סיפור השבוע
חלפו הימי והזמני והחנווני נתעשר עושר רב ,שנה תמימה
מכר מ השק ההוא ,ליחידי ולסיטונאי ,והשק עמד במלואו,
כאילו יד אד לא נגעה בו.
חלפה שנה והרב אריה ליב נכנס אליו כדי לפרוע חובו .נת לו
שלו ,והחזיר לו שלו ,וכיבד אותו בישיבה .ישב הרב ואמר:
"באתי לפרוע את החוב ,א דורש אני להחזיר לי את השטר".
אמר החנווני" :בוודאי אחזיר ל את השטר אחרי הפירעו  ,א
המת קצת ,כי עליי לחפשו ,מאחר ואיני יודע היכ הנחתיו".
ישב הרב הקדוש ומנה את הכס ,והחנווני התחיל לחפש את
השטר בחנות ,ולא מצא אותו .הל אל ביתו חיפש ובדק בכל
החדרי ,ולא מצא .חזר אל הרב ואמר" :טרחתי וחיפשתי בכל
המקומות ולא מצאתי" .אמר הרב" :א כ  ,השטר אבוד"? השיב
החנווני ואמר נראה שכ  ,א איני יודע מתי קרה הדבר ,א ביו
מסירתו או אחרי כ  ,יתכ מאוד שנפל כא בחנות וצריכי לחפש
אותו בי שקי המלח או בתוכ .אמר לו הרב " לא נראה לי
שכדאי לחפש כא בחנות ,כי בוודאי הוציאו אותו בשעת החלפת
השקי .אמר החנווני " אי חשש כזה כי השנה לא קניתי מלח
ולא הוצאתי את השקי ,וכול נשארו בחנות כמו קוד.
התפלא הרב ושאל " וכי אתה רוצה לומר שלא מכרת מלח כל
השנה?! אז ראה החנווני שנפל בפח ,ועליו לגלות את הסוד הגדול
שהסתיר כל השנה ,וסיפר לרב הקדוש את אשר קרהו השנה...

הרב הקדוש רבי אריה לייב ב שרה ,עסק כל ימיו בפדיו
שבויי ובפרנסת עניי נסתרי .צרכיו היו מרובי וכספו
מועט ,והיה שרוי תמיד בצער ובדוחקות ,כי אי הקומ משביע
ת הארי .מה עשה? היה לווה מזה ופורע לזה ,וחובותיו גדלו
ותפחו לאי שיעור ,כי כל הלוואה הייתה על ידי מסירת שטר
לפירעו  ,והוא הקפיד לפרוע תמיד את השטר בזמ הנקוב בו.
פע אחת בא לעיר לוצק ,ש היו לו הרבה ידידי ומקורבי
שהכירוהו וכבדוהו מאד ,ועמדו והושיטו לו עזרה בשעת דחקו.
נכנס רבי אריה לאיש אחד אשר עסק במכירת מלח ,לווה ממנו
שלש מאות רובלי ,נת לו שטר חוב על הסכו ,וקבעו את יו
הפירעו אחרי שנה מאותו יו.
כשקיבל החנווני את השטר מהרב ,ש אותו בכיס בגדו ,עד
שיהיה פנוי מהעבודה ,ויניחהו בארו בו הוא מניח את שאר
השטרות אשר לו .עמד ש בחנות שק אחד גדול מלא מלח ,וכל
מי שנכנס לקנות מלח ,היה מוכר לו מ השק הגדול ההוא.
והנה בשעה שהניח את השטר ,בכיס בגדו נכנס קונה וביקש
לקנות מלח .ניגש החנווני אל השק הגדול והתחיל ממלא לקונה
מאותו השק ,וכאשר התכופ לקחת מלח מ השק ,נשתרבב
השטר ונפל לתו השק בלי שהמוכר ירגיש בנפילתו לתוכו.
נשאר השטר בתו השק נתערבב ע המלח וירד ושקע עד
תחתיתו ,ולא נראה על פני חו .מתו שהיה עסוק כל היו ,בא
אל ביתו עיי ויגע ,ולא זכר את הרב ואת השטר החוב שקיבל
ממנו .הוא הל לבית הכנסת להתפלל ערבית ,אכל את סעודת
הערב ,עלה על מיטתו ,קרא קריאת שמע שעל המיטה ,ותרדמה
נפלה עליו ויש עמוקה ויפה.
למחרת ק והתפלל ,אכל פת שחרית והל כמידי יו אל חנותו.
במש כל היו ניגש אל השק הגדול ומילא ממנו לכליה של
קוני רבי שבאו לחנותו ומכר לה ,והנה זה פלא השק נשאר
מלא כאילו זה עתה נפתח ועדיי לא נמכר ממנו מאומה.
ראה החנווני את הפלא הזה ,התפלא מאוד ,והעלי עי ולא
דיבר דבר ,כי אמר בלבו" :א יש כא ברכה מוטב שג עיניי לא
תיראנה :שהרי כבר אמרו חז"ל " "אי הברכה מצויה אלא בדבר
הסמוי מ העי " .וכדי שכל העניי לא יתגלה לבריות ,לקח את
השק ההוא והעמידו בזוית החדר בסתר ,והקיפו בשקי אחרי
משו עי הרע .הוא ניסה והשתדל מאוד להבי ולדעת מה גר
לו לברכה זו ,אבל לא העלה בידו דבר ,הכל נשאר סתו וחתו.

ברכות
מזל טוב לליאל חורי 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 לאופיר ונאוה ב שלוש הי"ו לרגל הולדת הבת )נכדה למשפחות
ב שלוש ובוחניק( יהי רצו מלפני שוכ מרומי שתזכו לגדלה באושר,
שמחה ונחת לאהבת תורה ויראת שמי ,ותמצא ח ושכל טוב בעיני
אלוקי ואד.
מזל טוב לאמיר והדס שחרור הי"ו לרגל הולדת הב )נכד למשפחות
חכי ושחרור( 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 וזוכה
התשובות הנכונות לפרשת וישלח ה:
–1ד'  "2ד'  "3ב'  "4ד'  "5ד'  "6ד'  "7ד'  "8א'  "9ג'  "10א'  "11ב'  –12א'

הזוכה בהגרלת הפתרונות פרשת וישלח הוא :נדב קרן

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
אליהו ב גמרא הכה ז"ל
חיי ב יוסי וסימי גבאי ז"ל
מנשה ב רחמה ב פורת ז"ל
זריפה בת כמונה רובי 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:
אברה ב פלילה פיניש
טובה גיטל בת מלכה הי"ו
הי"ו

יעקב ב ריבה )רעיה(
זינה בת בואנו ניאזוב הי"ו
הי"ו

ב ציו יונה ב אביגיל חנה
אברה ב מסעודה אמיר הי"ו
שרה מזל טוב בת לאה סימ טוב הי"ו
נירית בת מזל אהרוני הי"ו

הי"ו
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שבת מקץ – ה

בס"ד

תשסז'

ש ומשפחה_____________:

מאוצרות התורה לילדי
ילדי יקרי ,בשל חלומותיו ,הכעיס יוס את אחיו וסופו שנמכר
לעבד והורד מצרימה .עשר שני בבית הסהר נגזרו על יוס ,שנה
כנגד כל אחד מאחיו שאת דיבת הוציא .נוספו לו עוד שנתיי על
שתלה תקוותו בשר המשקי ואמר לו" :כי א זכרתני את והזכרתני
אל פרעה ".כעת הגיע הזמ להוציאו מבית הסוהר להעלותו ולנשאו.
פרעה מל מצרי חול ,ובחלומו – עומד הוא על היאור ,ומה רואות
עיניו? מ היאור עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר ,וה
רועות באחו " באחווה וברעות .הנה עולות אחריה מ היאור ,שבע
פרות רעות מראה ודקות בשר ,והפרות הצנומות אוכלות את שבע
הפרות הבריאות .התעורר פרעה בבהלה ,וכאשר נרד בשנית ,חל
חלו שני ,משונה יותר מהראשו  :שבע שבלי עולות בקנה אחד,
וה יפות ומלאות ,הנה ,עולות אחריה שבע שבלי דקות ושדופות,
אשר בולעות את שבע השבלי המלאות ,ופרעה מתעורר בבהלה.
בבוקר היה פרעה מבוהל ,ורוחו מטלטלת בקרבו כמו פעמו  ,הוא לא
הבי את חלומו ,ולא ידע מה פתרונו.
שלח פרעה לכל חרטומי מצרי וחכמיה ,וה פתרו לו את החלו
כראות עיניה ,אבל א פתרו לא הניח את דעתו .שר המשקי נזכר
ביוס ,ומזכירו לפני פרעה ,אול לא מזכיר את שמו של יוס ,אלא

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'

מזכירו בלשו גנאי :נער ,שוטה ,עברי ,אשר אינו מכיר אפילו את
שפתנו ,עבד ואינו יכול לעלות לגדולה.
יוס מוצא מהבור ,מתגלח ומחלי את בגדיו בבגדי חדשי שהביא
לו מלא מג עד והופיע בפני פרעה בכל יופיו והדרו.
פרעה סיפר ליוס את החלומות שחל ,והפתרונות של החרטומי
אינ נראי לו נכוני והוסי ואמר כי שמע על יוס שהוא שומע
חלו ויודע את פתרונו .יוס מבהיר לפרעה ,כי אי זה תלוי בו ,אלא
באלוקי ,ומסביר לו על מציאות האלוקי ,שהוא האחד והיחיד
המנהל את העול .ואז פותר את החלו לפרעה :חלו פרעה אחד
הוא .שבע שני טובות תבאנה על מצרי ,שבע שנות שפע ושגשוג
שכבר החלו .אול לאחריה  ,תבואנה שבע שנות רעב קשות .החלו
נשנה פעמי ,כדי להדגיש שהקדוש ברו הוא ממהר לעשות זאת.
המלי יוס לפרעה להפקיד איש חכ ונבו על כל אר מצרי ,אשר
ידאג לצבור את התבואה הרבה בשנות השבע .ובשנות הרעב הרעות
יפתח את האוצרות ויחלק לרעבי .פרעה מינה את יוס לשליט על
כל אר מצרי ,הסיר את טבעתו מעל ידו ונתנה ליוס .הרעב היה
ג באר כנע  ,וכשנודע ליעקב כי במצרי מוכרי אוכל ,שולח הוא
את בניו לקנות אוכל ,וכ נוצר המפגש בי יוס לאחיו.

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

 .1כמה שני בס הכל היה יוס בבית הסוהר?
ב .עשר שני.

א .שנתיי.

ד .עשרי ושתי שני.

ג .שתי עשרה שני.

 .2שר המשקי מזכיר את יוס לפני פרעה ,כיצד הוא מתאר את יוס?
א .נער נבו ויפה תואר.

ב .נער עברי שוטה ולא ראוי לגדולה.

ג .איש אלוקי המומחה לפתרו חלומות.

ד .נער מסכ  ,שנעשה לו עוול.

 .3פרעה אומר ליוס ,כי שמע עליו שהוא שומע חלו ומיד יודע את פתרונו ,כיצד מגיב יוס על הדברי?
א .מסביר בענווה כי למד זאת מאביו .ב .מסכי לדבריו ומתפאר בזה .ג .מסביר בענווה ,כי הדבר תלוי באלוקי ולא בו .ד .א תשובה לא נכונה.
 .4מי מהאחי מצליח לשכנע את יעקב לשלוח אית את בנימי בפע השניה שירדו לשבור אוכל ממצרי?
א .ראוב .

ג .שמעו ולוי.

ב .יהודה.

ד .בנימי  ,תו שהוא מסביר לאביו כי הוא בוגר וידע לשמור על עצמו.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' וה'
 .5כיצד מתאר שר המשקי את יוס?
ב .כנער חכ.

א .כנער שוטה שאינו ראוי לגדולה.

ג .כנער שמבי את נפש הבריות.

ד .תשובות ב' וג' נכונות.

" .6בלעדי אלוקי יענה את שלו פרעה" )פרק מא'( " למה התכוו יוס כשאמר זאת?
ב .אי לי מושג מה הפתרו .

א .התשלו שהצעת לא מספיק.

ד .א תשובה לא נכונה.

ג .אי זו חוכמה שלי ,אלא מאלוקי.

 .7למה הכוונה " "והרעב היה על כל פני האר" )פרק מא'(?
א .הרעב היה בכל שטחה של מצריי.

ב .הרעב היה ג לעשירי.

ג .לא הייתה תבואת אר אבל היו דגי.

ד .תשובות א' וב' נכונות.

ָ=ב ֲא ֵל ֶה) "...פרק מב'( מדוע בכה יוס?
ֵב ְ; ַוָ 5
יה ַוְ 5
" .8וַֹ3 ִ5ב ֵמ ֲע ֵל ֶ
א .מרוב געגועי לאחיו בנימי .

ב .כי שמע שאחיו מתחרטי.

ד .א' וב' נכונות.

ג .בכי של שמחה ,על כ שחלומותיו מתקיימי.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ו' עד ח'
" .9רדו שמה ושברו לנו מש" )פרק מב'( מדוע השתמש יעקב בלשו "רדו" ולא בלשו אחרת כגו "לכו"?
א .לצאת מאר ישראל זו ירידה.

ב .רמז ל  210שני שנשתעבדו במצרי.

ד .כל התשובות נכונות.

ג .מצרי נמוכה מישראל.

ָר ְדנ> ַ? ְִ Aח ָ@ה ִל ְ= ָ?ר א ֶֹכל" )פרק מג'( למה התכוונו לומר "ירוד ירדנו"?
ֹאמר> ִ?י ֲאד ִֹני ָירֹד י ַ
ַ " .10וְ 5
א .לבא למצרי זו ירידה רוחנית.

ב .שמצרי נמוכה מאר ישראל.

ג .רגילי היינו לפרנס אחרי ,ועכשיו אנו צריכי אות.

ד .ב' וג' נכונות.

שאלות לכיתות ה' עד ח'  -ממפרשים אחרים על התורה
ר>ח ֱאלֹ ִקי ?ו" )פרק מא' לח'( לפי פירוש הרמב"  ,מדוע אמר זאת פרעה?
ֹאמר ְַ Bרעֹה ֶאל ֲע ָב ָדיו ֲה ִנ ְמ ָצא ָכזֶה ִאי= ֲא ֶ=ר ַ
ַ " .11וֶ 5
א .לא יכל להסתיר את התפעלותו .ב .לקבל את הסכמת עבדיו למינוי של יוס.

ג .יוס הזכיר לו את אברה – איש האלוקי.

ד .ב' וג' נכונות.

" .12ויכר יוס את אחיו וה לא הכירוהו" )פרק מב' ח'( לפי פירוש בעל הטורי ,מדוע לא זיהו האחי את יוס?
א כי הוא התגלח.

ב .כי צמח לו זק .

ג .כי שערו הלבי מהצרות.

כללי השתתפות

ד .כי ה לא העלו על דעת שיוס הגיע לגדולה כזו.

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

