
        סיפור השבועסיפור השבועסיפור השבועסיפור השבוע

גבורתו וכבוד , מל� אדיר וחזק, בארצות המערב מל� אחד

וכל המלכי� אשר סביבו . תפארתו התפרס� בהרבה מדינות

יתה יוחכמתו ה,  גדול היה המל�ג� חכ�. רחשו לו כבוד והערצה

הוא ידע והבי� בחכמות . גדולה יותר מכל חכמי המזרח והמערב

ועלה על כל , הוא ידע את כל הכוכבי� ומסילותיה�, רבות

  . חכמיו בחכמת המזלות

, והנה נצנצה מחשבה בלבו, פע� אחת ישב המל� בארמונו

� א. לחקור בכוכבי� ולראות א� יש איש בעול� שנולד במזלו

 ,החי על פני האדמה, אחד שהוא ב� גילושאכ� יש אד� ימצא 

  .יל� אליו לדעת מי הוא ומה מעשהו

שאכ� יש שלו וראה ) חוזה בכוכבי�(מיד הביט  באיצטגנינות 

בעיר אחת ממדינות שנולד במזלו אחד שהוא ב� גילו אד� 

מספר  הוא המשי� להסתכל ומצא ג� את הרחוב ואת .מלכותו

, רב גדול וקדוש, סתכל וראה שמדובר ביהודיהמשי� לה, הבית

חשב ו,  ממה שגילהנבהל המל� מאד. ל" זמשה עטר' ושמו ר

לראות אותו עלי ללכת , ב� גיליזה הוא א� איש יהודי : "בלבו

  .תהות על קנקנוכדי ל, תו פה אל פהיולדבר א

: למחרת קרא המל� אליו את כל השרי� והרוזני� ואמר לה�

� או ילשוטט בעול� שני, לדר� למרחקי�יש בכוונתי לצאת "

ני את חיי יג� אראה בע. את העול�כדי להכיר , שלושה חדשי�

את , את מעשיה� ועבודת�, אשר אני מושל עליה�, בני עמי

אנוח , לדעת את צורכיה�ואחרי שאלמד . העניי� ואת העשירי�

וכדי שהמדינה לא תישאר . ואשוב אל ביתי, קצת מעבודתי

להיות , הנני ממנה את המשנה למל�, לו רועהכצא� אשר אי� 

  .במקומי עד אשר אשוב

בלו עליה� לקיי� יוק, שמעו השרי� והרוזני� את דברי המל�

, ארמונומלאחר שיצאו נכבדי המל� . כפי שדרש מה�, אות�

בגדיה� כ, � פשוטי�לו בבגדיש המלכות החלי" המל� את בגדי

  .ויצא לדרכו, עבד אחד מעבדיותו יהוא לקח א, של שאר הע�

עד אשר , מעיר לעיר, נסע ממדינה למדינה, הל� המל� לדרכו

חיפש ומצא את חצר . הגיע לעיר בה אמור לגור האיש ב� גילו

והנה הוא כאחד מבתי , בית הנמו� והרעועבהמל� ביט ה, ביתו

, אל החצר פנימההמל� נכנס . בה�מתגוררי� שהעניי� , מריחה

: צאה אשה לקראתו ואמרהי  ?"בעל הבית היכ�: "עמד וקרא

אשר  כ. ללקט עצי�יערל הוא יצא והל�, כא�איננו בעל הבית 

עברה , הל� היערה ללקט עצי�ומזלו ב� גילו האיש המל� כי שמע 

פנה אל האשה ושאל , ותו� כדי חרדה ומחשבה. בכל גופוחרדה 

בעלי : השיבה האשה ואמרה? "ומתי יבוא האיש אל בית": אותה

  .יבוא אחר חצות היו� בער�

והנה איש אחד עני , ישב המל� בחצר  והמתי� לבואו שעה ארוכה

. והוא נכנס אל הבית פנימה, ומשא כבד על שכמו, הול� ובא

, דלתבונקש ש גינ, ק� המל� ממקומו, כעבור רגעי� מספר

ות רגלי המל� ברגע שדרכו כפ. כנס נכנסיוכשניתנה לו רשות לה

אדוני ', בוא ברו� ה: ק� בעל הבית לקראתו ואמר, על מפת� הבית

נפל , ועוד לפני שהספיק לסיי� את דבריו! יהיה בוא� ברו�, המל�

  .והשתחווה לפניו, על פנו ארצה

אתה מדוע : ואמר לו, התפלא המל� מאוד בשמעו את דברי האיש

 הבית בפני� בעללו ענה . אי� אני מל� ולא ב� מל�? מל�קורא לי 

 גלוי ?לש� מה עלי� להסתיר מה שעיני רואות! אדוני: שוחקות

: אמר לווהמל� לשמע הדברי� נדה� . וידוע לפני שאתה מל�

אל תסתיר  , תגיד לי את האמת? "מהיכ� אתה יודע שאני מל�"

  .ואל תפחד ממני.  ממני את האמת

 איש יש מלא�  שלכלדע ל�, אעשהכדברי� : ענה האיש ואמר

העומד מאחרי� , ועל פי המלא�,  מדרגתופילהמלווה אותו בדרכו 

, א� דבר אחד איני מבי�. ידעתי שמל� נכנס,  בדר� אות�רולשמ

שהלכת מרחק כה רב כמה וכמה , למה כל הטורח הגדול הזה

   ...וזאת כדי לבוא ולראות את פני, פרסאות

        רכותרכותרכותרכותבבבב
ת נכד למשפח( לרגל הולדת הב�ו "הי מאיר וערגה ברטלרטוב מזל 
חת שמחה ונ, באושר ו� מלפני שוכ� מרומי� שתזכו לגדלויהי רצ) ברטלר

  .טוב בעיני אלוקי� ואד� ח� ושכל וימצא, לאהבת תורה ויראת שמי�

ו וכל בני משפחותיה� "הי  גורי)א� לור(יהודית מרדכי ומזל טוב ל
יהי רצו� שתיזכו להקי� . נישואיה� לרגלרי גומשפחת שרמ� ומשפחת 

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

            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה
   :ה� ויגשפרשת התשובות הנכונות ל
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        ....8125869812586981258698125869))))057057057057לפנות לשמעו� בוחניק לפנות לשמעו� בוחניק לפנות לשמעו� בוחניק לפנות לשמעו� בוחניק נא נא נא נא . . . . א� נית� לתרו� תרומה חד פעמית או בהוראת קבעא� נית� לתרו� תרומה חד פעמית או בהוראת קבעא� נית� לתרו� תרומה חד פעמית או בהוראת קבעא� נית� לתרו� תרומה חד פעמית או בהוראת קבע,  ,  ,  ,  עוד לא כרוכה בתשלו�עוד לא כרוכה בתשלו�עוד לא כרוכה בתשלו�עוד לא כרוכה בתשלו� ו ו ו וננננ""""לעלעלעלע, , , , גיליו� לרפואהגיליו� לרפואהגיליו� לרפואהגיליו� לרפואההקדשת הקדשת הקדשת הקדשת 
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 ל"        מנשה ב� רחמה ב� פורת זל"ב� יוס" ונעמה ארז ז) יחיא(יחיאל     ה   "משה וסולטנה חורי ע' ב� ר) מימו�(מורי ורבי יעקב  

                               ל   "חדד זב� מיה  )חיי�(ויקטור                                       ל"כה� גינדי זאהרו� ב� הלנה 

                          ל"אסתר ברנר ז                ל "חה אסולי� זזוהרה בת שמ              ל"רחל בת מסעודה אלבז ז

  א.ה.ב.צ.נ.ת   

    ::::ל חולי עמו ישראל ובכלל� לל חולי עמו ישראל ובכלל� לל חולי עמו ישראל ובכלל� לל חולי עמו ישראל ובכלל� לה רפואה שלימה לכה רפואה שלימה לכה רפואה שלימה לכה רפואה שלימה לכ""""יהי רצו� שישלח הקביהי רצו� שישלח הקביהי רצו� שישלח הקביהי רצו� שישלח הקב

ו        "ו      ב� ציו� יונה ב� אביגיל חנה הי"ו      אברה� ב� מסעודה אמיר הי"הי) רעיה(    יעקב ב� ריבה  ו "אברה� ב� פלילה פיניש הי 

  ו" היוב� טסימ לאה בת טוב מזל שרה    ו   " נירית בת מזל אהרוני הי  ו      " היניאזובזינה בת בואנו 



   _____________:ש� ומשפחה                   ' זתשסה  שמותשבת                                    ד"בס 
    

  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
 תארנו מתפרשת, אנו מתחילי� בחומש שמות , וחביבי�ילדי� יקרי�

אול� בגיליו� זה , ותחילת הגאולה ממנו, כיצד התחיל שעבוד מצרי�
  .נרחיב בעיקר בגבורת� של נשות ישראל והמיילדות העבריות

 מל� חדש ק� על ג�ו, ק� באר1 מצרי�של בני ישראל דור חדש 
מל�  –אומרי� ש  י.רבותינונחלקו  .אשר לא ידע את יוס", מצרי�

  . שנתחדשו גזרותיואלא, אותו מל� שהיה – אומרי�יש  ו.חדש ממש
שכח את כל אשר עשה יוס" , ישראלכלפי בכפיות טובה זה נהג מל� 

על ה וויצהוא  ?עשה פרעהמה  .והחל להציק לה� עד מאד, למענו
ה עלינו לבנות את פת� והמל� צו" :ישראל ויכריזו אתירמו עבדיו כי 

 ."מי שיעזור לנו במלאכה זו יקבל שכרו מאת המל�ל  כ,מססעואת ר
עד , אחד אחד  יסתלקו המצרי�)יבואו כל בני ישראל למלאכה כאשר 

  .לא יתנו לה� שו� שכרא� , ישראל ישארו בעבודה זובני רק ש
ולהחליש ולצער את בני , חשב פרעה לחזק את ארצו מצד אחד� כ

נה ימ, שבני ישראל התחיל לעבוד בעבודה זואחרי  .ישראל מצד שני
 את יו� ספרו מידיהנוגשי�  .על שוטרי ישראלמצריי� נוגשי� פרעה 

דרשו משוטרי בני , את הכמות הדרושהלא הספיקו א� ו, הלבני�
העדיפו ישראל אול� שוטרי , �ישראל על כבני שיכו את ישראל 

  .את בני ישראלהכות ובלבד שלא ל,  מהנוגשי�ללקות בעצמ�

יגברו שמא פחדו זאת המצרי� ו ראו .ישראל פרו ורבו מאודבני 
  .במלחמותיה� נגד אויביה�, ההולכי� ומתרבי�, עליה� בני ישראל

 .ואמר לה�, שפרה ופועה, לדות העבריותיקרא אליו את כל המיפרעה 
  וא� נולדהאותוהמיתו ב� נולד דה תראו א� יאני כי בשעת הלוצה ר

אלו יוכבד  היו – ?היו שפרה ופועהמי  .תשאירו אותה בחיי�בת 
יתה משפרת ורוחצת ישהמפני , נקראה כ� ,יוכבד – "שפרה" .ומרי�
נקראה כ� מפני , מרי� – "פועה" .לד ומטפלת בו בנאמנותואת הו

  .�ומרגיעה אותואל היולדת ששהייתה פועה ומדברת אל הוולד 
תחיי� את ו ,יבר אליה� מל� מצרי�לא עשו כאשר ד"ילדות יהמ

מה� יהוסיפו לגמול ערק שלא הרגו אות� אלא ש לא – "הילדי�
ויעש "הדבר בעיני הקדוש ברו� הוא הוטב  . ודאגו לצורכיה�טובות

  .ויה ומלוכהול, על כ� יצאו מה� בתי כהונה כגמול – "לה� בתי�
ווה יילדות ממיתות את הבני� הזכרי� כאשר ציאי� המשלפרעה נודע 
   .נסהציל אות� בקדוש ברו� הוא ה, �תוג אופרעה להרבקש  .�אות

, עומד להיוולד מושיע� של ישראלש אמרו לפרעה בי�הרואי� בכוכ
את כל להשלי� , פרעה על כל עמווה יו צ!עתיד הוא ללקות במי�

אול� ג� גזירה זו לא , ליאור כולל של המצרי�הבני� הנולדי� 
                                                                                    .נולד ואפילו גדל בבית פרעה, מושיע� של ישראלמשה , הועילה לו

                                                                                                                            )שלמעלה " לילדיםאוצרות התורה"י "חלק מהשאלות עפלפחות (    ''''עד געד געד געד ג' ' ' ' כיתות אכיתות אכיתות אכיתות אילדי ילדי ילדי ילדי לללל    ותותותותשאלשאלשאלשאל

  ?"מל� חדש" למה הכוונה. שלא ידע את יוס", בתורה כתוב שק� מל� חדש על מצרי�. 1

  .נכונות' וב' תשובות א. ד       .אפילו שהוא הצעיר, את אפרי�. ג     .גזר גזירות חדשותאלא ש, אותו פרעה שבזמ� יוס"ל. ב     .אחרפרעה מל� ל. א

  ?כמות הלבני� הדרושהכאשר נוגשי פרעה ביקשו שיכול את ישראל על כ� שלא הספיקו את , עשו שוטרי ישראלמה . 2

  .התפטרו מתפקיד�. ד     .העדיפו ללקות בעצמ� ולא להכות את ישראל. ג      .מכות חלשות, ישראל את הכו. ב    . הזדמנות נוספתביקשו לתת . א

  ?"פועה" ו "שפרה"מי היו המיילדות . 3

   .ישראל לטובת היוש, מצריותשתי . ד     .יוכבד א� שה ומרי� אחותו. ג    .יוכבד א� משה וסרח בת אשר. ב    .וסרח בת אשראחות משה מרי�  .א

   ?תרו מבנותיו לקרא למשה לאכול עימ�מדוע ביקש י. 4

  .א" תשובה לא נכונה. ד .  לטמו� לו מלכודת ולהסגירו לפרעה. ג  .הציל� מהרועי�ש, להכיר לו טובה. ב  . היה יועצו של פרעהמאז , מנוהתפעל מ. א

        '''' וה וה וה וה''''דדדדלכיתות לכיתות לכיתות לכיתות י י י י """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?על מי הייתה הגזירה) 'פרק ב(" ...כל הב� הילוד היאורה תשליכהו"  )ה ירגזר גזה רעפ .5

  .שבמצרי� ובמדינות שבשליטת�הבני� על . ד  .על כל הבני� כולל המצריי�. ג   .על הבני� והבנות של בני ישראל. ב  .  ישראלע� הבני� של על. א

  ? וירא כי אי� איש– מה הכוונה )"  …וירא כי איש וי� את המצרי"  )  את המצרי כתובהכהלפני שמשה . 6

  .א" תשובה לא נכונה. ד.    א" אחד לא מסתכל. ג    .שא" אחד מצאצאי המצרי לא עתיד להתגייר. ב   . חסר נימוסי� ) "כאיש" נוהג לאשהמצרי . א

  ?במה זכה אהרו� בזכות שמחה זו" ורא� ושמח בליבו"מר נאמשה רבנו הדר� בה יתנהג אהרו� בפגישתו ע� על  .7

  .ורהזכה במצוות הדלקת המנ.    ד                     .זכה להיות כה� גדול. ג                              .זכה לחוש�. ב                         .    זכה באפוד. א
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