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ּתֹורת
ַ
ַחּיִ ים
סיפור לשבת

פרשת ויצא תש"פ
ּתֹורה הּוא לְ ֹלא ָס ֵפק ַהּגָ דֹול ֶׁש ַּב ִּמ ְצוֹות ,וְ ֹלא ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו ּכְ לִ י ְמ ִד ָידה לְ זִ הּוי
לִ ּמּוד ָ
ּיּומן ֶׁשל ַה ִּמ ְצוֹות
ׁשּוטה ֶׁש ִּמ ְצוָ ה זֹו ִהיא ַה ָּב ִסיס לְ ִק ָ
ֶע ְרּכָ ן ֶׁשל ִמ ְצוֹותַ ,רק ֵמ ַה ִּס ָּבה ַה ְּפ ָ
ּכֻ ּלָ ןֲ .ה ֵרי ָא ָדם ֶׁשֹּלא לָ ַמד ַמ ֶהן ִמ ְצוֹות וְ ֵאיְך יֵ ׁש לְ ַקּיְ ָמןֵ ,מ ֵהיכָ ן יֵ ַדע ֶאת ַה ֻּמ ָּטל ָעלָ יו?!

פרשה מאירה
לָ ָבן ָה ֲא ַר ִּמי
יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ָהיָ ה ּכְ ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה ְּב ֵבית לָ ָבן ָה ֲא ַר ִּמי
וְ ָע ַבד ִּב ְׁש ִבילֹו ִּב ְמ ִסירּותֲ .א ָבל לָ ָבן ָה ֲא ַר ִּמי ָהיָ ה
ָא ָדם ַר ַּמאי ,וְ הּוא ֹלא נָ ַהג ְּבי ֶֹׁשר ִעם יַ ֲעקֹב .הּוא
ִׁשּנָ ה לֹו ֶאת ְּתנָ ֵאי ַה ַּמ ְׂשּכ ֶֹרת ׁשּוב וָ ׁשּוב ,וְ נִ ָּסה
לְ ַרּמֹות אֹותֹו.
ֲא ָבל ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר ה' ָר ָאה ֶאת ּכָ ל ַמה ֶּׁשּלָ ָבן
ּוב ֶד ֶרְך ִּפלְ ִאית ּגָ ַרם לְ כָ ְך ֶׁשּיַ ֲעקֹב
ָע ָׂשה לְ יַ ֲעקֹבְ ,
יֹותר ,וְ ַהּצֹאן ֶׁשּלֹו ִה ְת ַר ָּבה ְמאֹד,
יֹותר וְ ֵ
יח ֵ
יַ ְרוִ ַ
לַ ְמרֹות ּכָ ל ַה ְּב ָעיֹות ֶׁשּלָ ָבן ָע ָׂשה לֹו.
נֹוהג
ִמּכָ אן נִ לְ ַמד לַ ַחּיִ ים ֶׁשּלָ נּוֶׁ ,שּכָ ֲא ֶׁשר ָא ָדם ֵ
ּוב ֱא ֶמת ִעם ַה ְּב ִרּיֹות ,הּוא ֹלא ֶּב ֱא ֶמת
ְּבי ֶֹׁשר ֶ
יח ִמּכָ ְך,
חֹוׁשב ֶׁשהּוא יַ ְרוִ ַ
ַמ ְפ ִסידִ .מי ֶׁש ְּמ ַר ֶּמה וְ ֵ
יח,
אּולַ י יֵ ָר ֶאה לֹו ַּב ַה ְת ָחלָ ה ֶׁשהּוא ֶּב ֱא ֶמת ַמ ְרוִ ַ
ּומי ֶׁש ָהלַ ְך
ֲא ָבל ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר הּוא יַ ְפ ִסידִ ,
יח ַּב ַחּיִ יםְּ ,ב ֶעזְ ַרת ה'.
ְּב ֶד ֶרְך יְ ָׁש ָרה יַ ְצלִ ַ

ּתֹורה יֵ ָע ֶשֹה
ֲחזַ 'ל ָע ְמדּו ַעל נְ ֻק ָּדה ֶע ְקרֹונִ ית זֹו ִמ ְס ַּפר ְּפ ָע ִמים ,וְ ָד ְרׁשּו ֶׁשּלִ ּמּוד ַה ָ
ּומֹורה ֶאת
ָ
'ּתֹורת ַחּיִ ים'ֶׁ ,שּיֵ ׁש לָ ּה ַה ְׁשלָ כֹות ַעל ּכָ ל ֶחלְ ֵקי ַה ַחּיִ ים,
יׁשה ֶׁשל ַ
ִמּתֹוְך ּגִ ָ
הּודי ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה.
ַּד ְרּכֹו ֶׁשל ַהּיְ ִ
ּוב ַמ ֲהלַ ְך ַה ַּׁשיִ ט נִ ְק ְׁש ָרה
חֹוקר ְמלֻ ָּמד יָ ָצא ַּפ ַעם לְ ֵׁשיט ַּת ֲענּוגֹות ִּב ְס ִפינָ ה ְק ַטּנָ הְ ,
ֵ
ּובין ַא ַחד ַה ַּס ָּפנִ ים ַהּזְ ֵקנִ יםִ .מ ְת ָּב ֵרר ֶׁשאֹותֹו זָ ֵקן ְמ ַׁש ֵּמׁש ּכְ ַס ָּפן ֵמ ָאז ְׁשנֹות
ֹיחה ֵּבינֹו ֵ
ִש ָ
ַּבגְ רּותֹו ַה ֻּמ ְק ָּדמֹותּ .כְ ָבר ִּב ְהיֹותֹו יֶ לֶ ד הּוא יָ ָצא לְ ַה ְפלָ גֹות ּכְ ֵדי לְ ַסּיֵ ַע לְ ָא ִביוֶׁ ,ש ָהיָ ה
ּמּובן ֵמעֹולָ ם ֹלא לָ ַמד ְּבׁשּום ִמ ְסּגֶ ֶרת ְמ ֻס ֶּד ֶרת ,וְ ַה ְׂשּכָ לָ תֹו ַהּכְ לָ לִ ית
ַאף הּוא ַס ָּפן ,וְ כַ ָ
ָׁש ֲא ָפה לְ ֶא ֶפסַ .ה ָּק ִׁשיׁש ֻה ְק ַסם ִמ ִידידֹו ֶה ָח ָדׁש וְ ַה ְמלֻ ָּמד ,הּוא ָע ַמד ְּפעּור ֶּפה מּול
ּמּובן ְּת ָא ָריו ַה ְמלֻ ָּמ ִדים ִה ְר ִׁשימּו אֹותֹו ְמאֹד.
ְׁשלַ ל ַה ַּמ ָּד ִעים ֶׁש ָּב ֶהם ָׁשלַ ט ָה ִאיׁש ,וְ כַ ָ
ּומ ַענְ יֶ נֶ ת ,לִ ְפנֵ י ֶׁש ָּפנָ ה ַה ַּס ָּפן לָ ׁשּוב לְ ָתאֹו לִ ְׁשנַ ת לַ יְ לָ ה
ֹיחה ֲא ֻרּכָ ה ְ
ֶע ֶרב ֶא ָחד לְ ַא ַחר ִש ָ
רֹונֹומיָ ה?'
ְ
ְק ָצ ָרהָׁ ,ש ַאל אֹותֹו ֶּבן ִשֹיחֹו ַה ְמלֻ ָּמדּ'ַ :תּגִ יד לִ י ַס ָּבא ,לָ ַמ ְד ָּת ַּפ ַעם ַא ְס ְט
ׁשֹומ ַע לָ ִראׁשֹונָ ה ְּב ַחּיָ יו ֶאת ַה ֻּמ ָּׂשג.
 ָ'מה זֶ ה ְּב ִדּיּוק?!' ִה ְת ַענְ יֵ ן ַה ַּס ָּפןֵ ,חֹוקר ֶאת ּגַ ְר ֵמי ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ֶאת ִמ ְבנֵ ה ַהיְ קּום'.
 'זֶ ה ַה ַּמ ָּדע ַה ֵ 'ֹלאֹ ,לא לָ ַמ ְד ִּתיֵ ,מעֹולָ ם ֹלא ִּב ַּק ְר ִּתי ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר'. ֲ'ח ָבל ָעלֶ יָך ַס ָּבאִּ ,בזְ ַּבזְ ָּת ֶר ַבע ֵמ ַחּיֶ יָך לַ ָּׁשוְ א!'אֹומר ֶׁש ֶר ַבע ֵמ ַחּיָ יו ָהלַ ְך לַ ָּׁשוְ אּ ,כַ ּנִ ְר ֶאה
ַה ָּק ִׁשיׁש ִה ְצ ַט ֵער ְּבכֵ נּותִ ,אם יְ ִדידֹו ַה ְמלֻ ָּמד ֵ
ּוב ַמ ֲח ָׁשבֹות נּוגֹות ֵאּלּו ָחזַ ר לְ ָתאֹו.
זֶ ה ֶּב ֱא ֶמת ּכָ ְךְ ,
ּומ ַענְ יֶ נֶ תַ ,הּזָ ֵקן ּכְ ָבר ִה ְס ִּפיק לִ ְׁשּכ ַֹח ֶאת
ֹיחה ֲא ֻרּכָ ה ְ
יהם ִש ָ
ּגַ ם לְ ָמ ֳח ָרת ִה ְת ַּפ ְּת ָחה ֵּבינֵ ֶ
נֹוס ֶפת נָ ֲח ָתה ָעלָ יו:
רֹונֹומיָ ה ּכְ ֶׁש ְּׁש ֵאלָ ה ֶ
ְ
ַה ְּׁש ֵאלָ ה ַעל ָה ַא ְס ְט
ַ'ס ָּבאּ ,גֵ יאֹולֹוגְ יָ ה לָ ַמ ְד ָּת?'
 ָ'מה זֶ ה ְּב ִדּיּוק?'ּוב ֶה ְרּכֵ בֹו'.
עֹוסק ְּב ִמ ְבנֵ ה ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ ְ
 'זֶ ה ַה ַּמ ָּדע ָה ֵאֹותי'.
 'ֹלאּ ,גַ ם ֶאת זֶ ה ֹלא לָ ַמ ְד ִּתיֵ ,מעֹולָ ם ֹלא לִ ְּמדּו ִ ֲ'ח ָבלֲ ,ח ָבל ְמאֹד ַס ָּבאִּ ,בזְ ַּבזְ ָּת לַ ָּׁשוְ א ַמ ֲח ִצית ִמּיָ ֶמיָך'.יֹותרַ ,מ ֲח ִצית ֵמ ַחּיָ יו ָהלְ כּו לָ ֶהם לַ ָּׁשוְ אּ ...כָ ְך הּוא
ַה ַּפ ַעם ָהיּו ַה ַּמ ֲח ָׁשבֹות נּוגֹות ַה ְר ֵּבה ֵ
יֹוד ַע ַמה ֶּׁשהּוא ְמ ַד ֵּברֲ .ח ָבלֲ ,ח ָבל ְמאֹד...
ָא ַמר ,וְ כַ ּנִ ְר ֶאה ַה ְמלֻ ָּמד ֵ
ֹיחה ְמ ַענְ יֶ נֶ ת,
לְ ָמ ֳח ָרתּ ,כְ ֶׁש ַהּזָ ֵקן ִה ְתּכֹונֵ ן לָ ֵצאת ֵמ ַח ְדרֹו ֶׁשל ַה ְמלֻ ָּמד לְ ַא ַחר עֹוד ִש ָ
ָׁש ַאל אֹותֹו זֶ ה:
אֹוקיָ ינֹוגְ ַר ְפיָ ה לָ ַמ ְד ָּת?'
ַ'ס ָּבאְ ,
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 ָ'מה זֶ ה? ֹלא ָׁש ַמ ְע ִּתי ַאף ַּפ ַעם ֶאת ַה ֵּׁשם ַהּזֶ ה'ָ ,א ַמר ַּב ֲח ָׁשׁש.נּוסים ֶׁשל ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ'.
אֹוקיָ ִ
ּוב ְ
עֹוסק ַּבּיַ ִּמים ָ
 ַ'ה ַּמ ָּדע ָה ֵֹ' -לא ֲאדֹונִ יִ ,מּיָ ַמי ֹלא לָ ַמ ְד ִּתי וְ ֹלא ּכְ לּום'.

יֹוד ַע ָמה
אֹומ ֶרת ֶׁש ַא ָּתה ֹלא ֵ
 ָה ִאיׁש נֶ ֱאנַ ח ֲע ֻמּקֹות'ֵ .אין לְ ָך ֻמ ָּׂשג ַעל ַהיְ קּום ,זֹאת ֶיֹוד ַע ָּד ָבר,
רֹונֹומיָ הּ .גַ ם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֶׁש ַּת ַחת ַרגְ לֶ יָך ֵאינְ ָך ֵ
ְ
ֵמ ָעלֶ יָךֲ ,ה ֵרי ֹלא לָ ַמ ְד ָּת ַא ְס ְט
ֹלׁשה ְר ָב ִעים
ּומ ֻס ֶּד ֶרתֵ .אין ָס ֵפקְׁ ,ש ָ
טֹובה ְ
צּורה ָ
אֹוקיָ נֹוס ֶׁש ָעלָ יו ַא ָּתה ְמ ַׁשּיֵ ט ּכְ ָבר ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה ֵאינְ ָך ַמּכִ יר ְּב ָ
ֲא ִפּלּו ֶאת ַה ִּמילָ ה ּגֵ יאֹולֹוגְ יָ ה ֵאינְ ָך ַמּכִ יר .וְ גַ ם ֶאת ָה ְ
ֵמ ַחּיֶ יָך ִּבזְ ַּבזְ ָּת לַ ָּׁשוְ אֲ .ח ָבל ַס ָּבאֲ ,ח ָבל'...
ֹלׁשה ְר ָב ִעים ֵמ ַחּיַ י ִּבזְ ַּבזְ ִּתי לָ ִריק'ִ .מּיָ ָמיו
ֹלׁשה ְר ָב ִעים ֵמ ַחּיַ יֵ .אין ָס ֵפק ְּבכָ ְךָ .אכֵ ן ְׁש ָ
אֹומר ֶׁש ִּבזְ ַּבזְ ִּתי ְׁש ָ
ַה ַּס ָּפן ַהּזָ ֵקן ָהלַ ְך ִמ ָּׁשם ְמ ֻדּכָ א וְ ֻא ְמלָ ל'ָ .ה ִאיׁש ַה ְמלֻ ָּמד ַהּזֶ ה ֵ
ֹלא ָהיָ ה ְמ ֻדּכָ א ּכָ ל ּכָ ְך.
יצה לְ ָתאֹו ֶׁשל ַה ְמלֻ ָּמד ַה ָּצ ִעיר וְ זָ ַעק:
לְ ָמ ֳח ָרת ִהּגִ ַיע ּתֹורֹו ֶׁשל ַה ַּס ָּפן ַהּזָ ֵקן .הּוא נִ כְ נַ ס ְּב ִר ָ
יֹוד ַע לִ ְשֹחֹות?'
'ש ִֹחּיָ הֲ ,אדֹונִ יְ ,ש ִֹחּיָ הַ .א ָּתה ֵ
את ֶאת זֶ ה?' ְ -
'ׂש ִחּיֹולֹוגְ יָ ה?' ָּת ַמּה ָה ִאיׁש'ָ ,מה זֶ ה ְּב ִדּיּוק? ֵמ ֵאיפֹה ִה ְמ ֵצ ָ
רֹופסֹור ,לָ ַמ ְד ָּת ַּפ ַעם ְׂש ִחּיֹולֹוגְ יָ ה?' ְ -
ְ'ּפ ֶ
אֹותי''ֲ - .ח ָבלֲ ,ח ָבל ָעלֶ יָך ִאיׁש ָצ ִעירִּ ,בזְ ַּבזְ ָּת ֶאת ּכָ ל ַחּיֶ יָך לַ ָּׁשוְ אַ .ה ְּס ִפינָ ה ָעלְ ָתה ַעל ִׂש ְרטֹון ,וְ ִהיא
 'ֹלאַ ,מ ָּמׁש ֹלאַ .אף ַּפ ַעם ֹלא לָ ַמ ְד ִּתי ,וְ ַאף ַּפ ַעם ֹלא לִ ְּמדּו ִיֹוד ַע לִ ְשֹחֹות יִ ְט ַּבעֲ .ח ָבל ָעלֶ יָךֵ ,אין ָס ֵפק ֶׁש ִּבזְ ַּבזְ ָּת ֶאת ּכָ ל ַחּיֶ יָך'...
ּיֹוד ַע לִ ְשֹחֹות יּוכַ ל לְ ַה ִּציל ֶאת ַחּיָ יו ּולְ ַהּגִ ַיע לַ חֹוף ַה ָּקרֹובּ .כָ ל ִמי ֶׁשֹּלא ֵ
עֹומ ֶדת לִ ְׁשק ַֹעַ .רק ִמי ֶׁש ֵ
ֶ
מֹובילָ ה לְ ַמ ֶּׁשהּו
יאֹוריָ ה ּכָ ל ֵע ֶרְך ּכְ ֶׁש ִהיא ֹלא ִ
ּומ ְׂשּכִ ילֲ .א ָבל ִאם הּוא ֹלא יִ לְ ַמד 'לִ ְשֹחֹות'ֵ ,אין ֵע ֶרְך לְ כָ ל ֵאּלּוֵ .אין ַּב ֵּת ְ
ָא ָדם יָ כֹול לִ ְהיֹות ְמלֻ ָּמד ְמאֹדָ ,חכָ ם נָ בֹון ַ
ּומ ֻבלְ ָּבל.
ּתֹובב ָּבעֹולָ ם ֲח ַסר אֹונִ ים נָ בֹוְך ְ
שוֹת ,הּוא יִ ְס ֵ
ּתֹורת ַחּיִ ים ,לִ לְ מֹד ַעל ְמנָ ת לַ ֲע ֹ
ּתֹורה ֹלא ִמּתֹוְך ֲה ָבנָ ה ֶׁש ִהיא ַ
ּלֹומד ָ
ּיּומי .וְ כָ ְך ּגַ ם הּוא ֵא ֶצל ָא ָדם ֶׁש ֵ
הּותי ִק ִ
ַמ ִ
ֹחֹות.
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באדיבות "שלום לעם"

מא ִיריִירי
מ ִ

ענו על החידות שבעלון
ואולי תזכו בפרס!

זוכה המאירי לפרשת חיי שרה:
יעל הורביץ מאלון מורה!

תשובות יש למלא בדף 'פרשת שבוע' באתר

פרשת ויצא תש"פ

שאלות בפרשה

 .1מה היה הנדר שיעקב נדר?
מה עדרי צאן היו על הבאר בחרן?
 .2כ
היה שמו של הבן השלישי של לאה?
 .3מה
מי החליט יעקב לחזור לארץ כנען?
 .4לאחר לידתו של
אה הסכימו לצאת מחרן עם יעקב?
 .5האם רחל ול
מה עשה לבן כששמע שיעקב הלך?
.6
צד קראו יעקב ולבן לגל האבנים?
 .7כי
קום בו ראה יעקב מלאכי אלוקים?
 .8כיצד נקרא המ

חידת חדגא:
האם התפילה הגנוזה
בשמו של יוסף התקיימה?

חידת פולקע:
מי הוא זה
שאכל כסף?

להגיע אל הנקודה!  4 -מבוכים

השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים
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