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  א"כבוד ההורים היקרים שליט

  - וארא פרשת -
וציא את בני ישראל אמר למשה רבינו שילך עם אהרן להגיע לפרעה לה' ה �

למשה עכשיו תראה ' אמר ה, ממצרים אבל פרעה לא שמע והכביד את לבו

  :שאני אתן לפרעה עשר מכות

 אהרן הכהן נתן מכה עם המקל על הים וכל המים שבמצרים נהפך -דם  �

וגם אם שתה יהודי ומצרי מאותה כוס אז , מהאמבטיות, מהברזים, לדם

 ואם המצרים רצו לשתות קנו ,דם' להיהודי היה מים ולמצרי נהי

  .מהיהודים עם כסף

והמצריים ,  אהרן נתן מכה על המקל על הים ויצאה צפרדע גדולה-צפרדע  �

הרביצו להצפרדע ומכל מכה שנתנו יצאו המון צפרדעים ונכנסו לבתים של 

  .ולתוך הפה, וללחם, לעוגה, המצריים וגם לתוך התנור

' ול ונעשה כינים וכל החול נהי אהרן לקח שוב את המקל והכה בח- כינים  �

  .מלא כינים כמו שיש לפעמים על הראש כך היה להם בכל הגוף

ונכנסו לבתים . 'וכו, ודוב, אריה, נחש, נמר, פיל:  הגיעו הרבה חיות-ערוב  �

ופרעה , ולבני ישראל לא קרה שום דבר, של המצריים ונשכו את המצריים

, ישלח את בני ישראלוהבטיח ש' שלח לקרוא למשה רבינו שיתפלל לה

  .ולבסוף לא רצה לשלוח את בני ישראל ממצרים

' סיפרנו שכל המכות קיבל פרעה בגלל שלא שמע בקול ה -נושא השבוע  �

ואם רוצים להיות ילד טוב צריכים לשמוע ולציית מה , ובקול משה ואהרן

 .שכתוב בתורה ומה שהרבי וההורים אומרים
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  דער שבת טאטע 
  די וואך איז געווען

  

  

  י"נ ליפא היילברון

  

    

  ואראשאלות אויף פרשת 
  

            ? כע סדרה גייט די וואך וועל. א

  .וארא

       ?מיט וועמען איז משה רבינו געגאנגען צו פרעה. ב

  .מיט אהרן הכהן

     ?פאר די אידישע קינדער איז אויך געווען די וואסער בלוט. ג

  .זיי האבן געהאט גוטע וואסער, ניין

      ?וואס האבן די מצריים געמאכט פאר די צפרדע . ד

  .זיי האבן עס געשלאגן

             ?וואו איז געקראכן די צפרדע . ה

  ...אין די עסן און אין מויל, אין בעט

               ?וואו זענען געקראכן די כינים. ו

  ...און די קאפ, די פיס, אויף די הענט

       ?די ווילדע חיות האבן געביסן אויך פאר די אידן. ז

  .נאר פאר די רשעים, ניין

         ?רכה מאכט מען אויף קיכעלעךוועלכע ב. ח

  .בורא מיני מזונות
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  :מזל טוב צו די חאלאקע פון
  

  י"נ יואל פרענקל


