סיפור השבוע
תקציר משבוע שעבר :הרב הקדוש רבי אריה לייב ,עסק כל
ימיו בפדיו שבויי ובפרנסת עניי נסתרי .כדי לספק את
צרכיו בעניי זה ,חי חיי דוחק ,והיה לווה מאחד ופורע בזה מה
שלווה מהשני .אול הקפיד לפרוע את השטר בזמ הנקוב בו.
פע אחת בא לעיר לוצק ,ונכנס לחנווני העוסק במכירת מלח,
לווה ממנו  300רובלי ,נת לו שטר חוב על הסכו ,וקבעו את
יו הפירעו אחרי שנה מאותו יו.
כשקיבל החנווני את השטר מהרב ,ש אותו בכיס בגדו ,והשטר
נפל לתו שק מלא מלח ,מבלי שירגיש בב .נשאר השטר בתו
השק נתערבב ע המלח ושקע עד תחתיתו .החנווני שב אל
ביתו עיי ,ולא זכר את השטר החוב שקיבל מהרב.
למחרת כאשר בא למכור ללקוחותיו למרבה הפליאה מצא את
השק מלא כאילו זה עתה נפתח ועדיי לא נמכר ממנו מאומה.
ראה החנווני את הפלא הזה ,א העלי עי ,כי אמר בלבו" :א
יש כא ברכה מוטב ,הרי כבר אמרו חז"ל " "אי הברכה מצויה
אלא בדבר הסמוי מ העי" .וכדי שכל העניי לא יתגלה לבריות,
לקח את השק ההוא והעמידו במקו מסתור ,והקיפו בשקי
אחרי משו עי הרע .כ התעשר החנווני נתעשר עושר רב.
חלפה שנה והרב אריה לייב נכנס אליו כדי לפרוע חובו .הוא
ביקש את השטר ובינתיי ישב ומנה את הכס שעליו להחזיר.
החנווני חיפש את השטר בחנות ,ובבית ולא מצא אותו .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 ,וכ תו כדי דיבור אמר החנווני ,כי
אי חשש שהשטר נעל כשהזיזו את השקי ,כי השנה לא קנה
מלח ולא הוציא את השקי ,וכול נשארו בחנות כמו קוד.
התפלא הרב ושאל " וכי אתה רוצה לומר שלא מכרת מלח כל
השנה?! אז ראה החנווני שנפל בפח ,וגילה לרב את הסוד הגדול
שהסתיר כל השנה ,וסיפר את אשר קרהו השנה...
המשך משבוע שעבר :הוא סיפר לרב הקדוש את אשר
קרה לו השנה " :נס גדול נעשה לי השנה ,ה' שלח ברכה באסמי,
מכרתי הרבה מאוד ולא קניתי מאומה".
כששמע הרב את הדברי האלה ,אמר לו לחפש בכל השקי
אשר בחנות ,וא השטר לא ימצא כא בחנות ,יחפש אותו אחר
כ בדירתו .וכ עשה ,התחיל בשק הסמו ,חפש סביבו ובפני,
וכ נהג בשק השני ,השלישי ,הרביעי ,עד שהגיע אל השק אשר
הברכה הייתה שרויה בו .כאשר הפ בו והפ בו ,מצא את
השטר בתו המלח למטה.
מיד נטל אותו ,פשט את קמטיו וניקהו ,והביא אותו אל הרב.
לקח הרב הקדוש את השטר ,החזיק אותו בידו ,הסתכל בו

ואמר " :כמדומני שפטור אני מלפרוע את השטר הזה ,שהרי הוא
בעצמו פרע פי חמש מאות מאשר קיבלתי מיד" .שמע בעל
החנות את דברי הרב ,והסכי לה בלב של ,א הרב הקדוש לא
רצה לקבל את המתנה ,כי א של חובו וקרע את השטר לעיני
החנווני בעל החנות.
בדרכו חזרה מהעיר לוצק אל ביתו עלה על עגלה רתומה לסוסי.
הכרכרה הזו היתה יפה ומהודרת מאד ,לא מסוג הכרכרות
שמסיעות נוסעי מכא לש ,אלא מאלו שנמצאות בידי בעלי
ממו רב ובעלי אחוזות עשירי .ג העיתוי של הגעת הכרכרה
היה לא רגיל ,שהרי באותו יו לא הייתה צפויה יציאת עגלה
כלשהי מהעיר ,כ לפחות העידו מספר אנשי שנשאלו על
האפשרות של יציאת עגלה.
בהתרחק מהעיר כברת דר ,ראו איש צועד על הדר ,מאחוריו
נשא צרור קשור היטב ,האיש הושיט את ידו כדי לעצור את
העגלה והעגלה נעצרה .הוא טיפס על העגלה וישב באחת
מפינותיה ,לא אמר מלה ,רק הנה בראשו כאות שלו...

ברכות
מזל טוב רחל ח אריאל הי"ו וכל בני משפחתה לרגל הגיעה למצוות יהי
רצו שיוצר המאורות יאיר את דרכ ,וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי
ידי לטובה ותזכי לעבוד את ה' בשמחה ונחת מאהבת תורה ויראת
שמי ותמצאי ח ושכל טוב בעיני אלוקי ואד.
מזל טוב לאחיה ומיכל עטרי הי"ו וכל בני משפחותיה משפחת בעדני
ומשפחת עטרי לרגל נישואיה .יהי רצו שתיזכו לחופתכ בקרוב
ולהקי בית כשר ונאמ בישראל המושתת על יסודות איתני של
אהבת תורה ויראת שמי לתפארת ע ישראל
מזל טוב לאלי חכי ושלי עוזרי הי"ו ולכל בני משפחותיה לרגל
אירוסיה .יהי רצו שתיזכו לחופתכ בקרוב ולהקי בית כשר ונאמ
בישראל המושתת על יסודות איתני של אהבת תורה ויראת שמי
לתפארת ע ישראל
מזל טוב למשה והדס רוזנפלד הי"ו ולכל בני משפחותיה משפחת
רוזנפלד ומשפחת פוגל לרגל נישואיה .יהי רצו שתיזכו להקי בית
כשר ונאמ בישראל המושתת על יסודות איתני של אהבת תורה
ויראת שמי לתפארת ע ישראל
מזל טוב למאיר ויהודית חדד הי"ו לרגל הולדת הנכדי יהי רצו מלפני
שוכ מרומי שתזכו לראות גדלי יחד ע כל יוצאי חלציכ באושר,
בשמחה ונחת לאהבת תורה ויראת שמי ,וימצאו ח ושכל טוב בעיני
אלוקי ואד..

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

הזוכה בהגרלת הפתרונות פרשת וישב הוא:

בנימין בוחניק 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
יעקב ב רבקה עמית ז"ל
יעקב ב מרי ב סדו ז"ל
חיי ב יוסי וסימי גבאי ז"ל
מנשה ב רחמה ב פורת ז"ל
אליהו ב מרי לוי ז"ל
פרחה )פאני( מיארה ז"ל רחנה בת רגינה פלח ז"ל זריפה בת כמונה רובי ז"ל לילה בת יחיא מני 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 ויגש ה

בס"ד

תשסז'

ש ומשפחה_____________:

מאוצרות התורה לילדי
ילדי יקרי ,כאשר הגיעה ההתנצחות בי יוס לבי אחיו עד לסכנה
ממש ,החליט יוס כי הגיע הזמ להתוודע לאחיו" .הוציאו כל איש
מעלי"! קרא יוס ,וביקש להישאר ע אחיו ללא המצרי.
לא רצה יוס לבייש את אחיו ,וכאשר עזבו המצרי את המקו ,נת
קולו בבכי גדול .ברגע זה לא נזקק יוס למסווה ולהעמדת פני
תקיפה ,ולא היה עליו להתנכר .שבו ועלו לפני השטח כל תכונותיו
של יוס הצדיק ,פניו הוארו כאור מלא ,והוא קרא" :אני יוס" " אני
יוס אחיכ ,לא השתניתי!
חרדה רבה אחזה באחי ,ה נבהלו מאד ומיד פרחה נשמת ולא
יכלו לענות לו .עשה לה הקדוש ברו הוא נס וחזרה נשמת .יוס
ידע כי מתביישי בעצמ ,במכירת יוס ,בסבלו ובסבל אביה ,אמר
לה" :גשו נא אלי" והחל יוס לפייס ולרצות ,וביקש מה לגשת
אליו .היה יוס מנשק אות ,כל אחד ואחד ,ובוכה עליו.
הסביר לה יוס כי מכירתו הייתה לטובה ,כ היה רצו ה' ,וכי הנה
נתגלגל והיה למשנה למל מצרי ,כדי שיוכל לדאוג לצורכיה
ולהחיות לה פליטה בשנות הרעב הקשות.
מיהר יוס לומר לאחיו" :מהרו ועלו אל אבי" .אמרו לו כי עודני חי,
וכי הפקידני ה' על כל אר 1מצרי .על כ ,לא אוכל אני לצאת אליו.

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'

המשי יוס לפייס ולדבר על לב ,והאי 1בה לשוב ולהביא את
אביו מצרימה .כאשר שמע פרעה כי באו אחי יוס ,שמח מאוד וציוה
לתת עגלות מיוחדות מבית המלוכה כדי להביא את יעקב ובני ביתו.
היות ובעגלות של פרעה הייתה חקוקה עבודה זרה ,נת לה יוס
עגלות משלו ואמר לה :א לא יאמי אבא שעודני חי ,הראו לו
עגלות אלו ,ואמרו לו שזה סימ לפרשת עגלה ערופה ,בה עסקנו
כאשר נפרדתי מעליו כששלח אותי אליכ לשכ.
האחי עלו ממצרי לאר 1כנע ,לבשר לאביה כי יוס עודנו חי.
ה חששו ,שא יודיעו לו זאת בפתאומיות ,השמחה הפתאומית
תגרו לו נזק ,לכ ביקשו מסרח בת אשר שתנג ותשיר לפני יעקב
אבינו "יוס דודי חי והוא השליט בכל אר 1מצרי".
אז נכנסו האחי ע הבשורה ליעקב ,כי יוס חי .לא האמי יעקב
לבשורה ,ואז סיפרו לו האחי את כל דברי יוס אליה ועל גדולת
יוס במצרי ,וכשראה את העגלות והסימ שאמר לה יוס ,האמי
לה .ה' הבטיח לו כי א הוא ירד עמו מצרימה ויהיה עמו ,והוא ג
יעלהו מש .נטל יעקב את בניו ובנותיו ומשפחתו ,ויצא למצרי.
אול בטר צאתו ,הקדי ושלח את יהודה לפניו ,כדי שיכי עבור
יחד ע יוס בתי תלמוד תורה לילדי באר 1גוש.

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

 .1כאשר התגלה יוס אל אחיו ,ה יראו מפניו ,כיצד הרגיע אות יוס?
א .ביקש שייגשו אליו ,חיבק ונישק.

ב .הסביר שמכירתו הייתה לטובה ,כדי שיוכל לדאוג לצורכיה.

ג .הודיע שסלח לה.

ד .א' וב' נכונות.

 .2כיצד שימשו העגלות ששלח יוס סימ שהוא עוד חי?
א .הוא חת על כל עגלה .ב .כשנפרד יוס מאביו ה עסקו בעניי עגלה ערופה .ג .דיוק של רחל אמו היה מוטבע בה .ד .תשובות ב' וג' נכונות.
 .3ממה חששו האחי לפני שהודיעו ליעקב שיוס עודנו חי?
ב .שיעקב לא יאמי לה.

א .שיעקב יאשי אות בכל מה שקרה ליוס.

ג .שמהשמחה הפתאומית יגר נזק ליעקב .ד .א תשובה לא נכונה.

 .4לפני שיעקב יורד למצרי ,הוא שולח את יהודה לש .בשביל מה הוא שלח את יהודה?
א .להקי חנויות למכירת אוכל כשר.

ג .להקי תלמודי תורה לילדי.

ב .להודיע ליוס ,כי הוא בדר למצרי.

ד .תשובות א' וג' נכונות.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' וה'
 .5כיצד הוכיח יוס לאחיו שהוא יוס?
א .דיבר אית בלשו הקודש.

ג .הראה לה שהוא מהול.

ב .הראה לה מג דוד.

ד .תשובות א' וג' נכונות.

 .6לפני שיעקב יורד למצרי לראות את יוס ,אומר לו הקב"ה " "אל תירא מרדה מצרימה" ,מדוע?
א .יעקב פחד שיקחו לו את אשתו.

ב .יעקב פחד להתעל כשיראה את יוס.

ג .יעקב היה מיצר על כ שצרי לצאת לחו"ל.

ד .א' וג' נכונות.

ָאריו" )פרק מה'( על מה בכו יוס ובנימי?
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ַ " .7וֹ4 ִ6ל ַעל ַצֵ ְ9
א .על רחל אמ שנפטרה.

ב .על המקדשי והמשכ שיהיו בנחלת ויחרבו.

ג .בכי של שמחה ,על פגישת.

ד .א תשובה לא נכונה.

 .8כיצד "אסר" – קשר יוס את הסוסי למרכבתו עימה יצא לפגוש את אביו?
א .על ידי בעלי מקצוע ,שלא יהיו תקלות.

ב .בניו עשו זאת כדי לכבד את סב.

ג .בעצמו ,כדי להזדרז בכבוד אביו.

ד .א' וב' נכונות.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ו' עד ח'
 .9יעקב לקח איתו "ואת רכוש אשר רכשו באר 1כנע" היכ נעל רכוש שרכשו בחר?
א .החזירו ללב .ב .נתנו לעשו כדי שיוותר על חלקו במערת המכפלה .ג .קנו בו אוכל לפני שירדו למצרי.

ד .קנו בו את קבר רחל מבני אפרתה.

 .10הא אד חייב בכבוד "זקנו" –סבו ,א כ בכבודו של מי חייב יותר ,של אביו או של סבו? )רש"י פרק מו'(
א .לא חייב ,א זה מנומס לכבדו .ב .חייב בכבודו ,א יותר מכבוד אביו .ג .חייב בכבודו ,א בכבוד אביו יותר .ד .חייב בכבודו ,רק א אביו נפטר.

שאלות לכיתות ה' עד ח'  -ממפרשים אחרים על התורה
ֹאמר ִהִֵ Cני" )פרק מו' ב'( לפי פירוש הרמב" ,מדוע קרא לו יעקב ולא ישראל?
ַעקֹב ַוֶ 6
ַעקֹב י ֲ
ֹאמר י ֲ
ִ@ ָר ֵאל ְ= ַמ ְראֹת ַה ַAי ְָלה ַוֶ 6
ֹאמר ֱאלֹ ִקי ְלי ְ
ַ " .11וֶ 6
א .כ קורא לו ה' בחו 1לאר.1

ב .רמז לו כי מכא תתחיל הגלות.

ג .ביו היה מתגלה אליו בש ישראל ובלילה בש יעקב.

ד .ב' וג' נכונות.

 .12לפי פירוש הרמב" ,כיצד הוכיח יוס לאחיו שהוא יוס?
א .דיבר אית בלשו הקודש.

ב .הזכיר את שמו – יוס ואת עניי המכירה.

כללי השתתפות

ג .הראה לה שהוא מהול.

ד .כל התשובות נכונות.

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.

