סיפור השבוע
תקציר משבוע שעבר :בעיר "פראג" חי סוחר ב תורה,
שמצבו הכלכלי הורע ,ונאל לצאת לעיר "הגר" ,לפרנסת משפחתו.
בתחילה ,עוד שלח מכתבי לבני ביתו ,אול הקשר הופסק עקב
טרדותיו .בני משפחתו ובית הדי בקהילה לא הצליחו למוצאו.
סוחר יי יהודי ,שיצא מ "פראג" ,כדי לקנות ש יי לחג הפסח .פגש
את הסוחר האבוד בעיר "פריסבורג" .שמח סוחר היי מאד ,דיבר איתו
בחיבה .דבריו שיצאו מ הלב נכנסו לליבו של הסוחר האבוד ,שהודיע
לסוחר היי כי רצונו לחזור עימו לעיר פראג .בלילה לפני נסיעת ארז
הסוחר האבוד את כל חפציו ,את כספו כמאה זהובי ,צרר במטפחת,
קשר לו חוט דק ותלה על צווארו מתחת לכותנתו כדי להסתירו.
בבוקר יצאו מהעיר ונסעו לדרכ בעגלות הכבדות ,כשנכנסו לתו יער
גדול ,החל לדאוג לאוצרו ,היות שבדר היו גייסות של שודדי .חלו
שחל בו שודדי מנסי לגזול ממנו את כספו ,לפנות ערב נצנ רעיו
במוחו ,כיצד לשמור את כספו ,אשר מצא ח בעיניו והחליט לבצעו.
בלילה ,כשכול ישני ,נכנס לחצר ובחר חבית אחת ,עשה בה סימ
כדי שיזכור ויכיר אותה .הוא שלשל את צרור כספו לתו החבית,
ופקק אותה .כשסיי בא לבית פנימה ,קרא קריאת שמע ושכב לישו.
בכל הנסיעה עד שהגיעו ל "פראג" עיניו היו בחבית המסומנת ,ובכל
בלילה בדק אותה ,ומצא שהכל כשורה .כשהגיעו ל "פראג" שבועיי
לפני חג פסח ,העגלוני נסעו ישר למרת הגדול של סוחר היי ,לפני
שהתחילו לפרק את המשא ,ניגש הסוחר האבוד לחבית המסומנת
ליטול כספו ,והנה הכס איננו .בעניי דומעות פנה ל "נודע ביהודה"
שבאות ימי ישב על כסא הרבנות בעיר פראג .וסיפר לו את כל מה
שקרה לו בדר .מיד הזמי הרב את סוחר היי ,וסיפר לו את מה
ששמע מהסוחר האבוד ,ואמר" :חלילה לי מחשוד באד כשר כמו,
שישלח יד בכס אחיו האביו ,א כרב העיר עלי לברר זאת כהלכה...
הרב אמר לסוחר היי ,כי לפי דברי הסוחר האבוד ,בשעה שהטמי את
כספו בחבית ,כל בעלי העגלות ישנו ,ורק הוא היה ער ,ומהל בחצר.
עוד לפני שסיי הרב לדבר התחיל סוחר היי לחר ולגד את הסוחר
האבוד ,ראה הרב את כעסו ,ונזכר בדברי חז"ל" :בשלשה דברי אד
ניכר ,בכוסו בכיסו ובכעסו" .חקר אותו הרב פע נוספת ,אבל הסוחר
טע בתוק שהסוחר האבוד מעליל עליו ,מעול לא ראה את הכס.
אמר לו הרב כי רואה הוא מדבריו שלא לקח את הכס ,א הוא מאמי
ג לדברי הסוחר האבוד ,כי הניח את הכס בחבית היי ,ומכיוו שכל
שאר הנלווי ובעלי העגלות ה נוכרי ,לא נותר לומר אלא שה
משמשו בחביות וא כ ליי יש די ! יי נס ואסור למכרו ליהודי...

סוף דבר :הדברי יצאו מפי הרב ופני הסוחר חפו ,היי עלה
לו בכס רב ,וא לא ימכור את זה ליהודי ,שרק בשביל
נקנה יי זה ולכבוד הפסח ,הפסדו יגדל משכרו.
רגעי מספר עמד כאיל שנלכד באמרי פיו ,ולא ידע מה
לעשות ,לבסו בא ע הרב חדר בתו חדרו הודה ,כי הוא ולא
אחר נטל את צרור הכס.
כששמע הרב את דבריו אמר" :כעת אינ נאמ ,אילו היית מודה
מיד ,הייתי אומר לרגלי כל אד חטאת רוב ,ומי שנכשל בחטא

ומתחרט ,עליו נאמר :ומודה ועוזב ירוח .א מכיוו שאמרת
בראשונה שלא גנבת ,ולא עוד אלא שקצפת על בעל דינ ,בשמע
שהוא חושד בדבר שאי ב ,אני תופס את דברי הראשוני ,ומה
שאתה אומר עכשיו ,ומשי עצמ רשע ,אי זה אלא כדי להכשיר
את היי ,שיהא מותר ליהודי וממונ לא ירד לטמיו.
כאשר ראה הסוחר שנפל בפח ,נפל לרגלי הרב הגאו "הנודע
ביהודה" בבכי גדול ,וביקש רחמי על נפשו ,שיראה הרב כיצד
יוציאו מעניי סבו זה ,כי בעצ הוא חטא ,כי הל בעצת היצר
וגנב את ממו חברו.
אז חר הרב "הנודע ביהודה" את משפטו ואמר" :אי ל תשובה
אחרת אלא זאת ,עלי להודיע בבית הכנסת בפני קהל ע ועדה,
שאתה לקחת את הכס במו ידי ,לשל לסוחר האבוד את הקר,
מלבד הקנס שיוטל עלי ,וחטאת תכופר".
הסכי הסוחר לעשות כדבר הזה ,קבל עליו את הדי ,והודה
ברבי ששלח את ידו בכס רעהו .ואחרי שהחזיר לסוחר האבוד
את הקר ,ואת הקנס אשר הוטל עליו ,הכשיר בית הדי את היי.
כאשר שמעו בני פראג את המשפט אשר שפט ה "נודע ביהודה"
ידעו כי צדק ואמת מכו כסאו ,וחכמת אלוקי בקרבו.
סוחר היי הסתלק אחרי כ מ המסחר ,פרש מענייני העול הזה,
והיה לבעל תשובה גמור .וכל ימיו עסק בתורה ובעבודה ,הרבה
לעשות צדקה בגלוי ובסתר ,התאבק בעפר רגליה של חכמי,
שתה מימיה ובדרכיה הל ,וכל דבריה היו כאורי ותומי.
הוא זכה לאריכות ימי והניח אחריו בני ובני בני נושאי
ונותני באמונה ועוסקי בתורה ומצוות.
יהי רצו שלא ישלוט היצר הרע בא אחד מאיתנו ונזכה לקיי
מצוות מתו אהבה וחדווה ,שלו ורעות

ברכות
מזל טוב למאור עמיר הי"ו וכל בני משפחתו לרגל הגיעו למצוות יהי
רצו שיוצר המאורות יאיר את דרכ ,וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי
יד לטובה ותזכה לעבוד את ה' בשמחה ונחת מאהבת תורה ויראת
שמי ותמצא ח ושכל טוב בעיני אלוקי ואד.
מזל טוב לינו אזרד ומירב מדעי הי"ו ולכל בני משפחותיה משפחת
אזרד ומדעי לרגל ארוסיה .יהי רצו שיזכו לחופת בקרוב ויזכו להקי
בית כשר ונאמ בישראל המושתת על יסודות איתני של אהבת תורה
ויראת שמי לתפארת ע ישראל

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

הזוכה בהגרלת הפתרונות פרשת ויצא היא:

ישראל אהרוני הי"ו

נר ה' נשמת אד ,גיליו זה מוקדש לעילוי נשמת:
מורי ורבי יעקב )מימו( ב ר' משה וסולטנה חורי ע"ה יחיאל )יחיא( ב יוס ונעמה ארז ז"ל צבי אלימל ב ירחמיאל הכה ז"ל
אליהו ב מרי לוי ז"ל
זכריה ב מנצור שלו ז"ל
אליהו ב גמרא הכה ז"ל
מנשה ב רחמה ב פורת ז"ל
זריפה בת כמונה רובי ז"ל

שושנה גוהרי בת שמעו הכה 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:
נפתלי ב איילת הי"ו אברה ב פלילה פיניש הי"ו יעקב ב ריבה )רעיה( הי"ו אברה ב מסעודה אמיר הי"ו ב ציו יונה ב אביגיל חנה
שרה מזל טוב בת לאה סימ טוב הי"ו
נירית בת מזל אהרוני הי"ו
זינה בת בואנו ניאזוב הי"ו
טובה גיטל בת מלכה הי"ו
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הי"ו

שבת וישב – ה

בס"ד

תשסז'

ש ומשפחה_____________:

מאוצרות התורה לילדי
ילדי יקרי ,ביקש יעקב לשבת בשלווה ,והנה קפ עליו רוגזו של
יוס .היה יוס אהוב מאוד על אביו ,כי ב זקוני הוא לו .והיה
דיוקנו של יוס דומה לזה של אביו .למד יוס תורה מפי סבו יצחק
ומפי אביו ,וספג ממנו את כל מה שלמד יעקב בבית מדרש של ש
ועבר ,ואהבת אביו אליו הולכת וגדלה.
אביו עשה לו כתונת פסי ,ויוס היה ! "רועה את אחיו" ! כלומר
היה שומע הלכות מפי אביו והול ומלמד אות לאחיו ,כרועה המנהל
את צאנו .בעוד אחיו רואי עצמ כאדוני האר ,היה יוס כאביו,
מרגיש כמו גר באר .לא גבה לבו של יוס על אחיו ,והוא נהג כבוד
בכול ,כולל ג בבני השפחות.
כאשר הביא לפני אביו את דבריו עליה ,עשה זאת זכות ולחבב
עליו ,אבל אחיו ראו בו מוציא דיבה .ולכ כאשר עשה לו אביו כתונת
פסי ,ונת לו שלטו על אחיו ,רבתה וגדלה שנאת אליו ,מפני שה
לא הבחינו שאהבת יעקב ליוס אינה גורעת מאהבתו אליה.
היות ולא היו השבטי נוהגי אחד בפה ואחד בלב ,לא רצו להעמיד
פני כלפי חו כאילו ה אוהביו ,ועל כ ,לא השיבו לו שלו כאשר
פנה אליה בדברי.
גילה ה' סודו אל עבדו יוס בחלו ,והנה רואה הוא את עצמו ואחיו

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'

מאלמי אלומות בשדה .והנה קמה אלומתו וניצבה בי כול ,וכל
אלומות האחי משתחוות אליה .כשסיפר לה את חלומו ,עלתה
שנאת ליוס וגברה עד מאד .חל יוס חלו נוס ,בו ראה
שהשמש והירח וג אחד עשר כוכבי משתחווי לו .סיפר יוס את
החלו לאביו ולאחיו .יעקב ידע כי אכ זו נבואה אמיתית ,א כדי
שלא להרבות שנאת האחי ,נז ביוס ואמר" :הבוא נבוא אני ואמ
ואחי להשתחוות ל ארצה" .שמר יעקב את הדברי בלבו ,אבל
האחי הוסיפו קנאה על שנאת.
מספר ימי היו אחי יוס רועי בשכ ,ויעקב דאג לגורל .ביקש
יעקב מיוס ללכת לשכ ,לראות מה גורל ,ויוס מיהר לעשות את
רצו אביו .כשראו אותו האחי מרחוק ,הופתעו ולא יוכלו לחשוב
במתינות ,ונחפזו להתנכל לו .יוס התקרב ודרש בשלומ .אול ,ה
לא ענו לו ,אלא אמרו איש אל אחיו" :הנה בעל החלומות הלזה בא".
שמעו ולוי הציעו להורגו ולהשליכו לבור ,אול ראוב ביקש להצילו,
ולכ הציע להשליכו אל הבור מבלי להרוג אותו .בכוונה לבא אחר כ,
להוציאו מהבור ,ולהשיבו אל אביו .האחי השליכו את יוס לבור
ריק בלי מי – א מלא נחשי ועקרבי .כשהל ראוב לטפל באביו
הוציאו האחי את יוס ומכרוהו לישמעאלי.כ החלה גלות מצרי.

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

 .1בתורה כתוב ש "יוס היה רועה את אחיו" למה הכוונה "רועה את אחיו"?
א .מנהיג ,כמו שרועה מנהיג של הצא .ב .מלמד הלכות שלמד מאביו .ג .עוקב אחריה ומספר לאביו את מעשיה .ד .תשובות א' וב' נכונות.
 .2כיצד הגיבו אחי יוס ,כשסיפר לה את חלומותיו?
א .ראו בזה רמז מה' וכיבדו אותו יותר.

ג .הציעו לו ללכת לרב לעשות הטבת חלו.

ב .צחקו ממנו.

ד .הגבירו את השנאה כלפיו.

 .3מי מהאחי הציע להרוג את יוס ולהשליכו לבור?
א .ראוב.

ב .גד ונפתלי ,ד ואשר בני השפחות ,שיוס הציק לה מאוד.

ד .יהודה.

ג .שמעו ולוי.

 .4יוס פתר את חלומו של שר המשקי ,וביקש ממנו שיזכיר אותו בבית פרעה ,הא הוא קיי את הבטחתו?
א .כ ,א פרעה לא התייחס.

ג .לא ,הוא מיד שכח אותו .ד .הוא זכר ,וחיכה להזדמנות מתאימה.

ב .לא היה יכול לקיי הבטחתו ,כי תלו אותו.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' וה'
 .5דמה של איזו בעל חיי דומה לד האד?
ב .הד של שעיר עיזי.

א .הד של השור.

ד .תשובות ב' וג' נכונות.

ג .הד של כל החיות הרעות.

..." .6ויב אותו אביו) "...פרק לז'( מי בכה על מי?
א .יעקב על יוס.

ג .יצחק ויעקב על יוס.

ב .יצחק על יעקב.

ד .הקב"ה על צערו של יוס.

" .7וירא אדוניו כי ה' אתו" כיצד ראה אדוניו כי ה' אתו?
א .היה לו ספר תהלי תמיד בכיס.

ב .ש שמי שגור בפיו.

ד .תשובות ב' וג'.

ג .שמר בכיס את הפסוק "שיויתי ה' לנגדי תמיד"

א:מי ְִ 5ב ְטנָ) "6פרק לח'( "תאומי" ! כתיב מלא ,וברבקה כתוב "תומי" ! כתיב חסר ,מדוע?
 .8כשתמר ילדה כתוב " ַו ְי ִהי ְֵ 5עת ִל ְד ָ 68וְ ִהֵ9ה ְת ִ
א .תמר השלימה תשעה חודשי הריו .ב .שלא כמו רבקה ,תמר ילדה שני צדיקי.

ג .שלא כמו רבקה ,תמר ילדה תאומי זהי .ד .א' וב' נכונות.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ו' עד ח'
" .9ולא זכר שר המשקי את יוס וישכחו" )פרק מ'( מדוע הכפילות "לא זכר" וישכחהו"?
א .כ ד הכתיבה בתורה.

ב .לא זכר בו ביו וישכחו לאחר מכ.

ג .לא זכר – את יוס ,וישכחהו – את שר האופי.

ד .ב' וג' נכונות.

..." .10ונראה מה יהיו חלומותיו) "...פרק לז'(" ,מי אמר ונראה מה יהיו חלומותיו?
א .רוח הקודש.

ב .שמעו ולוי.

ג .כל אחי יוס.

ד .ראוב ,כדי להסתיר את כוונותיו להציל אותו.

שאלות לכיתות ה' עד ח'  -ממפרשים אחרים על התורה
" .11ולא זכר שר המשקי את יוס וישכחהו" )פרק מ' כג'( לפי פירוש האב עזרא למה הכפילות" ,לא זכר" "וישכחהו"?
א .לא זכר בפה ,ושכח בלב.

ב .לא זכר בו ביו וישכחו לאחר מכ.

ג .לא זכר – את יוס ,וישכחהו – את שר האופי.

ד .א' וב' נכונות.

ְַ 8ת ַע ָ?) "...פרק לח' יד'( לפי פירוש הרשב" למה הכוונה "ותתעל"?
ַַ 8כס ִַ >ָ 5עי ו ִ
יה ו ְ
נ;תֵ 6מ ָע ֶל ָ
<ל ְמ ָ
ַַ 8סר ְִ 5ג ֵדי ְ
..." .12ו ָ
א .איבדה את הכרתה מרוב בהלה.

ב .כיסתה את פניה.

ג .עשתה עצמה כאילו נפלה על הרצפה.

כללי השתתפות

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

