סיפור השבוע
בדר הקסומה בי עצי ופרחי מלבלבי ,התנהלה לה מרכבה

"בבקשה" ,התחנ רבי דוד" ,הא #בסוסי ,אני חייב ,חייב להשיגו!"

בעצלתיי .העגלו עש את מקטרתו בנחת ,תו שהוא מזמז ניגו

אחר שעה ארכה של דהרה נראתה העגלה הנכספת .רבי דוד ,נרגש

עליז ,והמושכות רפויות לו בידיו.

ונסער ,ירד מ העגלה ועצר את העגלו ,שהסיעו לחתונה.

נראה היה ,כי ג הסוס מרוצה מהחופש המעט ,שנית לו ,שכ הוא

"אנא" ,אמר בקול נשבר" ,סלח לי ,על שקראתי שלומיאל!"

סטה מעט לצד הדר והשביע את רעבונו בעשבי שבצידי הדר.

ולתדהמתו ענה העגלו" :אינני מוחל"!! "מדוע?" שאל רבי דוד

"סליחה" ,נשמעה קריאה מתוככי העגלה" ,אפשר אולי להזדרז

בתמיהה ומיד המשי " "ראה ,מיד אחרי חופתו של בני עזבתי את

מעט ,אנחנו ממהרי"" .מה אמרת"? שאל העגלו" .סליחה" ,אמר

החתונה ,את כל המוזמני ,אשר באו להשתת בשמחתי ,שכרתי

שנית הנוסע" ,אנחנו ממהרי ,עלינו להגיע לחתונת בני ,אשר

עגלה ורדפתי אחרי שעה ארוכה ,כל זאת כדי לבקש מחילה...אנא

אמורה להתחיל בעוד כשעה וחצי .א נמשי בקצב נסיעה איטי

הב ,חשוב היה לי להגיע בזמ לחתונתו של בני ,והחת – ג הוא

זה ,נגיע לברכת המזו .והבעיה היא ,שהחת הלא הוא בני ,יושב

היה קצר רוח ומתוח ,ולכ סבלנותי פקעה"...אול העגלו בשלו:

עמנו פה בעגלה "...העגלו ,היטיב אחיזתו במושכות והצלי על גב

"אינני מוחל!"

הסוס .הסוס הרי את רגליו ,והעגלה הגבירה את קצב נסיעתה.

"מוכ אני לתת ל ,כל מה שתבקש" ,התחנ רבי דוד" ,אפילו...אפילו

הנוסע – הוא הגאו רבי דוד בכר ,מגדולי התורה בתורכיה

מאה דינר ,ובלבד שתמחל לי!" והעגלו ניענע את ראשו בתקיפות:

בתקופתו של בעל ה"נודע ביהודה" ,אשר משיא באותו ערב את

"אינני מוחל!" חשב רבי דוד ואז שאל " "ומה בכל זאת אוכל לתת ל,

בנו ,בשעה טובה ומוצלחת .כל יושבי העגלה נרגשי מאד ,וקצרה

כדי שתמחל לי?" שאל רבי דוד" .א תת לי" ,השיב לו העגלו,

רוח להגיע למקו השמחה.

"מחצית מ העול הבא של – אז אסלח ל"!

חלפו רק עשר דקות ,ושוב חול לו העגלו ,הסוס מטייל לו בנחת

רבי דוד הוציא מכליו נייר וקסת דיו ואמר" :בסדר גמור ,הנה אני

על הדר הכבושה ,והנסיעה מתנהלת בעצלתיי" .נו ,הזדרז"!

מקנה ל מחצית מ העול הבא שלי .ועכשיו…" "עכשיו מחול ל",

קורא רבי דוד בכר" ,השעה כבר שש וחצי ,והזמ מאוד דוחק לנו"!.

חיי העגלו.

העגלו הצלי בסוס ,א הבהמה בשלה ,משרכת אט"אט את ארבע

בניו של רבי דוד ציינו בהקדמת לספריו את המעשה הזה והוסיפו

רגליה ,והנוסעי – סבלנות פוקעת" .שלומיאל שכמו ,אינ

כי ,כנראה ,משמי העמידו את הגאו המופלג ,רבי דוד בכר ,בניסיו

יכול להזדרז"?! קורא רבי דוד בקוצר רוח .אז ,סו סו ,נת העגלו

כדי לראות ,עד כמה יהיה מוכ להשתדל כדי לרצות את חברו אשר

צליפה בשוט ,והסוס הבי את הרמז ופתח בדהרה.

נפגע ממנו.

ברכות

לא חלפה אלה מחצית השעה ,ומשפחתו של רבי דוד בכר כבר
הייתה במקו החתונה .שיל רבי דוד לעגלו את שכרו ונכנס
לאול השמחות ,והחתונה החלה.
למרות אווירת השמחה שהייתה באול ,ניכר היה ,כי דבר" מה
טורד את מנוחתו של הגאו .ואכ מיד אחר החופה ,נגש רבי דוד

מזל טוב למשפחת קרייטנברג הי"ו לרגל הולדת הנכדה ,בת לאורית
ואלעזר הי"ו .יהי רצו מלפני שוכ מרומי שיזכו לגדלה ע כל
יוצאי חלציה באושר ,שמחה ונחת לאהבת תורה ויראת שמי,
וימצאו ח ושכל טוב בעיני אלוקי ואד.

תשובות וזוכה

אל המחות והתנצל ,כי עליו לצאת לרגע לסדר משהו חשוב.
יצא רבי דוד בכר אל הרחוב וחיפש את העגלו ,א העגלו כבר
יצא לדרכו .בלא להתמהמה שכר רבי דוד עגלה ויצא אל דר המל
לחפש אחר העגלו.

התשובות הנכונות לפרשת ויחי ה:
 –1ב'  "2ג'  "3ג'  "4ב'  "5א'  "6ג'  "7ג'  "8ד'  "9ג'  "10א'
הזוכה בהגרלת הפתרונות הנכוני לפרשת ויחי הוא :נועם גודלי הי"ו

נר ה' נשמת אד ,גיליו זה מוקדש לעילוי נשמת:
חיי ב אליס עצי #ז"ל אשר ב ר' שמעו הופמ ז"ל חיי ב
יחיאל )יחיא( ב יוס ונעמה ארז ז"ל רחמי ב ורדה נחו ז"ל
אורול ניאזוב ז"ל רפאל ב עלושה הכה ז"ל משה ב עילו ביטו ז"ל יעקב ב יפת תואר באייבצ'יוב ז"ל שמואל ב שרה חנימוב ז"ל
שרה מזל טוב בת לאה סימ טוב ז"ל

חנה )חנינה( בת בודה עמור ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.א

יהי רצו שישלח הקב"ה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל ל:
נוריאל ב גוהרה נאמ הי"ו אושרת בת ציפורה כה הי"ו
אברה ב מסעודה אמיר הי"ו הילד ב ציו יונה ב חנה אביגיל הי"ו
נירית בת מזל אהרוני הי"ו רחל שרה בת אסנת למפל הי"ו
זינה בת בואנו ניאזוב הי"ו
".057
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פרשת וארא ה – תשסח'

בס"ד

ש ומשפחה_____________:

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 הקב"ה 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 הכה 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
שגידל את משה בביתו ,קבל על כ שכר .בפרשתינו ,שבע מכות שהוכו
המצרי ,בכל זאת הקשה פרעה ליבו וסירב לשלוח את ישראל.

ילדי יקרי וחביבי ,עשר מכות הכה הקב"ה הוא את המצרי,
וכול היו מידה כנגד מידה .וכול באו ללמד את הע המצרי ,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 ,במכה זו באו 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'
 .1לאיזה בעל חיי נהפ המטה של אהרו כשהשלי אותו לפני פרעה?

)חלק מהשאלות עפ"י "אוצרות התורה"(

א .נחש.

ב .גמל.

ד .כינה.

ג .תני.

 .2איזה מכות הצליחו החרטומי לעשות ואיזה לא הצליחו?
א .ד הצליחו צפרדע וכיני לא.

ג .ד לא הצליחו וצפרדע וכיני הצליחו.

ב .ד וצפרדע הצליחו ,כיני לא.

ד .א תשובה לא נכונה.

 .3עשר מכות הכה ה' את המצרי ,מדוע בחר דווקא במכות אלו?
א .המכות היו מידה כנגד מידה.

ב .אי סיבה מיוחדת לכ.

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

ד .תשובות א' וג' נכונות.

 .4איזה תבואה נפגעה במכת הברד ואיזה לא נפגעה?
א .כל התבואות הוכו .ב .הפשתה הוכתה והשעורה לא .ג .הפשתה והשעורה הוכו והחיטה והכוסמת לא .ד .מכת הברד לא פגעה בתבואה.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' עד ו' ,ז' וח'
 .5התורה נדרשת ב "קל וחומר" היכ בפרשה נמצא אחד מעשרה קל וחומר שבתורה?
ב .א לאהרו לא ישמע פרעה ,קל וחומר למשה שהוא ערל שפתיי.

א .בני ישראל לא שמעו אלי ואי ישמעני פרעה.

ד .א תשובה לא נכונה.

ג .החרטומי לא הצליחו לעשות מכת כיני ,קל וחומר שלא יצליחו את הערוב.
 .6על איזה עניי פירש רש"י "נס בתו נס"?
א .מטה )ולא תני( אהרו אכל את מטות החרטומי.

ב .האש והברד מעורבי.

ג .ג המי שבעצי הפכו לד.

ד .א' וב' נכונות.

..." .7ויסר הערוב מפרעה) "...פרק ח'( מדוע במכת הערוב ה' הסיר את ערוב ולא המית כמו במכת צפרדע?
א .כדי שלא יהנו מפרוות החיות .ב .שלא לגרו צער בעלי חיי .ג .ה' שמר אות לפע אחרת .ד .שהמצרי לא יטענו שה הרגו אות.
י ֱאלֹקי ְל ַפ ְרעֹה) "...פרק ז'( למה הכוונה "אלוקי לפרעה"?
ֹ=ה ְר ֵאה נְ ַת ִָ :
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶ
ַ " .8וֶ 5
א .ללמדו מי האלוקי האמיתי.

ב .לשפוט אותו ולרדות בו.

ג .להוכיח לו שאינו אלוקי.

ד .תשובות ב' וג' נכונות.

שאלות לכיתות ז' וח'  -ממפרשים אחרים על התורה
 " .9ה>ֵה יַד ה' הBיָה ְ@ ִמ ְקנְ ָ ֲא ֶ=ר ַ@ ָ? ֶדה) "...פרק ט( לפי פירוש הרמב" הא המקנה שבבית נפגע ממכת ה ֶֶ Cבר?
א .לא ,רק המקנה שבשדה נפגע.

ב .המקנה שבבית חלו ,ואלו שבשדה מתו.

ג .לא היה לה מקנה בבית.

ד .א תשובה לא נכונה.

ַ " .10וְַ 5רא ְַ Fרעֹה ִEי ָח ַדל ַה ָָ Dטרַ ...וֶֹ 5ס ַל ֲחטֹא ַוְַ 5כ ֵ@ד ִל@)"...Bפרק ט'( לפי פירוש הרשב" מדוע בהכבדת לב זו מודגש " ַוֶֹ 5ס ַל ֲחטֹא"?
ב .הכבדת הלב הזו הייתה אחרי שבארבה " הודה ואמר "אני ועמי הרשעי.

א .הכבדת הלב אחרי שבע מכות היא חטא.
ג .עד כה ה' הכביד את ליבו ,ובמכה זו הכביד את ליבו בעצמו.

כללי השתתפות

ד .ב' וג' 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  G 20למימוש בכלבו כוכבי ,או במתנת ח .המתמידי חומש מלא יזכו בפרס ללא הגרלה.

