנימהכשסיי� . החבית

היו  סוחר האבודעיני ה" פראג"בכל המש� הנסיעה עד שהגיעו לעיר 

כל שהותמיד מצא , לילה בדק אותהבובכל , ת המסומנתתמיד בחבי

גלוני� נסעו הע, שבועיי� לפני חג פסח" פראג"כשהגיעו ל . כשורה

, תחילו לפרק את המשאלפני שה,  הייסוחרישר למרת� הגדול של 

  . ננוהכס� איהנה ו, חבית המסומנת ליטול כספול סוחר האבודגש הינ

שבאות� ימי� ישב על "  ביהודהנודע"אל ה הוא פנה ומעות בעניי� ד

מיד . את כל מה שקרה לו בדר�ו פר ליס ו.כסא הרבנות בעיר פראג

, הסוחר האבודשמע ממה שסיפר לו את ו, הייסוחר את הזמי הרב 

שישלח יד בכס� , חלילה לי מחשוד באד� כשר כמו�: "והוסי� ואמר

  ...א� כרב העיר עלי לברר את הדבר הזה כהלכה, אחיו האביו

לפי דברי  ! פתח הרב ואמר  ::::המשך משבוע שעברהמשך משבוע שעברהמשך משבוע שעברהמשך משבוע שעבר

בעלי כל ,  את כספו בחביתבשעה שהטמי, סוחר האבודה

וראה אות� מהל� בחצר , ורק אתה לבד� היית ער, ישנוהעגלות 

התחיל  הייוסוחר ,  עוד לא כילה הרב את דבריו.הנה והנה

  .משל� לו רעה תחת טובהאשר , סוחר האבודהאת לחר� ולגד� 

כ� נאה : " ששפ� עליו את כל חמתו פנה אל הרב ואמר אחרי 

דברתי על ליבו , אני לטובתו ולטובת בני ביתו נתכוונתי, לי

 אי נ�יהולכתי אותו בדר� רחוקה ח, שישוב אל אשתו העגונה

  ."וכעת אני מקבל את שכרי, כס�

בשלשה : "ל"כרונו עלו דברי חזיובז, ראה הרב את האיש בכעסו

פע�  חקר אותו הרב. " בכוסו בכיסו ובכעסו,דברי� אד� ניכר

כי אינו יודע דבר לגבי , וחזר על דבריואבל הסוחר דבק , נוספת

רק אלא אי בפיו וכי , היעלמותו של הכס� של הסוחר האבוד

מעול� לא , הזה בא עליו בעלילהסוחר האבוד שה, טענה אחת

  .י הזה מאומהיואינו יודע מכל הענ, ראה את הכס�

וכבר אמרו , חושד בכשרי� הוא הצעיר הזה� ואמר הוא המשי

  .יסרו כדייל, רבהציע לו, "ד בכשרי� לוקה בגופושהחו: "ל"חז

סוחר שפיו התמלא קצ� ובפני ה, הסתכל הרב הגאו בפני הטוע

, השתקע במחשבותיו,  ואינו משיבתוחרפאת שומע האבוד ה

את רואה אני  מדברי� שאתה לא לקחת : "הרהר שעה קלה ואמר

, סוחר האבודא� אי ג� להטיל ספק באמיתות דבריו של ה, הכס�

ואלמלא  היה מניח , דברי� היוצאי� מ הלבה� ניכרי� שהרי 

  .ש� את כספו לא היה בא בטענה כלל

וכעת עלינו לברר מי , שצרור הכס� הונח בחבית היי, � כברור א

ומלבד ו שלא היו בשיירה אנשי� נוספי� מלבד� וומכי. נטל אותו

אי לנו דר� אחרת אלא , כרי�ו ובעלי העגלות הנסוחר האבודה

שה� משמשו בידיה� בחביות עד אשר מצאו את , רק לומר

ולפי כל מהל� , נכונה היאוא� סברה זו . המטמו ולקחו אותו

שדי יינ� כדי יי , הרי תודה במו פי�, י לפקפק בהאהחקירה 

    ...אסור למכרו ליהודי� וא� כ,  גויי�– �"שנגעו בו ידי עכו

        רכותרכותרכותרכותבבבב
לרגל הולדת ו ולכל משפחת� "היאהרו עמדני הכה ורעייתו מזל טוב ל

 יהי רצו מלפני שוכ ה"ב והכנסתו בבריתו של אברה� אבינו עה
שמחה ונחת ,  ע� כל יוצאי חלציכ� באושרומרומי� שתזכו לגדל

  .וימצאו ח ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�, לאהבת תורה ויראת שמי�

עזרא ולכל בני משפחותיה� משפחת ו "הי ורות�ינו מנח� מזל טוב ל
יזכו להקי� בית כשר תיהי רצו ש.  לרגל נישואיה�ישראליומשפחת 

� של אהבת תורה ויראת ונאמ בישראל המושתת על יסודות איתני
  שמי� לתפארת ע� ישראל 
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   _____________:ש� ומשפחה                   ' זתשסה  –  שלחוישבת                                ד"בס 
    

  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
לאר� , ציווה על יעקב אבינו לשוב לאר� מולדתו' ה, ילדי� יקרי�

עברו שלושי� וארבע שני� מאז נפרדו יעקב ועשו איש מעל . ישראל
עסק יעקב בתורה בבית מדרשו של בה� עשרה שנה  !ארבע. רעהו
, חר בדרכו לאר� ישראלבצאתו מ. ועשרי� שנה היה בבית לב, עבר

 המלאכי� חזרו . רוצה להורגושלח מלאכי� לבדוק א� עשו עדיי
יצא לקראתו כ ול, להורגו אותו ורוצה עדיי שונאעשו כי והודיעו לו 

  .ני� ומוזמני� למלחמהמוכ, בראש ארבע מאות איש
.  יעקבאתיירובכל זאת ה, הבטיח ליעקב כי ישמור עליו' אומנ� ה

' מאז שקיבל את ההבטחה מה, ירא שמא חטאמשו� שהיה ? מדוע
 במש� כל אות� שני�ואת אמו מש את אביו ישכיבד ושלא וכ מפני 

  .בעוד שעשו כ קיי� מצווה זו, שלא היה בקרבת�
אלא , שלא להקשות ידו על עשו עליו ותהישלחה רבקה ליעקב וצ

התקי במצב זה  .שמא ירח� ויעזבנו,  במתנותותלהתחנ לפניו ולרצו
לתפלה , לשלוח דורו לאחיו כדי לפייסו: יעקב עצמו לשלשה דברי�

ובלית , בזה שעשו יקבל את הדורו ויתפייס עמו, יציל אותוש' לה
יעקב בהכנות למלחמה וחילק את אנשיו פתח  .ג� למלחמה, ברירה

התפלל .  ואז ישאר השני לפלטה,  אחדיפגע מחנה שמא, לשני מחנות
  ".מיד עשו, הצילני נא מיד אחי: "'ובקש מה', יעקב לה

. וג� ממלחמתו, ותו של הרשע וממעשיו הרעי�וג� מאחשיציל אותו 
ת ולאחר מכ העביר א, לעשוע� דורו  שליחי�לאחר התפילה שלח 

 .כדי להסתיר� מפני עשו, את המעבר של נחל יבוקיו וילדיו כל נש
שכח ש, כשגמר להעביר את משפחתו חזר יעקב לקחת פכי� קטני�

לא אומנ� יעקב אבינו היה עשיר ופכי� אלו . קוד� לכ מעבר לנחל
מפני , יותר מגופ� ממונ� חביב עליה�, אול� צדיקי�, היו כה יקרי�

נגלה אליו , בהיותו לבדו מעבר לנחל .א בגזלשמשיגי� אותו ביושר ול
כשראה .  עד עלות השחר,אבק עמויוהחל לה,  שרו של עשו!מלא� 

, מו�בה נגע בכ� ירכו של יעקב וגר� ,  יעקבנו יכול עלהמלא� שאי
  .ה קרא למלא� רפאל וביקש ממנו לרפא את יעקב"א� הקב

עזוב את שרו של עשו מיעקב שיית לו ל, בעלות השחר ביקש המלא�
, א� יעקב הסכי� לכ�, ה"כי הגיע זמנו לומר שירה לפני הקב, המקו�

הסכי� המלא� והודה בבכורתו של יעקב . רק בתנאי שיבר� אותו
, כמו כ אמר לו. ולברכות שקיבל מיצחק אביו, שנקנתה מעשו

אלא , שהוא לשו עקבא ורמאות, כי שמו לא יהיה יעקבהמלא� 
  . י� וע� אנשי� ותוכלע� אלוק,  כי שרית–ישראל 

וחזר בו מכוונתו להילח� , כשראה עשו את כל המתנות ששלח יעקב
  . אול� יעקב סירב, וא� הציע ליעקב ללכת יחד ובשותפות, בו

                                                                                                                            )שלמעלה " לילדיםאוצרות התורה"י "חלק מהשאלות עפלפחות (    ''''עד געד געד געד ג' ' ' ' כיתות אכיתות אכיתות אכיתות אילדי ילדי ילדי ילדי לללל    ותותותותשאלשאלשאלשאל

  ?ליועהבטיח לו שישמור ' הרי כאשר יצא לחר ה, רא יעקב מעשומדוע התיי. 1

  .נכונות' וב' תשובות א. ד . כ� היה טבעו של יעקב. ג  .את הוריו בזמ שיעקב נעדרעשו כיבד . ב   .יעקב פחד שמא חטא מאז שקיבל את ההבטחה. א

  ?בתפילתו' מה ביקש יעקב מאת ה. 2

  .כונותנ' וג'  בתשובות. ד   .שיציל אותו מאחוותו של עשו וממעשיו הרעי�. ג  . אותו ממלחמה ע� עשו אחיושיציל . ב .  שיציל את רכושו מעשו. א

  ?שרו של עשו מיעקב שית לו לעזוב את המקו�, ביקש המלא�, דוע כשהגיע עלות השחרמ. 3

   .א� תשובה לא נכונה. ד     .פחד שבאור יו� יעקב יגבר עליו. ג      .'באותו זמ הגיע זמנו לומר שירה לפני ה. ב     .שלא יראו אותו כשיאיר היו� .א

  ?שרו של עשו בתמורה לכ� שיעקב ית לו לעזוב את המקו�, על מה הסכי� המלא�. 4

  .כונותנ' וג' בתשובות . ד  .שהברכות שקיבל מיצחק שייכות לו ולא לעשו. ג  . שהבכורה שייכת ליעקב. ב  .שיעקב ניצח אותו, לפרס� בכל העול�. א

        '''' וה וה וה וה''''דדדדלכיתות לכיתות לכיתות לכיתות י י י י """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?למה הכי יעקב את עצמו לפגישה ע� עשיו אחיו  .5

  . תפילה ומלחמה,לדורו.             ד      . בריחה ותפילה,למנחה. ג                  . תחנוני� ותפילה,למנחה. ב                  . מנחה ותפילה,לדורו. א

  ?"אחי דינה"ששמעו  ולוי  ה� כי , ורהמדגישה התמדוע  .6

  .עליהה� מסרו את נפש� .   ד         .     שלה" בייבי סיטר"תמיד היו  הה� . ג                .לוילי שמעו דינה נולדה ב.  ב                .ללא סיבה. א

  ?מה ביקש יעקב מהמלא�" ויאמר לא אשלח� כי א� ברכתני". 7

  .שיודה שברכות יצחק הגיעו לו.   ד      .     ברכה לפרנסה טובה. ג               .ברכה שיצליח בפגישה ע� עשו.   ב     .     חינו�ברכה להצלחה ב. א

  ?"וקהל גויי� גוי"כוונה מי הל) 'הפרק ל( "...ִמֶ>ָ; ִיְהֶיה 56ִי� 4ְקַהל 56י 4ְרֵבה 3ְֵרה..." .8

   .א� תשובה לא נכונה. ד  .לכל הגרי� –קהל גויי�  ,ישראל ע� –גוי . ג  . ע� ישראל שיצאו מיעקבל. ב.  ומנשהי�  אפר– קהל גויי� , בנימי–גוי . א

        ' ' ' ' עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ווווי לכיתות י לכיתות י לכיתות י לכיתות """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?למה התכוו עשו באומרו זאת" יהיה ל� אשר ל�" .9

  .נכונות' וג' ב. ד         .  הודה ליעקב על הברכות שקיבל מיצחק. ג         . לוותר ליעקב על נישואיו ללאה. ב         . ות שקיבללהחזיר את המתנ. א

  ? מדוע ביקש שיחליפו שמלותיה�)'פרק לה( "ִ@ְמלֵֹתיֶכ� ְוַהֲחִליפ4 ְוִהַ<ֲהר4...". 10

  . נכונותכל התשובות . ד . בגדי האבלות על פטירת רחל. ג.   כהתקדשות לקראת הכניסה לאר� ישראל .ב . ה� כסות של עבודה זרהייש בידשמא  .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
  ?ביקש יעקב לשי� רווח ב עדר לעדרמדוע , "לפי פירוש הרמב) 'יז' פרק לב( עדר בי תשימו חוורו" .11

  .נכונות' וב' א.  ד. לבלבל את עשו ולהסיח דעתו. ג  . בניה� חורוישי�  שי"בנ על צרות יהיו א� ש',בקשה מה. ב   .הדורועשו מ של עינו להשביע. א

  ?מדוע אמר מקניה� וחזר ואמר וכל בהמת� ,"הרמבלפי פירוש  )'גכ! 'פרק לד( "...הלא לנו ה� בהמת� וכל וקנינ� מקניה�" .12

  .נכונות' וב'  א.   ד. בקר– צא כל בהמת� ! מקניה� .ג   .הדברי� זוקילח לשו פלכ .ב. היחידות ששבית !כל בהמת� , בשדהשהעדרי�  !� הימקנ .א
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