
        סיפור השבועסיפור השבועסיפור השבועסיפור השבוע
,  סוחר ב� תורהחי "פראג"בעיר  ::::תקציר משבוע שעברתקציר משבוע שעברתקציר משבוע שעברתקציר משבוע שעבר

 .משפחתו תלפרנס, "הגר"עיר לנאל� לצאת ו ,מצבו הכלכלי הורעש
אול� הקשר הופסק עקב , שלח מכתבי� לבני ביתועוד  ,תחילהב

  . לא הצליחו למוצאוקהילה ב בית הדי�ובני משפחתו  .טרדותיו
פגש  .כדי לקנות ש� יי� לחג הפסח, "פראג" משיצא , סוחר יי� יהודי

בר איתו יד, מאדהיי� שמח סוחר . "סבורגיפר"עיר את הסוחר האבוד ב
הודיע ש, דבריו שיצאו מ� הלב נכנסו לליבו של הסוחר האבוד. בחיבה

לפני נסיעת� ארז בלילה  .לעיר פראגימו לחזור עלסוחר היי� כי רצונו 
, ר במטפחתצר,  זהובי�מאהכאת כספו ,  את כל חפציוהאבודהסוחר 

  .קשר לו חוט דק ותלה על צווארו מתחת לכותנתו כדי להסתירו
נכנסו לתו� יער כש, יצאו מהעיר ונסעו לדרכ� בעגלות הכבדותבבוקר 

 חלו� . של שודדי�גייסות היובדר� שהיות , לאוצרוהחל לדאוג , גדול
עיו� לפנות ערב נצנ� ר, מנסי� לגזול ממנו את כספושחל� בו שודדי� 

   .החליט לבצעומצא ח� בעיניו ואשר , כיצד לשמור את כספו, במוחו
עשה בה סימ� , נכנס לחצר ובחר חבית אחת, כשכול� ישני�, בלילה

, שלשל את צרור כספו לתו� החביתהוא .  אותהכדי שיזכור ויכיר
  .קרא קריאת שמע ושכב לישו�, לבית פנימהבא כשסיי� . ותהופקק א

ובכל , בחבית המסומנתהיו  ועיני" פראג" יעו לבכל הנסיעה עד שהג
שבועיי� " פראג"כשהגיעו ל . כל כשורהשהומצא , לילה בדק אותהב

לפני ,  היי�סוחרגלוני� נסעו ישר למרת� הגדול של הע, לפני חג פסח
חבית המסומנת ל סוחר האבודגש הינ, תחילו לפרק את המשאשה

" נודע ביהודה"ל  פנה ות ומעבעניי� ד. ננוהכס� איהנה ו, ליטול כספו
מה כל את ו פר ליס ו.שבאות� ימי� ישב על כסא הרבנות בעיר פראג

�מה סיפר לו את ו, היי�סוחר את מיד הזמי� הרב . שקרה לו בדר
, חלילה לי מחשוד באד� כשר כמו�: "ואמר, הסוחר האבודשמע מש

  ...כהלכהזאת א� כרב העיר עלי לברר , שישלח יד בכס� אחיו האביו�
 את בשעה שהטמי�, סוחר האבודלפי דברי הכי , הרב אמר לסוחר היי�

 .בחצרמהל� ו,  ערההיהוא ורק , ישנובעלי העגלות כל , כספו בחבית
סוחר האת  לחר� ולגד� היי�סוחר פני שסיי� הרב לדבר התחיל עוד ל

בשלשה דברי� אד� ": ל"דברי חזנזכר בו, כעסוראה הרב את , האבוד
אבל הסוחר , נוספתפע�  חקר אותו הרב. "בכוסו בכיסו ובכעסו, ניכר

  .מעול� לא ראה את הכס�, עליומעליל סוחר האבוד שהטע� בתוק� 
הוא מאמי� א� , כי רואה הוא מדבריו שלא לקח את הכס�הרב אמר לו 

כל ו� שוומכי, היי�בחבית הכס� הניח את כי , סוחר האבודברי הדלג� 
שה� לא נותר לומר אלא , כרי�ונ� בעלי העגלות הולווי� שאר הנ

   ...אסור למכרו ליהודי�ו� נס� יי !די� וא� כ� ליי� יש חביות משמשו ב

היי� עלה , ופני הסוחר חפו הדברי� יצאו מפי הרב ::::סוף דברסוף דברסוף דברסוף דבר

שרק בשביל� , את זה ליהודי�וא� לא ימכור , לו  בכס� רב

  . הפסדו יגדל משכרו, נקנה יי� זה ולכבוד הפסח

ולא ידע מה , רגעי� מספר עמד כאיל� שנלכד באמרי פיו

כי הוא ולא , לבסו� בא ע� הרב חדר בתו� חדרו הודה, לעשות

  .אחר נטל את צרור הכס�

אילו היית מודה , כעת אינ� נאמ�: " הרב את דבריו אמרשמעכש

ומי שנכשל בחטא , הייתי אומר לרגלי כל אד� חטאת רוב�, מיד

א� מכיוו� שאמרת . ומודה ועוזב ירוח�: עליו נאמר, ומתחרט

בשמע� , ולא עוד אלא שקצפת על בעל דינ�, בראשונה שלא גנבת

� ומה ,דברי� הראשוני�אני תופס את , שהוא חושד בדבר שאי� ב

לא כדי להכשיר  זה א�אי, ומשי� עצמ� רשע, שאתה אומר עכשיו

  .שיהא מותר ליהודי� וממונ� לא ירד לטמיו�, את היי�

הנודע "הגאו� נפל לרגלי הרב , כאשר ראה הסוחר שנפל בפח

שיראה הרב כיצד , קש רחמי� על נפשויוב,  גדולבבכי "ביהודה

 כי הל� בעצת היצר ,כי בעצ� הוא חטא, יוציאו מעניי� סבו� זה

  . וגנב את ממו� חברו

אי� ל� תשובה : "את משפטו ואמר" נודע ביהודהה"אז חר� הרב 

, עלי� להודיע בבית הכנסת בפני קהל ע� ועדה, אחרת אלא זאת

�,  את הקר�סוחר האבודלשל� ל, שאתה לקחת את הכס� במו ידי

�  ".וחטאת� תכופר, מלבד הקנס שיוטל עלי

והודה , קבל עליו את הדי�, הסכי� הסוחר לעשות כדבר הזה

 סוחר האבודואחרי שהחזיר ל. כס� רעהוברבי� ששלח את ידו ב

  .הכשיר בית הדי� את היי�, את הקנס אשר הוטל עליוו, את הקר�

 "נודע ביהודה" הכאשר שמעו בני פראג את המשפט אשר שפט 

  .קי� בקרבוווחכמת אל, ידעו כי צדק ואמת מכו� כסאו

, הזהיני העול� יפרש מענ,  הסתלק אחרי כ� מ� המסחריי�סוחר ה

הרבה , וכל ימיו עסק בתורה ובעבודה. והיה לבעל תשובה גמור

, התאבק בעפר רגליה� של חכמי�, לעשות צדקה בגלוי ובסתר

�. וכל דבריה� היו כאורי� ותומי�, שתה מימיה� ובדרכיה� הל

נושאי� הוא זכה לאריכות ימי� והניח אחריו בני� ובני בני� 

  . וותונותני�  באמונה ועוסקי� בתורה ומצ

יהי רצו� שלא ישלוט היצר הרע בא� אחד מאיתנו ונזכה לקיי� 

  שלו� ורעות ,מצוות מתו� אהבה וחדווה

        רכותרכותרכותרכותבבבב
ו וכל בני משפחתו לרגל הגיעו למצוות יהי " הימאור עמירמזל טוב ל

�וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי , רצו� שיוצר המאורות יאיר את דרכ
מאהבת תורה ויראת שמחה ונחת ב' יד� לטובה ותזכה לעבוד את ה

  . ח� ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�ותמצא שמי�

ו ולכל בני משפחותיה� משפחת " היומירב מדעיזרד אינו� מזל טוב ל
 להקי� יזכו לחופת� בקרוב ויזכויהי רצו� ש. רוסיה�א לרגל אזרד ומדעי

בית כשר ונאמ� בישראל המושתת על יסודות איתני� של אהבת תורה 
  שמי� לתפארת ע� ישראל ויראת 

            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה
   :ה� ויצאפרשת התשובות הנכונות ל
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   _____________:ש� ומשפחה                   ' זתשסה  –  בשוישבת                                  ד"בס 
    

  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
גזו של וקפ� עליו רוהנה ,  בשלווהשבתקש יעקב ליב, ילדי� יקרי�

והיה . כי ב� זקוני� הוא לו, ד על אביוו אהוב מאיוס�היה . יוס�
ורה מפי סבו יצחק יוס� תמד  ל.וזה של אבידומה לדיוקנו של יוס� 

את כל מה שלמד יעקב בבית מדרש� של ש� ממנו ספג ו, ומפי אביו
  .ואהבת אביו אליו הולכת וגדלה, ועבר

  כלומר!  "רועה את אחיו" !היה  ויוס� ,תונת פסי�כלו שה עאביו 
כרועה המנהל , ו והול� ומלמד אות� לאחיוביהיה שומע הלכות מפי א

,  כאביו יוס�יה ה,בעוד אחיו רואי� עצמ� כאדוני האר� .את צאנו
והוא נהג כבוד , גבה לבו של יוס� על אחיולא   .מרגיש כמו גר באר�

  .ג� בבני השפחותכולל , בכול�
זכות ולחבב� עשה זאת , הביא לפני אביו את דבריו עליה�אשר כ

עשה לו אביו כתונת כאשר לכ�  ו.בהיאבל אחיו ראו בו מוציא ד, עליו
מפני שה�  ,רבתה וגדלה שנאת� אליו, ונת� לו שלטו� על אחיו, פסי�

  .אהבת יעקב ליוס� אינה גורעת מאהבתו אליה�שהבחינו א ל
לא רצו להעמיד , ולא היו השבטי� נוהגי� אחד בפה ואחד בלבהיות 
לא השיבו לו שלו� כאשר , ועל כ�, הביווכלפי חו� כאילו ה� אפני� 

   .פנה אליה� בדברי�
  אחיו ווהנה רואה הוא את עצמו, סודו אל עבדו יוס� בחלו� 'הלה יג

וכל  ,צבה בי� כול�ימתו ונוקמה אלוהנה  .מות בשדהומאלמי� אל
עלתה  ,לה� את חלומוכשסיפר  .אלומות האחי� משתחוות אליה
 ראהבו , חלו� נוס�יוס� חל� . שנאת� ליוס� וגברה עד מאד

את יוס� סיפר .  כוכבי� משתחווי� לו עשר אחדשמש והירח וג�שה
א� כדי , יתיתאמ נבואה זוכי אכ�  דעייעקב . ולאחילאביו והחלו� 

הבוא נבוא אני ואמ� " :ראמ ונז� ביוס�, שלא להרבות שנאת האחי�
�אבל , יעקב את הדברי� בלבו שמר ."החוות ל� ארצלהשת ואחי

  .האחי� הוסיפו קנאה על שנאת�
קש יב. ג לגורל�דאויעקב ,  יוס� רועי� בשכ�מספר ימי� היו אחי

יוס� מיהר לעשות את ו, לראות מה גורל�, ללכת לשכ�יוס� מיעקב 
לא יוכלו לחשוב והופתעו , אותו האחי� מרחוק אורכש. רצו� אביו
 � ה,אול�. ודרש בשלומ�התקרב יוס�  . לולהתנכלפזו חנו, במתינות

 ." הלזה באחלומותההנה בעל " :אלא אמרו איש אל אחיו, לא ענו לו
, קש להצילויבראוב� אול� , לבורלהורגו ולהשליכו ולוי הציעו שמעו� 

, בא אחר כ�לכוונה ב. מבלי להרוג אותוהציע להשליכו אל הבור ולכ� 
השליכו את יוס� לבור האחי�  .להשיבו אל אביוו, הבורמהוציאו ל

ראוב� לטפל באביו שהל�  כ.מלא נחשי� ועקרבי� � א–ריק בלי מי� 
              .החלה גלות מצרי�כ� .לי�אלישמע הומכרואחי� את יוס� וההוציאו 
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  ?"רועה את אחיו" למה הכוונה "ת אחיויוס� היה רועה א"בתורה כתוב ש . 1

  . נכונות'וב' תשובות א. ד  .  את מעשיה�לאביועוקב אחריה� ומספר . ג   .� הלכות שלמד מאביומלמד. ב   .מנהיג של הצא�כמו שרועה , �גמנהי. א

  ?כשסיפר לה� את חלומותיו, כיצד הגיבו אחי יוס�. 2

  .הגבירו את השנאה כלפיו. ד          .לרב לעשות הטבת חלו� הציעו לו ללכת. ג         . צחקו ממנו. ב         . וכיבדו אותו יותר' ראו בזה רמז מה. א

  ?י מהאחי� הציע להרוג את יוס� ולהשליכו לבורמ. 3

   .יהודה. ד                        .שמעו� ולוי. ג                        .יוס� הציק לה� מאודש,  ד� ואשר בני השפחות,גד ונפתלי. ב                     .ראוב� .א

  ?הא� הוא קיי� את הבטחתו, פרעה זכיר אותו בביתיביקש ממנו שו, פתר את חלומו של שר המשקי�יוס� . 4

  .חיכה להזדמנות מתאימהו, הוא זכר. ד   .מיד שכח אותוהוא , לא. ג    .כי תלו אותו, הבטחתול לקיי� ויכהיה לא . ב    .א� פרעה לא התייחס, כ�. א

        '''' וה וה וה וה''''דדדדלכיתות לכיתות לכיתות לכיתות י י י י """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?י� דומה לד� האד�דמה של איזו בעל חי .5

  .נכונות' וג' תשובות ב.      ד             .     הד� של כל החיות הרעות. ג                  .    הד� של שעיר עיזי�. ב                 .     הד� של השור. א

  ?מי בכה על מי) 'פרק לז(" ...ויב� אותו אביו...". 6

  .ה על צערו של יוס�"הקב.   ד                     .  יצחק ויעקב על יוס�. ג                            .יצחק על יעקב. ב                    .     יעקב על יוס�. א

  ?אתו' כיצד ראה אדוניו כי ה "אתו'  אדוניו כי הוירא" .7

  .'וג' ות בתשוב.  ד       "  לנגדי תמיד' שיויתי ה"שמר בכיס את הפסוק .     ג      .ש� שמי� שגור בפיו.   ב        .היה לו ספר תהלי� תמיד בכיס. א

  ?מדוע, כתיב חסר ! "תומי�"וברבקה כתוב , כתיב מלא ! "תאומי�" )'פרק לח( "5ְִבְטָנ6 ְתא:ִמי� ְוִה9ֵה ִלְד68ָ 5ְֵעת ַוְיִהי"שתמר ילדה כתוב כ. 8

   .נכונות' וב' א. ד  . זהי�אומי� ילדה תתמר  ,שלא כמו רבקה.   ג . דיקי�תמר ילדה שני צ, שלא כמו רבקה. ב   .הריו�תמר השלימה תשעה חודשי . א

        ' ' ' ' עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ווווי לכיתות י לכיתות י לכיתות י לכיתות """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?"וישכחהו" לא זכר"מדוע הכפילות ) 'פרק מ( "ולא זכר שר המשקי� את יוס� וישכחו" .9

  .נכונות' וג' ב. ד       . את שר האופי�–וישכחהו ,  את יוס�–לא זכר  .  ג    .    לא זכר בו ביו� וישכחו לאחר מכ�. ב        .ה בתורהכ� ד� הכתיב. א

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

  .כדי להסתיר את כוונותיו להציל אותו, ראוב�.  ד                          .כל אחי יוס�. ג                    .  שמעו� ולוי .ב                     .הקודש רוח .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
  ?"וישכחהו" "לא זכר", אב� עזרא למה הכפילותלפי פירוש ה) 'כג' מפרק ( "הוחולא זכר שר המשקי� את יוס� וישכ" .11

  .נכונות' בו' א. ד       . את שר האופי�–וישכחהו ,  את יוס�–לא זכר  .  ג    .    לא זכר בו ביו� וישכחו לאחר מכ�. ב     .ושכח בלב, לא זכר בפה. א

   ?"ותתעל�"� למה הכוונה " לפי פירוש הרשב)' יד'פרק לח( "...ַו8ְִתַעָ?� 5ַָ<ִעי� ַו8ְַכס ֵמָעֶליָה >ְלְמנ;ָת6 5ְִגֵדי ַו8ַָסר..." .12

  .� תשובה לא נכונהא.  ד           .  עשתה עצמה כאילו נפלה על הרצפה.  ג            .יסתה את פניהכ. ב            . איבדה את הכרתה מרוב בהלה. א
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