סיפור השבוע
תקציר משבוע שעבר :בארצות המערב חי מל אדיר
וחכ ,שכל המלכי אשר סביבו רחשו לו כבוד והערצה .פע
אחת נצנצה מחשבה בלבו ,לראות בכוכבי א יש איש בעול
שנולד במזלו ,כדי שיל אליו לדעת מי הוא ומה מעשהו.
כשעשה זאת ראה שיש אד אחד ב גילו שנולד במזלו בעיר
אחת ממדינות מלכותו ,וכי הוא יהודי ,רב גדול וקדוש ,ושמו ר'
משה עטר ז"ל .למחרת קרא המל לכל השרי ,ואמר לה כי
בכוונתו לצאת לדר  ,כשלושה חדשי ,כדי להכיר את העול,
וג כדי לראות את דר החיי של בני הע וללמוד צורכיה.
במש זמ זה המשנה למל  ,ימלא את מקומו עד אשר ישוב.
לאחר שיצאו נכבדי המל מארמונו ,החלי המל את בגדי
המלכות שלו בבגדי פשוטי ,כבגדיה של שאר הע ,הוא
לקח איתו עבד אחד מעבדיו ,ויצא לדרכו.
המל הגיע לעיר בה אמור לגור האיש ב גילו .חיפש ומצא את
בית האיש ,שהיה בית נמו ורעוע ,שעניי מתגוררי בה.
נכנס המל אל החצר פנימה ,ישב בחצר והמתי לבואו .בעל
הבית הגיע נושא משא כבד על שכמו .לאחר מספר דקות ניגש
המל ונקש בדלת ,וכשניתנה לו רשות להיכנס נכנס .ברגע
שדרכו כפות רגלי המל על מפת הבית ,ק בעל הבית לקראתו
ואמר :בוא ברו ה' ,אדוני המל  ,יהיה בוא ברו !
התפלא המל מאוד בשמעו את דברי האיש ,ושאל אותו:
"מהיכ אתה יודע שאני מל "? תגיד לי את האמת ,אל תסתיר
ממני את האמת .ענה לו האיש כי לכל איש יש מלא המלווה
אותו בדרכו לפי מדרגתו ,ועל פי המלא  ,המלווה אות  ,ידעתי
שמל נכנס .א דבר אחד איני מבי ,למה טרחת את כל הטורח
הגדול הזה ,כדי לבוא ולראות את פני...
המשך משבוע שעבר :כששמע המל את דבריו ,החוויר
ואמר :אודה ולא אבוש ,אני מל המול על הרבה מדינות .ומה
הביאני אלי ? לא אשקר ואומר ל את מה שיש בליבי .ראיתי
על פי הכוכבי ,כי אתה ב גילי ,נולדת בכוכב אחד אתי ,ומזל
אחד עלה בגורלנו .רצוני לראות את מערכת חיי  ,א כמוני
אתה במעלה ,א גדול או קט אתה ממני במדרגת .
עוד לא גמר המל את דבריו ,ענה בעל הבית .ואמר :אדוני
המל תסלח לי א אומר ,גדול אני ממ  .צחוק קל נראה על פני
המל  ,ואמר :הלא רואה אני אות שפל בתכלית השפלות ,ואי
תאמר גדול אני ממ ?
"הסתכל בו היהודי ואמר" :אמנ גדול כח בשלטו ,א א
תשב פה עמדי ,תראה ותדע כי בצדק אמרתי ,גדול אני ממ ".

עשה המל כדברי בעל הבית ,וישב אצלו ימי רבי .יו אחד
אמר בעל הבית לאורחו" :אדוני המל ! בא וראה את אשר לפני ,
ואז תבי את גדולתי".
הל היהודי והביא לפניו כלי זכוכית עשוי מראה ,הניח אותו על
השולח ,וסימ למל להביט בכלי שלפניו.
הביט המל בכלי ,וראה את כל כדור האר ,#מדינה ומדינה ,וכל
אחת ערוכה ומסודרת לגבולותיה ,הרי גבוהי ,ימי רחבי
וגדולי ,ונהרות ארוכי אי מספר.
שאל היהודי את המל  :הא תדע למצוא את אר #ממלכת בתו
שאר ממלכות האר ?#ענה לו המל ואמר" :בודאי עוד מעט
ואמצא את גבולות ממלכתי ".
הביט כה וכה חיפש וחיפש ולא ראה את ארצו ,ונבהל מאד .אמר
לו היהודי" :עצו את עיני לרגע ,ואחר כ תביט שוב במראה".
עשה המל כמו שאמר לו היהודי ,ובהביטו שנית במראה ראה את
אר #ממלכתו ,מדינה ומדינה ,עיר ועיר .שאל אותו שוב בעל הבית
היהודי ,א הוא רואה את עיר הבירה שלו ,חיפש המל שוב ושוב
ולא מצא .אז ציווה עליו היהודי לעצו את עיניו לרגע ולאחר
מכ להביט מחדש בכלי .כשעצ המל את עיניו ,והביט לאחר
מכ במראה ,והנה עיר מלכותו לפניו ,ערוכה היא כולה ,רחובותיה
ושוקיה ,כשולח ערו  ,וה מלאי אנשי נשי וט כצא אד.
אחר כ הראהו את ארמונו את חדריו המפוארי ,את השרי
ואת הסגני העומדי תמיד לפניו לשרתו ,ואת השרי החשובי
לפניו ראשונה במלכות .אז אמר לו היהודי "אחרי שראית את כל
אשר בבית  ,רוצה אני לסלק את הכלי הזה מפני "...

ברכות

מזל טוב שאול וגילה נעי ישראל הי"ו לרגל הולדת הב )נכד למשפחת
דנינו( יהי רצו מלפני שוכ מרומי שתזכו לגדלו באושר ,שמחה ונחת
לאהבת תורה ויראת שמי ,וימצא ח ושכל טוב בעיני אלוקי ואד.
מזל טוב לישי קאיקוב ב ראשל ומאיה הי"ו לרגל הגיעו למצוות יהי
רצו שיוצר המאורות יאיר את דרכו ,וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי
ידיו לטובה ותזכה לעבוד את ה' בשמחה ונחת מאהבת תורה ויראת
שמי וימצא ח ושכל טוב בעיני אלוקי ואד.

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

הזוכה בהגרלת הפתרונות פרשת ויחי היא:

איילת שטרן הי"ו

נר ה' נשמת אד ,גיליו זה מוקדש לעילוי נשמת:
מנשה ב רחמה ב פורת ז"ל
יחיאל )יחיא( ב יוס ונעמה ארז ז"ל
מורי ורבי יעקב )מימו( ב ר' משה וסולטנה חורי ע"ה
חיי ב אורול ניאזוב ז"ל
ר' ישראל ב ניסי ורחל מזוז ז"ל
שמואל ב שרה חנימוב ז"ל
רחל בת מסעודה אלבז ז"ל

זוהרה בת שמחה אסולי ז"ל

אורה נהרי ז"ל

לאה בת אביגיל פריגל ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.א
יהי רצו שישלח הקב"ה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל ל:
ב ציו יונה ב אביגיל חנה הי"ו
אברה ב מסעודה אמיר הי"ו
יעקב ב ריבה )רעיה( הי"ו
אברה ב פלילה פיניש הי"ו
שרה מזל טוב בת לאה סימ טוב הי"ו
נירית בת מזל אהרוני הי"ו
זינה בת בואנו ניאזוב הי"ו
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שבת וארא ה

בס"ד

מאוצרות התורה לילדי

ברד – הכו המצרי בישראל וזרקו עליה אבני .חזר הברד והכה
בה כאבני ,מדה כנגד מדה.
ארבה – גזלו המצרי את שדות ישראל – ונענשו בארבה ,שכלה את
שדותיה ואת תבואת.
חוש – החשיכו המצרי את עיני ישראל בגלות מצרי .בשל כ
באה עליה מכת החש .
מכת הבכורות – שעבדו המצרי את ישראל ,שנקראו "בני בכורי
ישראל" – ועל כ לקו בבכוריה.
במכות ד וצפרדע אמר ה' למשה שיאמר לאהרו אחיו להרי את
מטהו ,עליו היו חקוקות עשר המכות ,ולהכות בו את היאור .מדוע לא
יעשה זאת משה בעצמו? אמר לו הקדוש ברו הוא למשה ,אתה לא
יכול להיות כפוי טובה :המי הללו ,ששמרו והגנו עלי כשהיית
בתיבה ביאור ,לא ראוי שאתה תכה אות ,אלא יוכו על ידי אהר .כ
היה ג במכת הכיני ,אהרו היכה את עפר האר ,#מדוע? כדי שמשה
לא יהיה כפוי טובה לחול שעזר לו כשהרג את המצרי וטמנו בחול.
שבוע ימי נמשכה המכה ,אמנ פרעה עצמו לא לקה בה ,בזכות זה
שהוא גידל את משה בביתו ,וקבל על כ שכר .בפרשתינו ,שבע מכות
שהוכו המצרי ,בכל זאת הקשה פרעה ליבו וסירב לשלוח את ישראל.

ילדי יקרי וחביבי ,עשר מכות הכה הקדוש ברו הוא את המצרי,
וכול היו מידה כנגד מידה .בכל המכות הייתה התראה ואזהרה לפני
המכה ,וכול באו ללמד את מצרי ,את פרעה ואת כל גויי האר #מה
גדול כוחו של ה' .ה' נפרע מ המצרי באותו אופ בו חשבו להרע
לישראל .וכל מכה ומכה הייתה כנגד פורענות אחרת של מצרי:
ד – שפכו המצרי את דמ של ישראל בהשליכ את בניה ליאור,
לכ באה מכת הד ומלאה את היאור ואת כל אר #מצרי בד.
צפרדע – צעקו בני ישראל באזני המצרי ובקשו כי לא יהרגו את
ילדיה – והמצרי אטמו אוזניה כאילו אינ שומעי .באה מכת
הצפרדעי המקרקרות בכל מקו ,והרעישה לה מכל עבר.
כיני – התעמרו המצרי בישראל והעבידו אות בעפר האר ,#באו
הכיני שיצאו מעפר האר #להשחית מה את כל תענוגות החיי.
ערוב – היו המצרי פורצי לבתי ישראל וחוטפי ילדיה לעבודה
קשה ,באה מכה זו ובה חיות רעות אשר טרפו את בניה של המצרי.
דבר – היו המצרי גוזלי את מקנה ישראל עתה – נכחד המקנה
שלה ונשאר מקנה רק אצל בני ישראל.
שחי – היו המצרי מבזי ומשקצי את ישראל כאלו היו טמאי,
עתה הפכו ה עצמ להיות טמאי ומשוקצי.

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'

תשסז'

ש ומשפחה_____________:

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

 .1עשר מכות היכה ה' את המצרי ,מדוע בחר דווקא במכות אלו?
ב .לא הייתה סיבה מיוחדת לכ .

א .המכות היו מידה כנגד מידה.

ד .תשובות א' וג' נכונות.

ג .כדי לפגוע בהכל ,בדומ ,בצומח ,בחי ובאד.

 .2מדוע היכה אהרו את היאור במכת הד ,ולא משה?
א .המכה הראשונה ניתנה לאהרו הבכור.

ב .לא להיות כפוי טובה למי שהצילו את משה.

ד .תשובות א' וב' נכונות.

ג .עשו הגרלה וכ יצא.

 .3מדוע לא לקה פרעה עצמו במכת הד?
א .מפני כבודו כמל .

ב .בזכות שגידל את משה בביתו.

ג .הגזירה להשלי הבני ליאור הייתה מהע ולא ממנו.

ד .פרעה כ לקה במכת הד.

 .4בחלק מהמכות פרעה הכביד את ליבו ובחלק ה' הכביד את ליבו ,אחרי איזה מהמכות הבאות ה' הכביד את ליבו?
ב .אחרי מכת הכיני.

א .אחרי מכת הצפרדע.

ד .אחרי מכת הערוב.

ג .אחרי מכת הדבר.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' וה'
 .5בפרשה נאמר לגבי משה ואהרו" :ויצו אל בני ישראל) "...פרק ו'( ) מה ציווה ה' אות?
א .לדאוג לזכויות הפנסיה שלה.

ב .לדאוג לכ שלא יעבדו קשה.

ד .א תשובה לא נכונה.

ג .להנהיג בנחת ולסבול אות.

 .6ה' מצווה למשה "נטה את יד על השמי" כיצד יכול משה להטות ידיו על השמי?
א .הכוונה לצד השמי.

ב.הקב"ה הגביה את מעל השמי.

ג .ידו התארכה כמו שהתארכה ידה של בת פרעה.

ד .תשובות א' וב'.

" .7ויעשו כ החרטומי בלטיה להוציא את הכינ ולא יכלו" מדוע לא יכלו החרטומי להוציא עוד כיני?
א .לא רצו להחמיר את המכה .ב .כל העפר נהפ לכיני ולא נשאר עוד .ג .ה נעזרו בשדי ,שאינ שולטי בבריה כל כ קטנה .ד .א' וג' נכונות.
 .8לגבי סיומה של מכת הברד נאמר" :ויחדלו הקולות והברד ומטר לא נית ארצה" )פרק ט'( איזה נס רמוז כא?
א .המטר לא נית ארצה ,אלא חזר לענני .ב .המטר לא נית באר ,#אלא רק מעל היאור .ג .אפילו הטיפות שהיו באוויר נעצרו .ד .א' וג' נכונות.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ו' עד ח'
 .9על איזו מכה נאמר שהייתה שקולה כנגד כל המכות?
א .מכת הצפרדע.

ב .מכת הבכורות.

ד .מכת הד מפני שפגעה באלוהי מצרי) היאור.

ג .מכת הערוב.

 .10מי יותר חשוב ממי ,אהרו או משה?
א .משה יותר חשוב.

ב .אהרו יותר חשוב.

ג .שניה חשובי באותה מידה.

ד .באר #מצרי אהרו חשוב יותר ובמדבר משה חשוב יותר.

שאלות לכיתות ה' עד ח'  -ממפרשים אחרים על התורה
 .11משה שאל את פרעה למתי יסיר את המכה ,ופרעה ענה "למחר" )פרק ח'( עפ"י פירוש הרמב" מדוע רק לא לכעת ,הרי הוא סובל מהמכה?
א .פרעה חשד שהמכה היא עפ"י הטבע ומשה יודע זאת.

ב .רצה להקציב למשה זמ קצר.

ג .פרעה עצמו לא סבל מהמכה.

ד .א' וב' נכונות.

 .12על מכת הכיני החרטומי אמרו לפרעה "אצבע אלוקי היא" )פרק ח'( על פי הרשב" מה התכוונו לומר לו?
א .מכה זו באה מה' ולכ אינה לפי כוחנו.

ב .זו מכת מדינה ,שאינה על ידי כישו.

כללי השתתפות

ג .זו אצבע ה' ,תיזהר שלא יכה ע כל היד.

ד .א' וב' 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  2 20למימוש בכלבו כוכבי ,או במתנת ח .המתמידי חומש מלא יזכו בפרס ללא הגרלה.

