סיפור השבוע
תקציר משבוע שעבר :המל רודול השני נקט יחס הוג
כלפי יהודי פרג .אול עינו של הכומר רודרי הייתה צרה ביחסו ההוג
של המל ליהודי פרג ,ולכ מדי פע ניסה להסית את המל נגד
היהודי ,להבאיש את ריח בעיניו ולהתחנ לפניו שיסלק מארצו.
התנגדותו של המל לניסיונותיו של הכומר רודרי רק הגבירה את
מאמציו של הכומר .באחת ההזדמנויות הציע למל לער ויכוח פומבי
ע רבה של העיר פרג ,כדי להוכיח קבל ע ועדה את עליונותה של
דתנו הנוצרית על פני הדת היהודית" .המל נעתר לבקשת הכומר.
דאגה רבה החלה מקננת בלב יהודי פרג למודי הצרות והפוגרומי.
בהוראת רב התכנסו כל יהודי פרג לבית הכנסת המרכזי ,ש נשאו
תפילה לשוכ מרומי מעומק הלב ובשברו לב שירח עליה ושרב
ישיב כראוי בהתנצחות ע הכומר ולהזי את מזימותיו.
מועד התנצחות הגיע אנשי רבי ,על בימה מוגבהת ומקושטת ישבו
המל רודול וכל מקורביו ,ועל בימה אחרת ממול ישבו רבה הישיש
של פרג והכומר רודרי .פני הרב הקרינו שלווה ובטחו ,וחכמת חיי.
הכומר הציג לרב שאלות קנטרניות ,א הרב לא נגרר אחר לשונו
שלוחת הרס של הכומר ,והשיב לו בנימה שליוה על כל שאלותיו.
הכומר חש כי הוא עומד להפסיד במערכה .בקול ר הציג את שאלתו
הבאה" :במה זכה משה רבכ ,שאת מקבלי את כל דבריו בלא
פקפוק וערעור?"....
"משה רבינו" – השיב הרב – "נבחר להיות שליחו של האלוקי .הוא
שהה על הר סיני ארבעי יו וארבעי לילה בלא מזו ומשקה ,וש
נגלה אליו ה' ומסר לו את התורה הקדושה ,זו התורה המאירה את
דרכנו ואשר על פיה אנו חיי".
עיני הכומר אורו לפתע והוא אמר " :הבה נעשה עסקה .ג אני מסוגל
לצו ארבעי יו וארבעי לילה בתנאי שתקבלו עליכ אחר כ את
עיקרי הדת הנוצרית ,וא לא "....הכומר לא הספיק להשלי את דבריו
ומכיוו מושבו של המל נשמע המש המשפט" .אז תתלה אתה כא,
במרכז כיכר העיר" – סיי המל את המשפט .המל הני את שרביטו
– אות לסיו הויכוח ,וק ממקומו מעל הבימה...

המשך משבוע שעבר :רחש שט את הקהל כנחשול אדיר.
איש לא צפה לסיו הויכוח בדר כזו .היהודי התמלאו חששות
כבדי .אמנ אי איש אשר יוכל לצו ארבעי יו ולילה

נבדקו בקפדנות מיוחדת כדי לוודא שלא הוסתר בי דפיה דבר
מאכל כלשהו ,וכ נר שעווה גדול .לאחר שנכנס הכומר לחדר ננעלה
הדלת מאחוריו.
כ חלפו ארבעי הימי כשהיהודי אחוזי החרדה שופכי שיח
לפני הבורא ומתחנני לו להציל מכל צרה.
שעת בי ערבי .השמש כבר שולחת קרניי אחרונות לעול ,ברכת
פרידה ליו שחל  .המל בלוית שריו שמי פעמיה לעבר חדרו של
הכומר .עד שהגיעו שמה כבר שקעה השמש .נת המל אות לעבדיו
שהנה ,עתה היא השעה היעודה – תמו ארבעי יו .בהתרגשות רבה
פתחו את מנעול החדר ועצרו לרגע קט את נשמת...
בצעדי כושלי ובפני חיוורות כסיד קרב אליה הכומר .כל
הנוכחי פרצו בשאגות שמחה כול מלבד אחד – רבה הישיש של
פרג ,שנראה כאבל בי חתני.
"ועתה" – פנה המל אל הרב – "ה נוכחת במו עיני כי הכומר
רודרי עמד בדבוריו וצ במש ארבעי יו וארבעי לילה .לא
נותר לכ היהודי ,אלה לעמוד בתנאי ההסכ ולקבל עליכ את
הדת הנוצרית".
הרב לא אבד את עשתונותיו .ואמר למל" :עלי לברר תחילה א
אמנ לא הביא הכומר דבר מאכל או משקה אל פיו .ירשה נא לי,
הוד מלכותו ,לער חיפוש מדוקדק בחדר ולבדוק היטב א אי ש
שיירי מאכל" ,המל הסכי...

ברכות
מזל טוב לנתנאל ונעמה פריז הי"ו ולכל בני משפחותיה לרגל
נישואיה .יהי רצו מלפני שוכ מרומי שתזכו להקי בית נאמ
וכשר בישראל המושתת על יסוד איתני של אהבה ויראת שמי
לתפארת ע ישראל.
מזל טוב למימו שלו ורעייתו הי"ו ולכל בני משפחותיה לרגל
הולדת התאומי ב ובת .יהי רצו מלפני שוכ מרומי שתזכו
לגדל יחד ע כל יוצאי חלציכ באושר ,שמחה ונחת לאהבת תורה
ויראת שמי ,וימצאו ח ושכל טוב בעיני אלוקי ואד.

תשובות וזוכה

ולהישאר חי ,א ה הכירו את הכומר וידעו כי אי גבול לנכליו
ולתככיו .ומ הסת ימצא דר להערי עליה.
כעבור ימי אחדי הוכנס הכומר לחדר מיוחד שהוקצה לו בארמו

התשובות הנכונות לפרשת בא ה:
 –1ג'  %2ב'  %3ב'  %4ג'  %5ב'  %6ד'  %7ג'  %8ג'  %9ד'  %10ב'

המל ,ש עתיד היה לשהות ארבעי יו .לבד מכסא ,שולח

עקב אילוצי ש הזוכה בפרשת וארא יפורס אי"ה בגיליו הבא

ומטה לא היה בחדר דבר .הכומר הביא את ספריו הרבי ,אשר

עקב אילוצי ש הזוכה בפרשת בא יפורס אי"ה בגיליו הבא

נר ה' נשמת אד ,גיליו זה מוקדש לעילוי נשמת:
יחיאל )יחיא( ב יוס ונעמה ארז ז"ל רחמי ב ורדה נחו ז"ל חיי ב אליס עצי 0ז"ל אשר ב שמעו הופמ ז"ל רפאל ב עלושה הכה ז"ל
משה ב עילו ביטו ז"ל יעקב ב יפת תואר ז"ל שלמה ב דיאמנטה חייט ז"ל מרדכי ב שמואל צבי אורב ז"ל אליהו ב רחל חכי ז"ל
רחל בת עישה גבאי ז"ל
שרה בת ברוריה חנימוב ז"ל

שרה פרידה בת חיי וטולצה פרקש ז"ל
מרי חזות ז"ל
מיחה בת גזיילה )ג' רפה כהגיית יהודי טוניס( כה ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.א

מסעודה בת לאה עמור ז"ל
חנה )חנינה( בת בודה עמור ז"ל

יהי רצו שישלח הקב"ה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל ל:
אברה ב מסעודה אמיר הי"ו הילד ב ציו יונה ב חנה אביגיל הי"ו נוריאל ב גוהרה נאמ הי"ו אושרת בת ציפורה כה הי"ו
רחל שרה בת אסנת למפל הי"ו
נירית בת מזל אהרוני הי"ו
זינה בת בואנו ניאזוב הי"ו
.050%
הקדשת גיליו לרפואה ,לע"נ ועוד לא חייבת בתשלו ,א נית לתרו תרומה חד פעמית או בהוראת קבע .נא לפנות לשמעו בוחניק 050%2339941

פרשת יתרו ה – תשסח'

בס"ד

ש ומשפחה_____________:

מאוצרות התורה לילדי
ילדי יקרי וחביבי ,בפרשתנו מספרת לנו התורה ,על הפגישה
המיוחדת ב יתרו חות משה למשה ,על הצעתו כיצד למנות שופטי
בע ,שיעזרו לשפוט את הע ,אול גולת הכותרת הוא – מת תורה.
בחודש סיוו הגיעו בני ישראל מרפידי למדבר סיני ה הלכו
והתקרבו אל ההר עליו היו צריכי לקבל את התורה וכול יחד עמדו
ש כאיש אחד ,בלב אחד.
מהו אותו מקו שנבחר להיות ראוי שעליו תינת התורה זה הר סיני,
הר צנוע שלא היה במריבת ההרי .בה כל הר טע כי הוא ההר שעליו
ראוי שתינת התורה .וכ התווכחו ביניה הר התבור והר הכרמל
וכל ההרי ,והקדוש ברו הוא לא נעתר לה ,אלא בחר לתת לעמו
את התורה הקדושה בהר סיני ,מפני שעליו מעול לא נעשתה עבודה
זרה ,ומפני שהר זה ,הנמי עצמו מכול ,בחר ה'.
במי בחר הקדוש ברו הוא כראויי לקבל את מתנתו הנפלאה את
החמדה הגנוזה? תחילה הציע ה' את התורה לבני עשו – שאלו אותו:
"מה כתוב בה"? כאשר אמר לה "לא תרצח" – אמרו לו בני עשו:
אי אנחנו יכולי לקבל את התורה .הרי צאצאי אנו לעשו ,שעליו
נאמר "הידיי ידי עשו" ,ולו ניתנה ההבטחה "על חרב תחיה"
הכיצד נוכל אנחנו להימנע מרצח? לא ,לא נוכל לקבל את התורה.

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'
 .1מי ה בניו של משה?
א .יהושע וחור.

כ הל הקדוש ברו הוא מאמה לאומה – להציע לה לקבל את
התורה .וכל אומה ואומה סירבה לקבלה כל אחת מסיבה אחרת.
כאשר הגיע לבניו האהובי " בני ישראל ,היה זה אחרי שכבר נטהרו
מארבעי ותשעה שערי טומאה ,בה שקעו בהיות במצרי והגיעו
לדרגה הראויה לקבלת התורה .והציע לה לקבל את התורה ,מה ענו ע
ישראל? "ויענו כל הע יחדיו" – כול מכריזי פה אחד" :כל אשר
דיבר ה' נעשה" .מיד ירדו ובאו ששי רבוא של מלאכי השרת והכתירו
לכל אחד ואחד מישראל בשני כתרי של הוד!
למחרת הגיע להר סיני ,ביו ב' בסיוו ,קרא ה' למשה מראש ההר.
עלה משה אל האלוקי ונכנס בעובי הענ .ה' ציוה את משה לצוות
לישראל לכבס בגדיה ,ולהתקדש ולהיות מוכני ליו השלישי כלומר:
ליו ששה בחודש סיוו ,לקבל את התורה הקדושה.
טהורי וזכי היו אותה שעה ישראל ,קדושי כמלאכי בשרת .בבוקר
יו ו' בסיוו ,הקדוש ברו הוא בכבודו העיר אות בקולות וברקי.
עמדה כל הבריאה והעול כולו בדממה מוחלטת ,לשמע את קול ה'.
ובדממה הגדולה ששררה אז בעול ,הדהד רק קולו של ה' ,האומר את
עשרת הדברות לישראל והגיע לאוזני כל אחד ואחד ,מקצה העול ועד
קצהו נשמע הקול ,בשבעי לשונות ,כדי שישמעו ג אומות העול.

)חלק מהשאלות עפ"י "אוצרות התורה"(

ב .גרשו ואליעזר.

ד .למשה לא היו בני אלא בנות.

ג .גרשו ואיתיאל.

 .2מה הציע יתרו למשה ,כדי להקל עליו לשפוט את הע?
א .שאהרו הכה יעזור לו.

ב .שיהושע יעזרו לו.

ד .שזקני ישראל יעזרו לו.

ג .שימנה שרי אלפי מאות חמישי ועשרות שיעזרו לו.

 .3מדוע בחר ה' דווקא בהר סיני לתת עליו את התורה לבני ישראל?
ב .היה הר צנוע ולא גאוות.

א .הוא ההר הגבוה ביותר.

ד .תשובות ב' וג' נכונות.

ג .לא עבדו עליו עבודה זרה.

 .4קול של מי נלווה לקול ה' בעת אמירת עשרת הדיברות?
א .קול של ציפורי השיר .ב .קול נגינת ושירת של הלווי .ג .רק קולו של ה' נשמע ללא ליווי .ד .קול שירת של תינוקות של בית רב.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' עד ו' ,ז' וח'
" .5וישתחו וישק לו" מי השתחווה אל מי?
ב .יתרו לפני משה.

א .משה לפני יתרו.

ד .א אחד לא השתחווה.

ג .לא ידוע.

..." .6ל רד ועלית אתה ואהרו עימ...והע אל יהרסו לעלות % "...מה העצה שלמדי מפסוק זה?
ב .מזרזי אד לפני מעשה וג בשעת מעשה.

א .טובי השניי מ האחד.

ג .אי בפסוק זה עצה.

ד .א' וב' נכונות.

" .7ויח ש ישראל" מדוע לפי רש"י הפסוק נאמר בלשו יחיד "ויח" ולא בלשו רבי – "ויחנו"?
ב .הכוונה למשה נציג של ישראל שחנה לפני שעלה להר סיני.

א .בחניה זו היו מאוחדי כאיש אחד בלב אחד.
ג .הכוונה לע ישראל שהוא אחד.
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ד" .ישראל" – הכוונה ליעקב שחנה ש בדרכו למצרי.

י) "...פרק כ'( למה הכוונה "מזבח אדמה"?
י וְ ֶאת ְָ 4ל ֶמ ָ
ָב ְח ָָ 6ע ָליו ֶאת עֹל ֶֹת ָ
" ִמזְ ַ<ח ֲא ָד ָמה ֲַ 6ע ֶ:ה ִ9י וְ ז ַ

א .מזבח העשוי מאדמה.

ב .מזבח הצמוד לאדמה ולא על עמודי.

ג .שיש למלא את מזבח הנחושת באדמה.

ד .תשובות ב' וג' נכונות.

שאלות לכיתות ז' וח'  -ממפרשים אחרים על התורה
י) "...פרק כ'( לפי פירוש הרשב" מה ההדגשה ב "מזבח אדמה"?
י וְ ֶאת ְָ 4ל ֶמ ָ
ָב ְח ָָ 6ע ָליו ֶאת עֹל ֶֹת ָ
ִ " .9מזְ ַ<ח ֲא ָד ָמה ֲַ 6ע ֶ:ה ִ9י וְ ז ַ
א .מזבח העשוי מאדמה.

ב .מזבח הצמוד לאדמה ולא על עמודי.

ג .שהמזבח יהיה חלק וללא ציורי.

ד .כל התשובות נכונות.

י) "...פרק כ'( לפי פירוש האב עזרא מה ההדגשה ב "מזבח אדמה"?
י וְ ֶאת ְָ 4ל ֶמ ָ
ָב ְח ָָ 6ע ָליו ֶאת עֹל ֶֹת ָ
ִ " .10מזְ ַ<ח ֲא ָד ָמה ֲַ 6ע ֶ:ה ִ9י וְ ז ַ
א .מזבח העשוי מאדמה.

ב .מזבח הצמוד לאדמה ולא על עמודי.

כללי השתתפות

ג .שהמזבח יהיה חלק וללא ציורי.

ד .כל התשובות 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  = 20למימוש בכלבו כוכבי ,או במתנת ח .המתמידי חומש מלא יזכו בפרס ללא הגרלה.

