
        סיפור השבועסיפור השבועסיפור השבועסיפור השבוע

לה מרכבה התנהלה , הקסומה בי� עצי� ופרחי� מלבלבי�בדר� 

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

  .והמושכות רפויות לו בידיו, עליז

� הוא שכ, שנית� לו, החופש המעטהסוס מרוצה מ ג�כי , נראה היה

  .בצידי הדר�שי� ב בעשהשביע את רעבונווסטה מעט לצד הדר� 

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

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

אשר , ת בניעלינו להגיע לחתונ, אנחנו ממהרי�", שנית הנוסע

איטי נסיעה קצב א� נמשי� ב. שעה וחציכאמורה להתחיל בעוד 

יושב ,  הלא הוא בנישהחת�, והבעיה היא. נגיע לברכת המזו�, זה

היטיב אחיזתו במושכות והצלי� על גב , העגלו� ..." בעגלה פהעמנו

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

מגדולי התורה בתורכיה , הגאו� רבי דוד בכרהוא  –הנוסע 

ערב את באותו אשר משיא , " ביהודהנודע"בתקופתו של בעל ה

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

  .רוח� להגיע למקו� השמחה

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

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

  .!"דוחק לנו ודמאוהזמ� , השעה כבר שש וחצי", קורא רבי דוד בכר

אט את ארבע "משרכת אט, א� הבהמה בשלה, צלי� בסוסהעגלו� ה

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

נת� העגלו� , סו� סו�, אז. צר רוחו קורא רבי דוד בק!?"יכול להזדרז

  . והסוס הבי� את הרמז ופתח בדהרה, צליפה בשוט

ומשפחתו של רבי דוד בכר כבר , שעהלא חלפה אלה מחצית ה

שיל� רבי דוד לעגלו� את שכרו ונכנס . הייתה במקו� החתונה

  .והחתונה החלה, לאול� השמחות

מה  "כי דבר, כר היהי נ,שהייתה באול�השמחה אווירת למרות 

 נגש רבי דוד ,אחר החופהמיד ואכ� . טורד את מנוחתו של הגאו�

  .כי עליו לצאת לרגע לסדר משהו חשוב, אל המחות� והתנצל

א� העגלו� כבר , פש את העגלו�י וחאל הרחובבכר יצא רבי דוד 

בלא להתמהמה שכר רבי דוד עגלה ויצא אל דר� המל� . יצא לדרכו

  .לחפש אחר העגלו�

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

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

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

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

שאל רבי דוד " ?מדוע "!!"אינני מוחל: "לתדהמתו ענה העגלו�ו

מיד אחרי חופתו של בני עזבתי את , ראה "" המשי�  ומידבתמיהה

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

א אנ...בקש מחילהכדי לכל זאת , עגלה ורדפתי אחרי� שעה ארוכה

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

: העגלו� בשלואול� ..."ולכ� סבלנותי פקעה, היה קצר רוח ומתוח

  !"אינני מוחל"

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

: ותענע את ראשו בתקיפינוהעגלו� !"  ובלבד שתמחל לי, מאה דינר

, ומה בכל זאת אוכל לתת ל�" " ל שאז ואד דוי רבב חש !"אינני מוחל"

,  העגלו�ו ליבהש, "א� תת� לי.  "שאל רבי דוד" ?כדי שתמחל לי

  !" אז אסלח ל�–מחצית מ� העול� הבא של� "

הנה אני , בסדר גמור: "יר וקסת דיו ואמרירבי דוד הוציא מכליו נ

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

  .חיי� העגלו�

 בניו של רבי דוד ציינו בהקדמת� לספריו את המעשה הזה והוסיפו

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

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

  . ממנונפגע

        ברכותברכותברכותברכות
בת לאורית , לרגל הולדת הנכדהו "משפחת קרייטנברג הימזל טוב ל

ע� כל  הגדלזכו לייהי רצו� מלפני שוכ� מרומי� ש .ו"ואלעזר הי
, שמחה ונחת לאהבת תורה ויראת שמי�, באושר� היוצאי חלצי

  . ח� ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�ומצאיו

        בות וזוכהבות וזוכהבות וזוכהבות וזוכהווווששששתתתת
  :ה� חיויהתשובות הנכונות לפרשת 

  'א "10  'ג "9  'ד "8 ' ג " 7  'ג "6  'א "5  'ב "4  'ג " 3  'ג "2  'ב –1

   ו"הי נועם גודלי :אוה חיויפרשת וכה בהגרלת הפתרונות הנכוני� להז
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  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
,  הוא את המצרי�ה"ב הקהכהעשר מכות  , וחביבי�ילדי� יקרי�

את , מצריהע� הוכול� באו ללמד את . דהידה כנגד מי היו מוכול�

נפרע מ� המצרי� ' ה .'פרעה ואת כל גויי האר� מה גדול כוחו של ה

תה כנגד יכל מכה ומכה היו. באותו אופ� בו חשבו להרע לישראל

  :פורענות אחרת של מצרי�

, ר שפכו המצרי� את דמ� של ישראל בהשליכ� את בניה� ליאו– ד�

  . באה מכת הד� ומלאה את היאור ואת כל אר� מצרי� בד�לכ�

 צעקו בני ישראל באזני המצרי� ובקשו כי לא יהרגו את –צפרדע 

באה מכת . כאילו אינ� שומעי�זניה� ו והמצרי� אטמו א–ילדיה� 

  .והרעישה לה� מכל עבר, הצפרדעי� המקרקרות בכל מקו�

ו בא,  בעפר האר�אות�  התעמרו המצרי� בישראל והעבידו–ני� יכ

  .עפר האר� להשחית מה� את כל תענוגות החיי�מ הכיני� שיצאו

 היו המצרי� פורצי� לבתי ישראל וחוטפי� ילדיה� לעבודה – בוער

  .ל המצרי�שטרפו את בניה� אשר  חיות רעות באו ה זומכב, קשה

 נכחד המקנה – היו המצרי� גוזלי� את מקנה ישראל עתה – דבר

  .ר מקנה רק אצל בני ישראלשלה� ונשא

,  היו המצרי� מבזי� ומשקצי� את ישראל כאלו היו טמאי�– שחי�

  .עתה הפכו ה� עצמ� להיות טמאי� ומשוקצי�

חזר הברד והכה .  הכו המצרי� בישראל וזרקו עליה� אבני�– ברד

  .מדה כנגד מדה, בה� כאבני�

שכלה את , ענשו בארבה ונ– גזלו המצרי� את שדות ישראל – ארבה

  .שדותיה� ואת תבואת�

בשל כ  .  החשיכו המצרי� את עיני ישראל בגלות מצרי�– ש וח

  .באה עליה� מכת החש 

בני בכורי "שנקראו ,  שעבדו המצרי� את ישראל– בכורותמכת ה

  . ועל כ� לקו בבכוריה�–" ישראל

להרי� את אחיו יאמר לאהרו� שלמשה ' אמר הבמכות ד� וצפרדע 

מדוע לא . ולהכות בו את היאור, עשר המכותחקוקות היו עליו , טהומ

אתה לא יכול להיות ,  למשהה"באמר לו הק? יעשה זאת משה בעצמו

, בה ביאוריששמרו והגנו עלי  כשהיית בת, המי� הללו: כפוי טובה

 כ  היה ג� במכת .על ידי אהר�יוכו אלא , לא ראוי שאתה תכה אות�

כדי שמשה לא יהיה כפוי ? מדוע,  את עפר האר�הכהו� אהר, הכיני�

  .טובה לחול שעזר לו כשהרג את המצרי וטמנו בחול

בזכות , � אמנ� פרעה עצמו לא לקה בה,שבוע ימי� נמשכה המכה

שבע מכות שהוכו , תינו בפרש.קבל על כ  שכר, דל את משה בביתויגש

     . ישראלוח אתבו וסירב לשליבכל זאת הקשה פרעה ל, המצרי�
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