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תעודת זהות 4 .
כדאי למדריכה להכין מראש כרטיסים עם שמות של דמויות הקשורות לסיפור יציאת 
מצרים או להגדה. יש להצמיד על גבו של החניך כרטיס עם שם הדמות ועל החניך 
5 שאלות  הוא רשאי לשאול את החניכים  זמן קצוב.  תוך  במי מדובר  לגלות  לנסות 
שתשובתם היא כן/לא תוך זמן קצוב. אם הוא מצליח לגלות את שם הדמות הוא צובר 
יש  נקודות. המנצח הוא החניך שמצליח לגלות כמה שיותר דמויות. בגמר הפעולה 
לארגן קבוצות קטנות של 5-3 חניכים שיעשו מחקר על הדמויות ויכינו הצגה קצרה 

על קורות חייה. לגיוון הפעולה אפשר להכין כרטיסים עם מושגי החג ומנהגיו.

דוגמאות לדמויות: אברהם אבינו, משה, אהרן, מרים, פרעה, ארבעת הבנים, אליהו, 
בתיה בתו של פרעה, יהודי שלא רוצה לצאת ממצרים, אחד מהחרטומים, רבי אלעזר 

בן עזריה, רבי עקיבא.

שעשועי לשון כיד הדמיון 5 .

א. הכרת ניבים יום-יומיים
לפניכם ביטויים הלקוחים מנושא חג הפסח, ההסברים לא כתובים לפי הסדר, מצא 

את ההסבר המתאים לכל ביטוי וסמן ליד כל הסבר את מספר הניב המתאים לו.

ליל שימורים )יב( 1 .

	. "חכם של מה נשתנה" )יא(

שאר ירקות )י( 3 .

קשה כקריעת ים סוף )טו( 4 .

)ח( הקדים תרופה למכה  5 .

מכות מצרים )יג( 6 .

שאלת תם )א( 7 .

מטה קסם )ד( 8 .

חושך מצרים )טז( 9 .

גמר עליו את ההלל )ג( 10 .

עבודת פרך )ט( 11 .

מכה אשר לא כתובה 1	 .

בתורה )ה(

כטיפה מן הים )יד( 13 .

מכת מדינה )ז( 14 .

אביב חייו )ו( 15 .

ארץ עבדים )ב( 16 .

עליה  שהתשובה  ביותר  פשוטה  א. שאלה 
ידועה.

ב. כינוי לארץ מצרים.

ג. שיבח והילל אותו מאוד.

ד. דבר המחולל נפלאות.

ה. אסון או תופעה שפגע ברבים.

ו. ימי נעוריו.

ז. צרה גדולה בלתי צפויה.

הצרה  מן  הצלה  דרך  מועד  בעוד  ח. הכין 
העתידה.

של  גופו  את  המפרכת  קשה  ט. עבודה 
העובד.

י. דברים שונים

פיקח  שאינו  למי  מבדח  עממי  יא. כינוי 
ביותר.

יב. לילה של חוסר שינה, לילה שבו ערים.

יג. כינוי למכות קשות ונמרצות.

דברים  בין  הבטל  פעוט  דבר  יד. משל 
גדולים.

טו. דבר קשה ביותר.

טז. אפלה גמורה ומוחלטת.
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ב. מילה משותפת 

לכל אחת מקבוצת המילים הנתונות יש מילה משותפת – מהי?

)מצה( שמורה * מצווה * עשירה   

)מצרים( חושך * מכות * ארץ   

)מים( חיים * שלנו * כבדים   

)ארבע( כוסות * אימהות * קושיות  

)יד( רחבה * רמה * קשה  

)יין( אדום * לבן * יבש   

)חמץ( בדיקת * מכירת * ביעור  

)פסח( מצרים * דורות * שני  

)מטה( אהרון * לחם * קסם  

ג. גלה נסתרות

לפניך שמות ומושגים הקשורים לפסח – האם תוכל למוצאם?

מגיד גידם =     

אפיקומן קני מאפו =    

כרפס ספרך =     

צפרדע פרד עץ –    

פסח סחף =     

חרוסת חסרות =    

ארבה הבאר =     

ערוב בוער =    

ים סוף מוסיף =    

מוציא מצה אמיץ הצום =   

ארבעת הבנים 6 .
על הפסוק "והגדת לבנך" מסבירים חז"ל בהגדה של פסח, כי ישנם ארבעה סוגי בנים 

בכל דור, שיש לשוחח אתם אודות יציאת מצרים, ולהעביר להם את המסורת.

כיתבו לצד כל בן, איזה סוג של בן אדם הוא לדעתכם )אופי, תחביבים, תחומי  = 
עניין ועוד(.
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המסורת  העברת  ועל  ההגדה  קריאת  על  מהבנים  אחד  כל  חושב  מה  שערו  = 
בכלל.

מתוך "מפתחות לגלגל השנה – חגי ישראל – מסורת וחידוש לכיתות ו'',

כל הזכויות שמורות לחל"ד מפעלים חינוכיים
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ג. פרשיות השבוע בחודש אדר-ניסן

פרשת תרומה
	. "עצי שטים" – מאין היו להם  במדבר? )ברש"י(.

א. אברהם אבינו שתל ארזים במדבר שידע שיבואו בניו לשם ויבנו משכן.
ב. יעקב הביא ארזים למצרים ונטעם וציווה לבניו ליטלם עמהם.

	. בדרך נס צמחו להם ארזים )מדרש(.
ד. תיבתו של נח נחה במדבר ופרקוה.

)שפתי  תחש"?  "ואנעלך  ביחזקאל  המוזכר  התחש  מהו   - "תחשים"  2 .
חכמים(

א. זהו התחש המוזכר בפרשתנו.
ב. הוא שור בר.

	. הוא תרנ	ול הבר.
ד. מין חיה טמאה וקלא אילן שמה.

למנורה  היו  ופרחים  גביעים כפתורים  כמה   – "וכפתֹר תחת שני הקנים"  3 .
בסך הכול? )ברש"י(

22 	ביעים, 22 כפתורים, 22א.  פרחים.
22 	ביעים, 11 כפתורים, 9ב.  פרחים.
31 	ביעים, 13 כפתורים, 7	.  פרחים.
11 	ביעים, 22 כפתורים, 9ד.  פרחים.

"ּוַמְלָקֶחיָה" – מה היה תפקידה? )ברש"י( 4 .
א. לאסוף בהם אפר הפתילות.

ב. עשויים לקחת בהם פתילות מתוך השמן.
	. ליצוק בהם שמן.
ד. לתת לתוכן שמן.

"וצפית אותו נחשת" – לכפר על מה? )רש"י( 5 .
א. לכפר על עבודה זרה הדומה לניחוש.

ב. לכפר על מידת הכעס.
	. לכפר על עוון אדם הראשון שנעשה על ידי נחש.

ד. לכפר על עזות מצח שנאמר "ומצחך נחושה".

י" – איזו דרך ארץ למדנו מכאן? )רש"י( "יהיה ָסרּוַח על ִצדֵּ 6 .
א. שאין לאדם לקמץ בהוצאות הקשורות לשמיא, שהיריעות היו עודפות 

ומונחות על הארץ.
ב. שיהא אדם חס על היפה )שלא היו היריעות מ	יעות לארץ כדי שלא 

ייטנפו(.
	. דרך ארץ שי	לה אדם בלבושו רק את ִמְנָעָליו שהרי בצד דרום וצפון היו 

מ	ולים האדנים שהם כמו ִמְנָעִלים.
ד. שאדם נסרח ונשען יעשה זאת על צידו משום דרך ארץ.
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פרשת תצווה
ים" – האם במקדש שני היה החושן? )רש"י( מִּ "את האורים ואת ַהתֻּ 	 .

א. לא היה חושן כלל.
ב. החושן היה אבל בלא כתב שם המפורש.

	. החושן היה עם הכתב אלא שהיה מחוסר אבנים.
ד. דבר זה נשאר ב	דר תעלומה.

היכן הזכיר רש"י ביצת תרנגולת? 2 .
א. על פעמוני הזהב.

ב. על הרימונים.
	. על המרחק בין רימון לפעמון.

ד. על 	ודל נקב בית הצוואר של המעיל.

נֹת" – אלו בגדים היו בבני אהרון? )רש"י( "ולבני אהרן תעשה ֻכתָּ 3 .
א. כתונת, מ	בעת, מכנסיים ואפוד.

ב. כתונת, אבנט, מ	בעת ומעיל.
	. כתונת, אבנט ומכנסיים.

במה מתחייב כהן ששימש מחוסר אחד מן הבגדים? )רש"י(. 4
א. מתחייב לתפור את אותו ב	ד שחיסר.

ב. חייב מיתה בידי שמים.
	. חייב מלקות ארבעים.

מדוע היו מפותחים שמות השבטים על האבנים? )רש"י( 5 .
א. כדי שיזכור אהרון שהוא שליחם של כלל ישראל.
ב. ללמוד שהיו השבטים כיהלום הזה שאין בו דופי.

	. כדי שיזכור הקב"ה צדקתם של השבטים.

"על פתיל תכלת" – היכן היו מונחים תפיליו של הכהן הגדול? )רש"י( 6 .
א. בצדו של מזבח הזהב.

ב. בצדו של מזבח החיצון.
	. על המצנפת.

ד. בין ציץ למצנפת.

פרשת כי תשא
"ונתת אתו על ֲעבַֹדת אוהל מועד" – איזה משל הביא רש"י?. 	

א. משל לחנווני שחנותו חביבה עליו ו	נבו ממנה מוצרים.
ב. משל לשולחני שכספו חביב עליו ונתעפשו לו כמה מטבעות.

	. משל לחקלאי שחביב עליו פרדסו ונתייבשו לו כמה עצים.
ד. משל לצאן החביבה על בעליה שנפל בה דבר.
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"ואת בגדי השרד" – מה הם? )רש"י(. 2
א. הם ב	די כהונה ושרד לשון חשיבות.

ב. הם ב	די תכלת ואר	מן ותולעת שני המיועדים לכסות הכלים במסעות.
	. אלו ב	די אדם הראשון המיוחדים.

ד. אלו ב	די הכהנים הישנים ששרדו ונ	נזו.

"ְזכֹר לאברהם" – מדוע? )רש"י(. 3
א. אם עבדו ישראל עבודה זרה זכור לאברהם שביטל עבודה זרה שבעולם 

והפיץ את שמך.
ב. אם השכימו ישראל לעבודה זרה זכור לאברהם השכמתו לעקידה.

	. אם עברו ישראל על עשרת הדיברות, אברהם נתנסה בעשר ניסיונות 
ועדיין לא קיבל שכרו.

"וגרשתי את הכנעני" – מדוע לא מנה הכתוב את הגרגשי? )רש"י( 4 .
א. כיוון שנתמלאה סאתו והרי הוא בטל ומבוטל.

ב. שעמד ופנה מפניהם מאליו.
	. שהיו צדיקים ולא רצה להזכירם עם הרשעים.

"גם את הדבר הזה" – שלא תשרה שכינה עוד על עובדי כוכבים, אם כן  5 .
כיצד נתנבא בלעם? )רש"י(

א. לא על ידי שריית שכינה אלא על ידי שליח.
ב. נבואת בלעם הייתה צורך שעה שלא יאמרו אומות העולם אילו היה לנו 

נביא כמשה...
	. נבואת בלעם הייתה לטובת בני ישראל לכן הותר לו להתנבאות.

"ּוְלבָֹנה זכה" – כיצד הוא החשבון ל-		 הסממנים? )רש"י(. 6
, סמים לרבות עוד  סמים – מיעוט רבים שניים, נטף שחלת ולבונה הרי 5א. 

כמו אלו הרי 10 והחלבנה הרי 11.

, סמים לרבות עוד  סמים – מיעוט רבים שניים, נטף שחלת וחלבנה הרי 5ב. 
כמו אלו הרי 10 והלבנה הרי 11.

, סמים לרבות  סמים - מיעוט רבים שניים, הצרי והצפורין והחלבנה הרי 5	. 
כמו אלו הרי 10, והלבונה הרי 11.

פרשת ויקהל-פקודי
ְך את דרכך" – היכן מופיע פסוק זה? )רש"י(. 	 רֶֹכת המסך", "הנני שָׂ "ואת פָּ

א. באיוב.
ב. בירמיהו.
	. בישעיה.
ד. בהושע.
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"ֵנרֶֹתיָה" – למה היו משמשים הבזיכים? )רש"י(. 2
א. לנוי.

ב. השמן והפתילות נתונים בהם.
	. הם המלקחיים.

ד. הם נרות שעווה הנתונים בעזרה.

"טוו את העיזים" – איזו אומנות יתרה הייתה כאן? )רש"י(. 3
א. העז עצמה הייתה מוציאה צמר טווי.

ב. שמעל 	בי העיזים טווין את הצמר.
	. שצמר העז קשה לטוויה.

העגל?  עוון  על  לישראל  הקב"ה  שוויתר  ידענו  כיצד   – ָהֵעֻדת"  "משכן  4 .
)רש"י(

א. שהרי לא כילם.
ב. הסברה נותנת, כיוון שהר	ו את החוטאים ושבו בתשובה.

	. כיון שנתן להם את הלוחות.
ד. כיוון שהשרה שכינתו ביניהם.

"לשש מאות אלף" – מי לא נתן מחצית השקל? )שפתי חכמים(.. 5
א. הבכורות.
ב. הלוויים.

	. משה ואהרון.
ד. המצורעים.

"ומן התכלת והארגמן" – כיצד הוכיח רש"י שאין מדובר כאן בבגדי כהונה?  6 .
)רש"י(

א. כיון שלא היה בהם פשתן ובב	די כהונה היה פשתן.
ב. כיון שכתוב אחר כך "ויעשו את ב	די הקדש" משמע שבתחילתה לא 

דיבר בב	די כהונה.
	. שאם פסוק זה מדבר בב	די כהונה אין בו שום צורך שהרי הולך ומונה 

את כולם.

פרשת ויקרא
שפתי  )רש"י,  למזבח?  סביב  הדם  זריקת  מתקיימת  כיצד   – "וזרקו"  	 .

חכמים(
א. זורק הדם בכלי מסביב למזבח עד שממלא כולו סביב.

ב. בכל קורבן נותן לזווית אחרת עד שמתקיים סביב.
	. נותן שתי מתנות )זריקות( לשתי זוויות המזבח הנ	דיות והדם מתפשט 

לכאן ולכאן ונחשב לארבע וזהו סביב.
ד. נותן זריקה אחת בזווית אחת ומכוון על סביב למזבח.

ֻשַח" – מתי מתחייב הכהן הגדול בפר לחטאת? )רש"י ושפתי  "אם הכהן ַהמָּ 2 .
חכמים אות ב(
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א. כשהורה הוא לכהנים אחרים ועשו על פיו.
ב. כשהסנהדרין טעתה בהוראתה לכהן ה	דול.

פי  ׁ)על  דעתו  שיקול  פי  על  בעצמו  הוא  ועשה  הדין  ממנו  	. כשנעלם 
טעותו(.

ד. כשבתחילה עשה במזיד וחזר בו.
"אשר נשיא יחטא" – מהו לשון אשר? )רש"י(. 3

א. לשון ראייה כמו אשורנו, נשיא שראה שחטא, דהיינו שם על ליבו.
ב. לשון אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על ש		תו.

	. כמו כאשר דהיינו אם נשיא יחטא.

"על ָהעָֹלה" – מה מלמדנו פסוק זה? )רש"י(. 4
א. שנקדים עולת תמיד לכל קורבן.

ב. שמותר להניח בשרים של קורבנות אחרים על העולה.
על  עליו  העולה,  על  שנאמר  הקורבנות  לכל  התמיד  עולת  	. שנאחר 

כולם.
ד. לרבות בעל מום עובר.

) "ונפש כי תחטא ושמעה קול ָאָלה" – במה מדובר? )רש"י. 5
א. אדם שחטא ושמע קול שבועה צריך להביא קורבן, שהוא סימן רע לו.

ב. אדם שחטא בשבועה לחינם מביא קורבן.
	. בדבר שהוא ֵעד בו, שהשביעוהו שבועה שאם יוודע לו עדות שיעיד לו..

"והקריב את אשר לחטאת הראשונה" – למה הדבר דומה? )רש"י(. 6
א. דומה לאדם שמפרט מומיו תחילה ואחר כך שבחיו, שכך אמרו חז"ל 

שינה	 אדם.
ב. דומה לאדם ירא שמים שרוצה להסיר מעליו מיד את חטאו.

	. לפרקליט שנכנס לרצות, ריצה הפרקליט )החטאת( נכנס דורון אחריו 
)העולה(.

פרשת צו
"ופשט את בגדיו" – איזו דרך ארץ למדנו מפסוק זה? )רש"י(. 	

א. "ולבש ב	דים אחרים" – אין לו לאדם לפשוט ב	דיו אלא אם כן מזומנים 
לידו ב	דים אחרים משום צניעות ודרך ארץ.

ב. אין לאדם לזרוק כלי שהוא משתמש בו אלא אם כן יש לו חילופין וכן 
בכל דבר.

ב	דים לפחות משום  – שילבש האדם שני  רבים שניים  מיעוט  	. ב	דיו, 
צניעות.

ד. ב	דים שבישל בהם קדרה לרבו אל ימזו	 בהם כוס לרבו.

ף" – מדוע צריך לשבור כלי חרס שבושל בה חטאת?  טַּ ֵבר" "ּומַֹרק ְושֻׁ "ִישָּׁ 2 .
)רש"י(

א. שאין עניות במקום עשירות כמו שמצינו בב	די כהונה.
ב. כיון שהוא מאוס דמי לחד פעמי...
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	. כיון שהחטאת שנבלעה בחרס נעשתה נותר ואין אפשרות לה	עיל כלי 
חרס שאינו יוצא מידי דופנו.

ד. כיוון שחטא האדם נכנס בכלי צריך לשברו, לומר שנמחל לו עוונו.

"לכהן המקריב אָֹתּה" – כתב רש"י לבית אב, מה פירוש בית אב? )שפתי  3 .
חכמים אות י(

א. הכהנים יהיו נחלקים לעשרים וארבעה משמרות וכל משמר נקרא בית 
אב.

ב. כל משפחות הכהנים נקראים בית אב כמו בית אהרון.
ואותו משמר  וכל משמר לשבוע שלם  היו,  וארבעה משמרות  	. עשרים 

נחלק לשישה בתי אב לשישה ימים.
כתשובה 	 אלא שהיו בכל משמר 7ד.  בתי אב לכל ימות השבוע.

הזבח?  – מתי רשאים הכהנים לאכול מבשר  ַהֵחֶלב"  "והקטיר הכהן את  4 .
)רש"י(

א. כשנזרק הדם.
ב. כשהאימורים למטה מן המזבח ומוכנים להעלותם.

לּו האימורים על המזבח. ִהְתַאכְּ 	. רק לאחר שֶׁ
ד. לאחר שהעלו את האימורים על המזבח.

"ַויְַּקֵטר המזבחה" – במה שימש משה בשבעת ימי המילואים? )רש"י(. 5
א. בשמונת ב	די הכהן ה	דול.

ב. בחלוק לבן.
	. ככהן 	דול אבל בלא האפוד.
ד. ככהן 	דול אבל בלא החושן.

"והוציא את הדשן" – מצוות תרומת הדשן הייתה...? )רש"י(. 6
א. פעם בשבוע.

ב. בכל יום.
	. פעם בשנה בראש השנה.

ד. פעם בחודש בערב ראש חודש.

פרשת שמיני
נעשה  קטגור  אין  הרי  עגל,  להביא  אהרון  נדרש  מדוע   – עגל"  לך  "קח  	 .

סנגור? )שפתי חכמים(
א. אין קט	ור נעשה סנ	ור, זהו דווקא לפשוטי העם, אבל לא לאהרון.

ב. אין קט	ור נעשה סנ	ור, זהו רק ביום כיפור.
	. אין קט	ור נעשה סנ	ור, דווקא בעבודת פנים.

ד. הוראת שעה הייתה.

"ַוּיבֹא משה ואהרן אל אוהל מועד" – לשם מה נכנסו? )רש"י(. 2
א. משה נכנס עם אהרון ללמדו על מעשה הקטורת.
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ב. נכנסו כדי לבקש רחמים שתרד שכינה לישראל.
	. משה נכנס עם אהרון ללמדו להיטיב את הנרות.

ד. תשובות א וב נכונות.

"אתה ובניך ובנותיך" – האם גם לבת כהן יש חלק בחזה ושוק? )רש"י( 3 .
א. אין חולקים להם ואינה רשאית לאכול.

ב. חולקים להם ורשאית לאכול.
	. אין חולקים להם אבל רשאית לאכול.

ד. חולקים להם אבל אינה רשאית לאכול, אלא מוכרת חלקה לכהן.

"ויטב בעיניו" – מה השיב משה לאהרון? )שפתי חכמים( 4 .
א. סברתך נכונה אבל לא כך שמעתי.

ב. סברתך נכונה והריני מקבלה.
	. כך שמעתי ושכחתי.

"כל אשר אין לו" – דג שהיו לו סימנים במים וכשעלה ליבשה נשרו כולם,  5 .
האם מותר באכילה? )רש"י(

א. מותר.
ב. אסור.

	. ברוב סימנים מותר ואם לאו אסור.
ד. נשארה בו קשקשת אחת מותר ואם לאו אסור.

"וכי יתן מים על זרע" "שנפל מנבלתם עליו" – שטף פירות במים וניגבם  6 .
היטב, האם מקבלים טומאה? )רש"י(

א. כיון שני	בם היטב אין מקבלים טומאה.
ב. משהוכשרו לקבל טומאה שוב אינו נעקר מהם.

	. מקבלי טומאה רק מולד הטומאה.
ד. מקבלים טומאה רק מאב הטומאה.

תזריע - מצורע
מה פירוש "והסגיר הכהן" – דעת קצת הגאונים שמקיף את הנגע בסיקרא  	 .

– צבע אדום – לראות אם יפשה )באר בשדה( )רש"י ושפתי חכמים(.
א. הכהן מס	ירו לאומה שנקראת ַחָבִרים והם ילמדו אותו כיצד אין מדברים 

לשון הרע.
ב. מכסה הנ	ע שלא יהיה נראה.

	. מכניס בעל הנ	ע לבית אחד שלא יצא החוצה.
ד. תשובות ב ו	 נכונות.

איזו מידה כנגד מידה הביא רש"י בפרשת תזריע?. 2
א. מה מצורע זה פטפט לשון הרע לכך נצרך להביא צפרים המפטפטות.

ב	דיו פרומים  ינה	 כאבל,  הוא  ואבלות אף  	רם להר	  זה  ב. מה מצורע 
וכו'.
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	. מה מצורע זה 	רם בדיבורו לעניות, אף הוא ינה	 כעני שב	דיו פרומים 
וראשו פרוע וכו'.

ד. מה מצורע הבדיל על ידי לשון הרע בין איש לאשתו ובין איש לרעהו אף 
הוא ייבדל "בדד ישב".

"צרעת ממארת" – כתב רש"י לשון סלון ממאיר - מה פירושו? . 3  .3
א. מטוס ממריא.

ב. קוץ מכאיב.
	. כדור פורח.

ד. ר	יעה מדומה.

"טהרות" – מדוע מביא המצורע ציפורים? )רש"י(. 4
א. ציפורים לשון צפירה ואזעקה, שידע שמצבו חמור.

המפטפטות  ציפורים  לטהרתו  הוזקק  לפיכך  הרע  לשון  פטפט  ב. הוא 
תמיד.

	. ציפורים לשון צפיה שצריך לצפות ולדעת כיצד להי	מל מלשון הרע.
ד. ציפורים לאו דווקא אלא יכול להביא תורים או בני יונה או תרנ	ולים.

ֶמן" – לשם מה? )רש"י(. 5 "ְולֹג שָׁ
א. לצורך המנחה.

ב. לצורך בישול הקורבן.
	. לשופכן על אש המזבח.

ד. לתת ממנו על הבהונות וכו'.

"יטמא עד הערב" – הבא אל בית מוסגר ושהה שם זמן בכדי אכילת פרס,  6 .
האם טעון כיבוס בגדים )רש"י(.

א. אין טעון כיבוס ב	דים שכתוב יטמא הוא ולא ב	דיו.
ב. טעון כיבוס ב	דים.

	. רק ב	דים הסמוכים לבשרו טעונים כיבוס.
ד. אין טעון כיבוס ב	דים שכתוב יטמא עד הערב – משמע אפילו שהה כל 

היום כולו.
www.halacha.area.co.il ,"באדיבות "שערי ציון

פרשת זכור )בשבת שלפני פורים - פרשת כי תצא(
"ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים" - מי לא היה ירא אלוהים )רש"י(. 	

א. עמלק.
ב. בני ישראל.

	. הנחשלים בישראל.
ד. מצרים.
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פרשת פרה )בשבת האחרונה של אדר - פרשת חוקת(
"ויקחו אליך" – מדוע נקראות כל הפרות האדומות ע"ש משה רבנו )שפתי  2 .

חכמים(
א. כיוון שהפרה הראשונה הייתה שלו ורק מזרעה עושים את כל הפרות 

הבאות.
הפרות  בכל  לערב מהפרה הראשונה שעושה משה  חייבים  ב. כיון שהיו 

הבאות, ואם לא פסולות.
	. לזכר משה שביער את ע	ל הזהב נקראים כולם על שמו.

זו משונה בעזרה מכל חברותיה, אף משה משונה  ד. לומר לך מה פרה 
במעשיו הטובים.

פרשת   - בשבת  השנה  שחל  ניסן  )בר"ח  החודש  פרשת 
בא(

"החודש הזה" – במה נתקשה משה רבנו?. 3
א. נתקשה בשאלה האם עם ישראל ימנו ללבנה או לחמה.

ראויה  ותהיה  תיראה  שיעור  באיזה   – הלבנה  מולד  ל	בי  ב. נתקשה 
להתקדש.

	. נתקשה בשאלה כמה אנשים צריכים כדי לקדש החודש ורמוז במילה 
"הזה" כמספר אותיותיה )3(.

נתקשה בשאלה האם הכוונה לחודש ניסן או אייר.ד. 
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 סיפורים בחרוזים

עיבוד לחרוזים: שמחה סיאני
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מתוך הספר "האישה ושפמו של הצבוע", "הוצאת שי"ח ירושלם", ת"ד 8484, ירושלים



47

סן
ני

 -
ר 

אד
ון 

לי
גי

חומר הנחיה לסיפור

הדגים, הקשר והפשר
מאת: שמחה סיאני

בסיפורנו זה אנו מבינים שלא כל עשיר ואפילו גביר, הוא נדיב וחכם. לעיתים, אדם עני 
הוא מלא חוכמה ודעת, ובמקרה זה שלנו, אף מלא הומור. 

"הכנסת אורחים" בכורח

נשים, הרי ידועות בחכמתן, ואף בסיפורנו זה, אשת הגביר הקמצן והבדלן העירה את 
תשומת לב בעלה, שכדאי שיזמינו אורח עני לביתם, כדי שלא ידברו בהם לשון הרע 

בבית הכנסת ושלא יפיצו ברבים שהם  קמצנים חו"ח.

מידת הכנסת אורחים גדולה ויפה היא, ויותר מוערכת על ידי הקב"ה, אם האורח מוזמן 
בשבת. והלא ראינו את אברהם אבינו, שעזב את השכינה לכבודם של אורחים שלא 

הכיר, ואירח אותם באוהלו,  )בראשית יח, א-ו(.

אחר כך נחפז אברהם לרעייתו שרה שתכין להם אוכל ושתייה..., כל זאת עשה אברהם 
אורחים  ולכבד  זה  ממעשהו  ללמוד  צריכים  בניו,  ואנו,  חפצה  ובנפש  בשמחה  אבינו 

באותו מאור פנים. 

והנה, גיבורֵי סיפורנו, הגביר ורעייתו, נוהגים בדיוק ההיפך, והכנסת אורחים עבורם היא 
טורח ובלית ברירה. 

הגביר נעתר לבקשת אשתו, נאנח והסכים לארח בשבת עני בביתם. רק העני הוזמן 
לארוחה ואת אשתו לא הזמינו.

המארחת, רצה לשוק וקנתה כל טוב. מירקה את כלי הכסף ערכה את השולחן לתפארת, 
בישלה מטעמים לקראת השבת..., אך לא לכבודו של האורח. כוונתה הייתה, כאמור, 

להראות לבני העיירה שגם הם מזמינים אורח עני לביתם, אך לכבדו כזית.

היזהרו בבני עניים...

הגיע יום שבת, והעני ׂשם פעמיו לבית הגביר ורעייתו. הוא נכנס לביתם המפואר של 
השניים וריח תבשילים משובחים עלה באפו.

בעוברו ליד המטבח, ראה דג גדול ועסיסי מונח בתוך רוטב סמיך וריחני. פיו נמלא ריר 
והוא היה מוכן לארוחה דשנה ומשביעה. ביושבו מול מארחיו, ראה העני שבצלחתו 
הונח דגיגון קטן כפג. הוא כה נעלב וחשב בלבו: הגביר ורעייתו הזמינו אותי לא כדי 
כנגד  ובכן, עליי להשיב להם מידה  לי.  לבוז  וכדי  ידי חובה  כדי לצאת  לכבדני, אלא 

מידה ולזכות בארוחה דשנה.

העני החליט להתל במארחיו ורכן על הדגיג והתחיל לשוחח עמו. הגביר ואשתו לא 
הבינו מה פשר השיחה עם הדגיג, אולי האורח יצא מדעתו? ומיהרו לשאול אותו על 

מה נסבה השיחה בינו לבין הדגיג.

כמובן שהעני החכם סיפר להם סיפור מצוץ מן האצבע על קרוב משפחה, דֹודוֹ, שטבע 
בים ולא מצאו את גופתו, והוא מתעניין אצל הדגיג אם ראה את דודו המסכן שטבע 

בים.
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כמובן שכל מטרתו של העני החכם הייתה לגרום למארחיו לכבדו בדג השמן שראה 
שהם  הדג  את  לו  לתת  הרמז,  את  להבין  למארחים  גרמה  הנבונה  תשובתו  במטבח. 

תכננו לאכול, ולהיוותר עם צלחת ריקה!

מוסר ההשכל בסיפורנו זה: 

בפרוזדור  עומד  מאתנו  אחד  וכל  אדם,  הוא  אדם  כל  כי  עוניו,  בשל  בעני  תזלזל  אַל 
ומתקין עצמו לטרקלין. אם ברצונך לארח אדם בביתך, תן לו את כל הכבוד הראוי לו, 
כי אף פעם אינך יודע מה יקרה לך ולו מחר. הקב"ה משפיל ומרומֵם אדם, והמארחים 
העשירים, אל יגבה לבם ואַל יזלזלו באורחם הדל. הקב"ה "מקימי מעפר דל מאשפות 
דל  מעפר  "מקים  נאמר:  ח'  ב',  פרק  א'  בשמואל  ואף  ז(,  קיג,  )תהילים  אביון"  ירים 
מאשפות ירים אביון". אף אחד מאתנו לא יודע מה יהיה מצבו מחר, ולכן, ראוי שיכבד 
את זולתו, בין אם הוא עשיר ובין אם הוא עני, ויארחו בביתו באותה הכנסת אורחים 

יפה ומכובדת שנהג אברהם אבינו במלאכים.

אותו  זה  )ואולי  אחֵר,  גביר  על  סיפור  ואספר  אוסיף  עסקינן,  חכם  לא  בעשיר  ואם 
הגביר...(, שדי לחכימא ברמיזא בו.

לא פעם אמרתי שהוריי, יוסף-חיים וחנה סיאני, לימדוני ערכים באמצעות סיפורים, 
משלים ופתגמים. לא רק דברי חכמה ומוסר יש בסיפורים אלה, אלא לעיתים גם דברי 

חכמה השזורים עם הומור.

מכיוון שניחוח חג הפורים נישא באוויר, אביא לפניכם סיפור היתולי נוסף שסיפרה לי 
אמי, ממנו למדתי, שדַי לחכימא ברמיזה ושהחוכמה לא ניתנה בהכרח לעשירים.

הסיפור הוא על גביר בעיירה כלשהי במזרח אירופה, שניגש לרב בעיירתו וביקש ממנו 
יחידו ללמוד בישיבה. הרב הנבון ידע שאותו בן גביר הוא עובר בטל,  לקבל את בנו 
מבזבז את כספי אביו ואינו תלמיד חכמים כלל ועיקר ולא רצה לקבלו לישיבה כי אינו 

ראוי לשבת וללמוד בה.

אמר הרב לגביר: "כבוד הגביר, לצערי, אין מקום בישיבה לתלמיד נוסף".

אמר לו הגביר, שאם יקבל את בנו ללימודים, יתרום לו כסף רב לשפץ את הישיבה ואף 
להרחיבה. אולם הרב סירב לקבל את בנו של הגביר, אך הציע, שימליץ על בנו בפני 
ידידו העומד בראש הישיבה בעיירה הסמוכה ויכתוב מכתב המלצה, שייתן אותו ביד 

בנו שיביאו לראש הישיבה. 

שמח הגביר והרב כתב מכתב המלצה לידידו בזו הלשון:

בס"ד
לידידי הנכבד כבוד הרב זלמן כהנוביץ

מוסר לך מכתב זה הוא בנו של הגביר בעיירתנו. הנער חרוץ, ישר ותלמיד 
חכמים.

אודה אם תקבלו כאברך לישיבה שלך.

את השורה וחצי הזו כתב הרב בראש העמוד, ואת חתימתו הציב בתחתית הדף.  פער 


