סיפור השבוע
תקציר משבועות שעברו :בארצות המערב חי מל אדיר
וחכ ,שכל המלכי אשר סביבו רחשו לו כבוד והערצה .והנה
נצנצה מחשבה בלבו ,לראות בכוכבי א יש איש בעול שנולד
במזלו ,כדי שיל אליו לדעת מי הוא ומה מעשהו .הוא גילה שיש
אד כזה בעיר אחת ממדינות מלכותו ,וכי הוא יהודי ,רב גדול
וקדוש ,ושמו ר' חיי ב משה עטר ז"ל .למחרת הודיע המל לכל
השרי ,כי בכוונתו לצאת לדר  ,כשלושה חדשי ,כדי להכיר את
העול ,ולראות את דר החיי של בני הע וללמוד צורכיה.
במש זמ זה המשנה למל  ,ימלא את מקומו עד אשר ישוב.
המל מצא את בית האיש ,שהיה בית נמו ורעוע ,שעניי
מתגוררי בה .כשנכנס לבית האיש ,ק ,ק בעל הבית
לקראתו ואמר :בוא ברו ה' ,אדוני המל  .המל התפלא על כ ,
והאיש הסביר ,כי ידע שהוא המל לפי המלא המלווה אותו.
המל סיפר לו שרצה לפגוש בו ,כי הוא ב גילו וב מזלו ,ולכ
רצה לראות מי יותר במעלות .לתדהמתו ענה האיש ,כי מעלתו
גדולה ממעלת המל  .והסביר ,כי אומנ כח שלטונו גדול יותר,
א א ישב איתו זמ מה יבי מדוע מעלתו גדולה משל המל .
אחרי מספר ימי ,הביא היהודי לפני המל כלי הדומה למראה,
הניחו על השולח ,וביקש מהמל להביט בו .הביט המל בכלי,
וראה את כל המדינות בכדור האר  ,את אר מלכותו ,את עיר
הבירה ,את ארמונו ,את שריו וכל משרתיו .האיש רצה לסלק את
הכלי מפניו ,א המל ביקש לראות את המלכה .המל הביט
במראה ,וראה את המלכה ,והנה ניכנס אליה המשנה למל
וביקש ממנה שתשת! איתו פעולה במרד שהוא מכי נגד המל ,
אחרת הוא יוציא אותה להורג .המלכה סירבה בתוק! ,אול הוא
חזר ואיי שיוציאה להורג מיד .עמד המל מבוהל ומשתומ,
ולא האמי למראה עיניו ולמשמע אוזניו .אז אמר לו ר' חיי ב
עטר ,שא הוא מאמי למראה עיניו ,שיקח מהר את נשקו וירא
במשנה שלו ,דר הזכוכית ,לפני שיהיה מאוחר מידי.
המשך משבוע שעבר :מיהר המל ולקח את אקדחו ,וירה
בכדי לפגוע למוות באיש אשר עמד ליד אשתו .והנה יצא ח
ממקו כלשהו ונגע בלב המשנה למל  ,והוא נפל מת בחדר
המלכה .ראתה המלכה כי נפל המשנה למל וח תקוע בלבו.
קראה המלכה למשרתיה שהחלו מחפשי בכל פינות הבית,
לדעת מאי בא הח ללבו של המשנה למל  ,ולא מצאו מאומה.
ה שלחו לקרוא לכומר הגדול ,כדי שיבדוק באצטגנינות שלו,
ויגיד לה מי היורה שירה ח ללבו של המשנה למל ועקבותיו
נעלמו .בבואו לחדר המלכה ,בו הייתה הגופה ולבו שותת ד,
לא ידע לומר שו תשובה לשאלה על אודות היורה המסתורי.

הכומר הבטיח למלכה לעזור בהעלמת הגופה .כאשר יצאו כל
המשרתי ,והוא נשאר לבדו ע המלכה ,ניח אותה ואמר" :אל
תפחדי ואל תשימי ליב לדבר הזה ,הנני לוקח מיד את הגופה
ואקבור אותה במקו סתר ,במרת! אשר מתחת לבית ,ואיש לא
ידע מכל מה שקרה בחדר  .אעשה זאת בחשאי ,שג משרתי הבית
אשר לא טיפלו בו ,לא ידעו ,היכ נעל גופו של ההרוג .וכאשר
ישוב המל מדרכו ,נבוא אליו ונספר לו ,כי המשנה למל נעל
בלכתו מביתו ,ואיננו".
מצאו דבריו ח בעיני המלכה ,וכ עשו .את כל זה והמל והיהודי
ב גילו ראו ושמעו .המל רצה לבדוק א זה חזיו תעתועי ,או
אמת .מה עשה? עמד ורש בפנקסו את היו והשעה ,אשר נעשה
המעשה כדי לברר את כל העניי על בוריו ,בבואו אל ביתו.
למחרת ארז המל את חפציו ,נפרד מהרב ואמר לו" :הנני חוזר אל
עירי ואל ביתי ,והיה א אראה ש ,שכל הדברי אשר חזיתי פה,
נכוני ה אז אדע כי גדול אתה ממני בחכמה .מיד אביא אלי,
אתה תהיה על ביתי ,וכבוד וגדולה יהיו מנת חלק ".
המל יצא מ הבית ,והרב לווה אותו עד קצה העיר ,ושב אל ביתו.
עברו שלשה חדשי ,והמל הגיע לביתו ,וקיבלוהו בכבוד גדול.
למחרת נאספו כל שרי המל  ,היושבי ראשונה במלכות ,הרוזני,
המושלי ,והכמרי ,כול באו ועמדו לפני המל  ,והגידו לו את
אשר עשו היהודי למשנה למל .
שאל המל " :מי מכ ראה שהיהודי עשו את הדבר הזה? "ענו
כול פה אחד" :כולנו עדי לכ  ,וא המל דורש אמת ,ומשפט
עליו לגרש את כל היהודי אשר במדינת מלכותו ,רק היהודי
יכולי להרוג את המשנה למל ולהטמי את גופו במקו סתר"...

ברכות
מזל טוב למירב ואלו טאוב הי"ו ולכל בני משפחותיה )משפחות
אהרונוב וטאוב( לרגל נישואיה .יהי רצו שיזכו להקי בית כשר ונאמ
בישראל המושתת כל יסודות איתני של אהבת תורה ויראת שמי
לתפארת ע ישראל.
מזל טוב למורה חני חיו ובעלה הי"ו לרגל הולדת הב יהי רצו מלפני
שוכ מרומי שתזכו לגדלו יחד ע כל יוצאי חלציכ בשמחה ונחת
לאהבת תורה ויראת שמי ,וימצאו ח ושכל טוב בעיני אלוקי ואד.

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

הזוכה בהגרלת הפתרונות פרשת וארא הוא :יעקב 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
אליהו ב רחל לבית חכי ז"ל
מרדכי ב שמואל צבי לבית אורב ז"ל
שלמה ב דיאמנטה חייט ז"ל
מיחה בת גזיילה )ג' רפה כהגיית יהודי טוניס( כה ז"ל
זוהרה בת שמחה אסולי ז"ל
רחל בת מסעודה אלבז ז"ל
שרה פרידה בת חיי וטולצה פרקש ז"ל
שרה בת ברוריה חנימוב 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 חנה אביגיל 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
(.057
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שבת בשלח ה

בס"ד

מאוצרות התורה לילדי

ילדי יקרי וחביבי ,הוציא הקדוש ברו הוא את ישראל ממצרי
ביד חזקה ובזרוע נטויה ושבעה ענני כבוד מקיפי אות :ארבעה מכל
צד ,אחד למעלה – להג עליה מפני השמש ,הגש והברד ,אחד
מתחת – לשמר מפני נחשי ועקרבי אשר בחולות המדבר ואחד
לפניה – לישר לה את הדר  ,להנמי הרי ולהגביה עמקי .וה'
הול לפניה – בעמוד ענ ביו ,כדי להראות לה את הדר  ,ובעמוד
אש בלילה כדי להאיר לה.
המצרי ,התחרטו על כ ששלחו את ישראל ,ולכ רדפו אחריה.
והנה ישראל לכודי במלכודת :הי סוגר עליה מצד אחד ,המצרי
הרודפי מצד שני ,והמדבר הנורא ע החיות הרעות סוגרי עליה
מסביב .צעקו בני ישראל אל ה' ,ומשה נשא תפילתו ובקש להושיע.
צווה ה' על עמוד הענ ההול לפניה כי יעמוד מאחוריה ,כדי
להפריד בינ ובי המצרי .החשי הענ למצרי ולא ראו דבר ,א
לישראל האיר אור יקרות .אמר ה' למשה ,דבר אל בני ישראל ויסעו!
הרי משה את מטהו על הי ,כדבר ה' ,והי נבקע לשני עשר
בקיעי ,ובכל בקיע עבר שבט אחר.
ה' גר למצרי להיכנס לי כדי להמשי לרדו! אחר בני ישראל,
כאשר יצאו ישראל מ הי ,סגרו המי על המצרי וכסו אות כליל.

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'

תשסז'

ש ומשפחה_____________:

צללו המרכבות בתהומות הי – וכל האבני היקרות נשטפו ונפלטו
מ הי בגדה השניה ,ש אספו אות בני ישראל.
כיסו מי הי את כל המצרי ,ולא יכלו להימלט .שקעו כול במי,
ולא נותר מה אלא אחד – הלא הוא פרעה בעצמו ,כדי שיראה את
כל הנסי ויספר את כל נפלאות ה'.
הכשרי שבמצרי – צללו כעופרת וטבעו מיד .הבינוניי שבה –
עלו וירדו כאב .ואלו הרשעי שבה היו מטלטלי זמ רב ,עד שנפלו
לתהו .וכדי שלא יאמרו ישראל – כש שאנו עלינו מ הי בצד זה,
אולי יעלו המצרי מ הצד השני וירדפו אחרינו? הורה הקדוש ברו
הוא לשר הי לפלוט את גופות המצרי אל שפת הי – וכל ישראל
רואי את שונאיה מוטלי מתי על שפת הי.
נתעלו ישראל בשעת קריעת י סו! למדרגה עליונה ביותר ,שרתה
עליה רוח הקדש ואמרו שירה .הייתה השירה אחידה בפי כול ,כאלו
יצאה מפי איש אחד ,כי שרתה רוח הקדש על כול .הייתה השירה
עריבה וחביבה לפני הקדוש ברו הוא ,והאזינו הוא ופמלייתו לשירת
הי ,שנקבעה בתורה לעולמי עד .השירה נאמרה מתו אמונה שלמה
ומוחלטת ,וכל היקו עונה אחריה בשירה .שירה זו ,נוטעת שיר
ושמחה בלב כל ישראל לא רק ביציאת מצרי אלא עד סו! הדורות.

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

 .1כמה ענני כבוד הקיפו את ישראל ,בצאת ממצרי?
א .אחד ( להראות את הדר  .ב .ארבעה ( אחד מכל צד .ג .שישה ( מהצדדי ,למעלה ולמטה .ד .שבעה ( כל הכיווני ואחד בו הראה ה' את הדר .
 .2משה נטה ידו על הי והי נבקע ,לכמה בקיעי נבקע הי?
א .בקיע אחד רחב.

ג .לשלושה ,לכוהני ,ללווי ולישראלי.

ב .לשני בקיעי ,אחד לישראל ואחד למצרי.

ד .לשני עשר ,אחד לעל שבט.

 .3מדוע הורה ה' לשר הי לפלוט את הגופות של המצרי לשפת הי?
א .כדי שישראל לא יחששו שעדיי רודפי אחריה.

ב .ה' לא הורה ,כ דרכו של הי.

ג .כדי שישראל יקחו את תכשיטיה.

ד .א' וג' נכונות.

 .4מי נותר מכל המצרי שרדפו אחרי בני ישראל?
א .א! לא אחד – כול טבעו .ב .פרעה מל מצרי .ג .אחד מחיילי מצרי ,כדי שיספר מה שקרה .ד .נותרו החיילי שעשו תשובה ברגע האחרו.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' וה'
 .5ממה חשש הקב"ה ,כשהוציא את בני ישראל ממצרי?
א .שבני ישראל יבהלו מהמלחמה וירצו לחזור למצרי .ב .הקב"ה לא חשש כלל .ג .שבני ישראל יטבעו בי –סו!

ד .שלמשה ימאס מבני ישראל.

" .6ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל ( "...מדוע צעקו בני ישראל?
א .כי היו נבוכי ולא ידעו מה לעשות.

ב .מפחד ואימה.

ג .הכוונה שהתפללו כמו שעשו אבותיה במצבי קשי.

ד .ב' וג' נכונות.

" .7ותקח מרי הנביאה אחות אהרו) "...פרק טו' כ'( מדוע מודגש רק "אחות אהרו"?
ב .אהרו מסר עצמו עליה כשנצטרעה.

א .ה היו קשורי עוד מהילדות.

ג .בתה הייתה נשואה לבנו של אהרו.

ד .א! תשובה לא נכונה.

 .8ה' ציוה שבימי השבוע חו מיו שישי ,לא יותירו מהמ עד הבוקר ,וכתוב "ויותירו אנשי" ,מי היו אנשי אלו?
א .דת ואביר.

ב .קורח ואו ב פלת.

ד .א' וב' נכונות.

ג .לא ידוע מי היו אנשי אלו.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ו' עד ח'
 .9בזכות מה יכלו ישראל להמשי לנסוע ואי הי עומד בפניה?
א .בזכות משה.

ב .בזכות משה אהרו.

ג .בזכות האבות והאמונה שיצאו ממצרי.

ד .תשובות ב' ג' נכונות.

 .10גבי נס קריעת י סו! ,אמרו חז"ל ( ראתה שפחה על הי מה שלא ראו נביאי .מאיזה פסוק למדו זאת חז"ל?
א .זה אלי – כביכול הצביעו עליו .ב .ויראו הע את ה" ( כביכול ראו את ה'.

ג .ה' ימלו לעול ועד( כביכול ראו את מלכותו.

ד .א' וב' נכונות.

שאלות לכיתות ה' עד ח'  -ממפרשים אחרים על התורה
 .11בשירת הי כתוב ביחס לקב"ה "נורא תהילות" )פרק טו'( – לפי פירוש הרמב" למה הכוונה "נורא תהילות"?
א .יראי מלהגיד תהילותיו פ ימעטו.

ב .הכוונה שהוא עושה דברי נוראי ומתהלל בה.

ג .רמז שקריאת תהילי מועילה.

ד .א' וב' נכונות.

 .12בסו! שירת הי כתוב "ה' ימלו לעול ועד" בלשו עתיד ,לפי פרוש האב עזרא לאיזה זמ הכוונה?
א .כשיבנה בית המקדש לשמו.

ב .כשיקבלו ישראל את התורה.

ג .כשיכנסו לאר ישראל.

כללי השתתפות

ד .זו לא לשו עתיד ,אלא לומר שמלכותו לנצח.

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.

