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מפטירי
"ואשה אחת"  )מלכי ב' ד' א'(

מהלכות ברכת הריח עפ"י שו"ע סימן רטז' ופוסקים אחרונים
הקדמה
כתב הטור "כש שאסור ליהנות באכילה ובשתייה עד שיבר כ אסור
ליהנות מריח טוב עד שיבר .ויבר קוד הריח כמו שמבר על האוכל
קוד האכילה" ובבית יוס הביא כי מקור דבריו במסכת ברכות מג :ש
הובא :מניי שמברכי על הריח שנאמר )תהלי קנ' ו'( כל הנשמה תהלל
יה איזהו דבר שהנשמה נהנה ממנו ואי הגו נהנה ממנו זה הריח.
הטור הוסי "אבל לאחריו אי צרי לבר כלו " .וכתב בבית וס כי
מקורו הוא במסכת ברכות מד :ומסכת נידה נא :דתנ יש שטעו ברכה
לפניו ואי טעו ברכה לאחריו לאפוקי ריחני.
כיצד מבר? א זה שיוצא ממנו הריח ע $או מי ע $מבר בורא עצי
בשמי  ,וא הוא עשב מבר בורא עשבי בשמי  ,וא אינו לא מי ע$
ולא מי עשב כמו המור שהוא מי חיה מבר בורא מיני בשמי .
מהו המור? יש אומרי שהוא זיעת חיה והנכו בעיני שחיה ידועה היא
ויש לה כמי חטוטרות בצווארה ומתקב $ש כמי ד שאחר כ מתייבש
וממנו נעשה ה "מור".
וא היה הדבר שהריח יוצא ממנו פרי ראוי לאכילה כגו אתרוג או תפוח
מבר עליו "הנות ריח טוב בפירות".
על כול א אמר בורא מיני בשמי יצא .לכ על דבר שהוא מסופק בו
מה הוא מבר בורא מיני בשמי  .והוסי בבית יוס כי כ כתבו
התוספות ואילו המרדכי סימ קמז' כתב שמי שהוא מסופק א בוש זה
מי ע $או מי אדמה ,יש מפרשי שמבר שהכל שהרי על כול א אמר
שהכל יצא והרב רבי שה מקוצי בעשי כז' הלכות ברכת הריח ,היה
אומר שיבר בורא מיני בשמי וכ כתב הרמב" בפרק ט' מהלכות
ברכות ה' ועל הכל א אמר בורא מיני בשמי יצא .וכ ההלכה.
כתבו התוספות לגבי ברכת הריח על דבר העומד לאכילה ,שזה דווקא
כשלקחו להריח בו או לאוכלו ולהריח בו אבל א אכלו ולא נתכוו
להריח בו ,אלא שבדר אגב העלה ריח אינו מבר .ובאתרוג של מצווה
כתב אבי העזרי המריח בו מבר ואילו הרב רבי שמחה כתב שאי הדר
להריח בו והמריח בו אינו מבר.

פרטי הלכות
א.

ב.
ג.

ד.

ה.

ו.

ז.

אסור ליהנות מריח טוב ,עד שיבר קוד שיריח ,כמו שאסור ליהנות
מאכילה ומשתיה עד שיבר ובש"ס מצאו סמ לזה מהפסוק בתהלי
"כל הנשמה תהלל יה" )תהלי קנ' ו'( –כלומר שא הנשמה תהלל על
הנאתה ואיזהו דבר שהוא הנאת הנשמה בלבד הוי אומר זה הריח.
)מר בשו"ע ומשנה ברורה(
יש נוהגי לומר אחר שהתיל להריח "ריח ניחוח לה'" ,ויש להיזהר
שלא לומר פסוק זה בי הברכה להרחה) .ילקוט יוס ג'(
כתבו האחרוני  ,שא שכח והריח בלא ברכה ונזכר לאחר שגמר
מלהריח הפסיד ברכתו וכמו באכילה לאחר שגמר מלאכול שהפסיד
ברכתו הראשונה) .משנה ברורה(
יש שנוהגי לנסות את הדבר אותו רוצי להריח לפני שמברכי את
ברכת הריח ,כדי לראות א אכ יש בדבר ריח טוב או לא ,ואי בזה
כל חשש) .ילקטו יוס ג'(
אבל לאחריו אינו צרי לבר כלו ) .מר בשו"ע( ,מפני שלא תקנו
ברכה אחרונה אלא רק באכילה ושתיה ולא בריח שהנאה מועטת
היא) .משנה ברורה(
כתבו הפוסקי היו לפניו שתי ברכות אחת של טע ואחת של ריח
נוטל תחלה המי של טע בימינו ומבר עליו לפי שהיא חשובה
שנכנסת בגו ואחר כ נוטל של ריח ומבר עליו) .משנה ברורה(
נתבאר בפוסקי שדווקא על ריח תקנו חכמי ברכה ולא על קול,
כגו ששומע קול נעי  ,מפני שאי בו ממש וכ לא תקנו ברכה על
רחיצה וכדומה משו שאי ה נכנסי לגו) .משנה ברורה(

ח .א זה שיוצא ממנו הריח ע $או מי ע ,$כלומר שאינו ע $גמור ,כגו
שהוא ר ,מכל מקו היות ומוציא עליו מעצו מבר "בורא עצי בשמי "
מבר בורא עצי בשמי ) .מר בשו"ע ומשנה ברורה( .א זה שיוצא ממנו
הריח הוא עשב ,מבר בורא עשבי בשמי ) .מר בשו"ע(
ט .א זה שיוצא ממנו הריח אינו לא מי ע $ולא מי עשב ,כמו המוס"ק,
מבר בורא מיני בשמי ) .מר בשו"ע( מי בשמי זה בא מ החיה ,לפיכ
מבר עליה בורא מיני בשמי ) .משנה ברורה(
י .דע שיש אומרי שהוא בא מזיעת חיה ויש אומרי שהוא בא מד של
חיה אחת ,שמתקב $בצווארה ואחר כ מתייבש ונעשה בוש  ,ולפי
סברא זו האחרונה יש שרצו לאסור לתת אותו בקדירה להטעי בריחו
את התבשיל דד אסור באכילה והרבה פוסקי מתירי אפילו לתת
בקדירה ,מפני שהולכי על פי מהותו כעת ,וכעת אינו ד  ,אלא עפר
בעלמא שנות ריח טוב .באליה רבה מצדד להורות כדבריה ובפרי
מגדי מצדד ג כ שיש לסמו על דבריה להקל א לכתחילה ביש
ששי כנגדו בתבשיל) .משנה ברורה(
יא .א היה פרי ראוי לאכילה ,כגו אתרוג ותפוח או פרי אדמה שמריח ריח
טוב מבר – "הנות ריח טוב בפירות" .באליה רבה כתב שצרי לומר
"אשר נת" בלשו עבר) .מר בשו"ע ומשנה ברורה(
יב .במה דברי אמורי כשנטלו להריח בו או לאכלו ולהריח בו ,אבל א
נטלו לאכלו ולא נתכוו להריח בו ,אע"פ שהוא מעלה ריח טוב אינו
מבר) .מר בשו"ע(
יג .כשנטלו לאכלו ולהריח בו על איזה מה יבר תחלה ,לדעת האליה רבה
כשהריח והאכילה הוא בפרי אחד מוטב לבר על הריח תחילה ,מפני
שהנאתו קרובה ,שתיכ כשאוחז אות ו בידו מריח ואחר כ יבר על
האכילה .ובפרי מגדי נת עצה אחרת בזה והוא שיבר על האכילה מבלי
שיכוו ליהנות מהריח ,ויטע קצת מ הפרי ,ואחר כ יבר ברכת הריח
ויריח) .משנה ברורה(
יד .על כול  ,בי שהריח בע $או בעשב או בפרי שמריח א אמר – "בורא
מיני בשמי " יצא ,לכ על כל דבר שהוא מסופק בו ,מבר בורא מיני
בשמי  .מפני שלשו ברכה זו כוללת הכל כמו ברכת שהכל שכוללת כל
מיני אכילה ושתיה) .מר בשו"ע ומשנה ברורה(
טו .דעת כמה מהאחרוני שבדיעבד א ביר על הריח "שהכל" יצא ,מפני
שברכה זו פוטרת אכילה ושתיה שהנאת מרובה ,ובוודאי שתפטור ריח
שהנאה מועטת ,אול לדעת ה "מג גבורי " אפילו בדיעבד לא יצא,
מפני שאי זו מטבע שטבעו חכמי בברכות ולא נתק ברכת "שהכל"
אלא על אכילה ושתיה) .משנה ברורה(
טז .על אגוז מוסקט ועל קניל"ה וקלא"ו וכל בשמי שה לאכילה ,א רוצה
להריח בה מבר שנת ריח טוב בפירות) .מר בשו"ע ומשנה ברורה( ויש
מהאחרוני שמפקפקי לעני קלאו"ו וסוברי שטוב יותר לבר על
ריחה "בורא מיני בשמי " )משנה ברורה(

אמרי בינה  -מאמרי חז"ל בשבח המידות הטובות

ועתה שמע חשיבות הנדיבות ובעלי הצדקה ,דכתיב )משלי יד לד(" :צדקה
תרומ גוי") .מדרש משלי יד( :בוא וראה ,כמה הוא גדול כוחה של צדקה
שהיא נתונה בימינו של הקדוש ברו הוא ,שנאמר )תהלי מה יא(" :צדק
מלאה ימינ" .גדולה צדקה שבה נשתבח הקדוש ברו הוא בשעה שיביא
תשועה לישראל ,שנאמר )ישעיה סג'(" :אני מדבר בצדקה רב להושיע".
גדולה צדקה שמנחלת כבוד וחיי לעושיה ,שנאמר )משלי כא'(" :רוד צדקה
וחסד ימצא חיי צדקה וכבוד".
גדולה צדקה שבה עתיד הקדוש ברו הוא לפדות את ישראל ,שנאמר )ישעיה
א'(" :ציו במשפט תפדה ושביה בצדקה" .גדולה צדקה שבה נשתבח אברה
אבינו ,שנאמר )בראשית טו'(" :והאמי בה' ויחשבה לו צדקה" ,ואומר
)בראשית יח'(" :כי ידעתיו למע אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו
)עפ"י אורחות צדיקי שער הנדיבות(
דר ה' לעשות צדקה ומשפט".

פנינים לפרשת שבוע
קבלת השכינה או הכנסת אורחים
"ויאמר ...אל נא תעבר מעל עבד "  מכא שגדולה הכנסת אורחי
יותר מקבלת פני השכינה) .שבת קכ"ז(
נשאלת השאלה בפי העול :מני ידע אברה עצמו את ההלכה הזו,
שגדולה הכנסת אורחי מקבלת פני השכינה ,עד שהניח את השכינה
ור! לקראת האורחי? מספר תשובות הובאו לדבר:
אברה למד הלכה זו מכ ש "הוציא הקדוש ברו הוא חמה מנרתיקה
כדי שלא להטריחו באורחי" )רש"י פסוק א(  הרי ראיה מכא ,שבשעה
שיבואו אליו אורחי לא יהא עליו להתחשב בנוכחותה של השכינה
אצלו ,אלא יהא חייב לקבל...
גופו של אברה אבינו היה כל כ מקודש ,עד שהיו אבריו רצי מעצמ
לעשות רצו הבורא .לפיכ  ,משהרגיש אברה ,כי רגליו מתנשאות
מאליה ורצות לקראת האורחי ,הבי מכ  ,שזוהי ההלכה  "גדולה
הכנסת אורחי מקבלת פני השכינה"...
אול נשאלת השאלה מה ההשלכה של ידיעת הלכה זו ,שגדולה הכנסת
אורחי מקבלת פני השכינה בשבילנו ,הרי אי אנו זוכי לקבלת פני
שכינה כאברה אבינו?
נראה לומר ,כי מזה אנו למדי ,כי א $על פי שלפעמי הכנסת אורחי
כרוכה בביטול תורה ,וכדומה  בכל זאת אי להתחשב בזה ,אלא לקיי
מצוות הכנסת אורחי ,שגדולה היא מ"קבלת פני השכינה"...

יצווה את ביתו  -חינוך
"המכסה אני מאברה אשר אני עושה… כי ידעתיו למע אשר יצוה את
בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דר ה' לעשות צדקה ומשפט" )יח – יז ,יט(
נשאלת השאלה כיצד הנימוק הזה  "אשר יצווה את בניו ואת ביתו
אחריו" ,מהווה מענה לשאלת הקב"ה לגבי "המכסה אני מאברה"?
אפשר לומר ,כי הסיבה להעל ידיעה זו מאברה ,למרות היותו נביא,
נעוצה בזה ,שהיה טרוד בגיור גרי וקירוב הבריות אל השכינה ,וממילא
לא הייתה שעתו פנויה להתבודד ולהתרכז כדי להגיע עד למדרגה
העליונה של נבואה ורוח הקודש.
לכ אמר ה' יתבר " :המכסה אני מאברה?" – כלו מ היושר הוא,
שאכסה ממנו את הדבר הזה ,בה בשעה שחסרו ידיעה זו נובע אצלו רק
מתו "למע אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו" – מאחר שהוא
מקדיש עצמו לחינו ולקירוב הבריות אל תחת כנפי השכנה.

נבואה לטובה לא משתנה
בעל ה "תורה תמימה" בפרק כא' פסוק יב' מקשה ,הרי ידוע לפי הרמב"
שנביא שמקבל נבואה טובה לעול אי נבואתו יכולה להשתנות לרעה
}עיי רמב" הל' יסודי תורה פרק י' הלכה ד'{ .וא כ קשה ,אברה
אבינו שנתבשר "כי ביצחק יקרא ל זרע" )בראשית פרק כ"א י"ב( מדוע
היה מוכ לשחוט את בנו שזה בעצ היה בגדר שינוי לרעה? והרי ידועה
שנבואה טובה לא תשתנה לעול לרעה?
נראה לומר כי לפי דרגתו של אברה לשמוע בקול ה' זוהי הטובה,
ולפיכ ברגע שנצטווה לשחוט את יצחק ,יש כא עניי של שינוי מטובה
לטובה ,כי הפסוק "כי ביצחק יקרא ל זרע" הוא טובה .ואחר כ הציווי
לעקוד את יצחק שמהותו לשמוע בדבר ה' הוא ג טובה .ולכ מבחינת
)מבוסס על אהבת קדומי(
אברה אי כא שינוי מטובה לרעה.

שמירת הלשון

)על פי חפ! חיי השיעור היומי(

כאשר באמת ובתמי משבחי את נדיבותו של פלוני באוזני אחרי,
צרי להיזהר שלא לעשות באופ שיעורר עליו תרעומת מצד בני
משפחתו או שותפיו לעסקי הסבורי שאותה נדיבות באה על
חשבונ .כשמשבחי נדיב בנוכחות אשתו או מישהו מצאצאיו על
תרומה נדיבה במיוחד ,עלול הדבר לעורר בה את ההרגשה שהוא נוהג
פזרנות בכספי המשפחה .א כל כוונותיו של מקבל התרומה היו א ורק
לטובה ,הריהו עובר על אבק רכילות.
כשאד פונה לחבירו בבקשת עזרה ,כספית או כל עזרה אחרת ,עליו
להיזהר ולא לציי שידוע לו שאחרי נעזרו על ידו ,אלא א כ אותו
חבר ידוע ,כמי שמערי את פירסומה של עובדה זו.

שואל ומשיב
שאלה :חבורת תלמידי חכמי ,שיושבי ועוסקי בתורה ,בבית
המדרש ,ומגישי לה מדי פע שתיה ,הא צריכי לבר בכל פע על
השתיה ,או די בברכה פע אחת לפטור כל מה שיובא לפניה?
תשובה :כתב הרמב" בפרק ד' מהלכות ברכות הלכה ז' גמר בלבו
שלא לאכול ולשתות עוד ,ואחר כ נמל לאכול או לשתות ,א $על פי
שלא שינה מקומו חוזר ומבר  ,וא לא גמר בלבו אלא דעתו לחזור
לאכול ולשתות ,אפילו פסק כל היו כולו אינו צרי לבר שנית  .לפי
זה נראה לומר שהיות ובני חבורה אלה יודעי מראש שעתידי להביא
לפניה שתיה ,ודעת לחזור ולשתות ,אפילו שהפסיקו בינתיי
בלימוד אינ צריכי לחזור ולבר  ,ודי במה שבירכו בפע הראשונה.
אול המג אברה סימ קפד' סק"ט כתב :נראה לי מי שנתכוו לפטור
שתי אכילות או שתי שתיות בברכה אחת ,ושהה בינתיי כדי עיכול,
צרי לחזור ולבר ברכה ראשונה) .שיעור עיכול מבואר בשו"ע סימ
קפ"ד – שהוא כל זמ שאינו רעב ולא צמא אחרי אותה האכילה ,ובספר
אליהו זוטא סימ ד' כתב ,שהאוכל תפוח והשותה מי ,שיעור עיכול
הוא בפחות משעה אחת(.
בספר "אב העוזר" השיג על המג אברה ,שדבריו נוגדי את מה שכתב
הרמב" כנ"ל .וכ כתב בשו"ת גינת ורדי חלק אורח חיי כלל ג'  כ',
שלא אמרו חכמי בשיעור עיכול אלא לגבי ברכה אחרונה ,אבל לעניי
ברכה ראשונה כל שדעתו לחזור לאכול או לשתות ,א $על פי ששהה
הרבה יותר משיעור עיכול אי צרי לבר  .וכ השיגו על המג אברה
הגאו ר' יצחק טאייב בער השלח קפד'  סק"ה .ועוד אחרוני רבי.
אול בשו"ת "חוקי חיי" חלק אורח חיי סימ א' ,כתב שאי מדברי
הרמב" סתירה לדינו של המג אברה ,שדברי הרמב" אמורי באד
שיושב בסעודת קבע ,ומכיוו שעוסק באכילת פרפראות ובשתיה ,אפילו
שהה כל היו כולו הוי כלא נתעכל המזו ,אבל מי שאינו עומד בסעודה
ורוצה לפטור שתי אכילות או שתיות ,צרי שלא ישהה שיעור עיכול
בינתיי .והוסי $כי בנידו שלנו יש לצר $ג היסח הדעת שעושי בי
שתיה לשתיה ,שעוסקי בתורה ובמשא ומת של הלכה ,ולכ יש לסמו
על דברי המג אברה שצרי לחזור ולבר  .ובשו"ת "פני יצחק" חלק א'
הביא את דברי החוקי חיי הנ"ל ,וכתב שכ עיקר להלכה ולמעשה.
אול הגאו רבי אליעזר אלפנדארי בספרו שו"ת הסבא קדישא חלק א'
סימ ו' ,הביא דברי החוקי חיי ,וכתב ,תמהתי מראות אי לא חשש
מורנו הרב ז"ל להרבות בברכות ,ולא כ דרכ של הפוסקי ראשוני
ואחרוני שחששו לאיסור ברכה שאינה צריכה ,ואפילו כשהייתה דעת
נוטה לבר  ,לא סמכו על דעת וחששו לכלל של ספק ברכות להקל,
אלא א כ במנהג שנתפשט מזמ הראשוני ולכ חזרנו לכלל ספק
ברכות להקל .ווכ רבי מ האחרוני הסכימו שלא כדעת המג אברה.
ומכל מקו נראה שא בי כוס לכוס יצא לחו! מפתח בית הכנסת או
בית המדרש ,וחזר לאחר מכ ,צרי לחזור ולבר על הכוס האחר,
ששינוי מקו נחשב להיסח הדעת ,וכמבואר בטור ובשו"ע סימ קעח.
סיכום :חברי שעוסקי בתורה ,ומגישי לה מדי פע בפע תה
או קפה ,אפילו א שהו בינתיי יותר משעה ומחצה ,שיש בזה יותר
מכדי שיעור עיכול המזו ,אינ צריכי לחזור ולבר על כל כוס וכוס,
אלא די בברכה אחת ,והיא פוטרת את הכל .וא יצא לחו! מפתח בית
הכנסת או בית המדרש ,אפילו הניח מקצת חברי ,ואחר כ חזר ,צרי
)שו"ת יחווה דעת חלק ו' סימ יא'(
לחזור ולבר .

גדולי ישראל
רבי אהרן משה טויביש – קרני ראם – רבי אהרו נולד
בשנת ה – תריב' עליו נאמר" :מרא דתלמודא ,נודע למשגב על פני תבל,
כי היה גאו הגאוני ורב של כל בני הגולה ,וכל גדולי הדור היו מריצי
אליו שאלותיה ...והוא השיב לה ...בחריפות ובקיאות כאחד מגדולי
הראשוני "...מחיבוריו שו"ת "תועפות רא" ,קרני רא" הגהות על
הרא"ש ועל הש"ס" ,קרני רא" על התורה.
בספרו הובא מעשה באשה "צפורה" שהרופאי רצו לנתחה ,ובאה אל
רבינו ,רבינו פתח את החומש ,ומיד עלה לו הכתוב "ואת הצפור לא
בתר" ,והורה לה לבטל את הניתוח ,והתרפאה ללא זה.

סיפור השבוע
בעיר פראג חי סוחר ב תורה ,בתחילה מצבו הכלכלי היה טוב
ומעבודתו במסחר יכול היה לכלכל את משפחתו.
והנה הגיעו ימי קשי ,מצבה הכלכלי של המשפחה הורע
והגיעה עד "פת לח" .מאחר ובעיר מגוריו לא מצא מקו בו
יעבוד כדי לכלכל את בני ביתו בכבוד ,מבלי להיזקק לחסד של
אחרי ,יצא הסוחר מביתו לנדוד למרחקי כדי שיוכל להשיג
פרנסה למשפחתו.
בימי הה הדרכי לא היו מפותחות ,אי כבישי אי מסילות
ברזל ,ועקב כ נדמה היה לבני האד שכל דר ולו הקצרה
ביותר היא ארוכה מאד .לדוגמא :העיר "הגר" הייתה שכנה לעיר
"פראג" ,אול כול חשבו שהיא רחוקה מאד ,ומי שהל לעיר
זו ,אמרו עליו שנדד למרחקי.
ג סוחר זה ידע זאת ,ובשעה שעלה בדעתו לצאת את העיר
נעשה בשרו חידודי חידודי ,צר היה לו על כי נאל לצאת
למרחקי ,למקו אשר אי קשר אליו וממנו ,הדרכי
משובשות ומעט אנשי עוברי בה.
נראה היה לו כי הוא מרחיק למדינות אשר נמצאות בקצה תבל.
א מה יעשה? אי ברירה בידו ,קשי היו עליו מזונותיו כקריעת
י סו! .בכל יו היה רואה את בני ביתו עטופי ברעב ,והוא
אינו יכול לפרנס .על כ ק והל לעיר אחרת כדי לנסות ש
את מזלו ,ובליבו התפילה שיקויי בו המאמר" :משנה מקו –
משנה מזל לטובה".
בימי הראשוני בניכר שלח מכתבי לבני ביתו מדי פע

בתחילה לא שמו בני ביתו את ליב לעובדה שמזה זמ לא
מגיעי מכתבי ,אבל ע הזמ הרגישו בכ והתחילו לדאוג
ואמרו" :מי יודע א קרה לו משהו או לא .ומה עוד שמדובר
במקו רחוק וזר ללא קרובי או מכרי.
אשתו התחילה לדאוג ובהמש ,ג לחקור ולדרוש .היא שאלה
את פי עוברי הדרכי ,אולי ייוודע לה שמ של מידע על בעלה
שנעל לו .אול כל מאמציה היו לשווא.
העיר "הגר" היא רחוקה והיא ג מרובת אוכלוסי ואי ואיפה
אפשר לחפש ש אד שנעל .מה ג שאי הוא אזרח קבוע
ומעטי האנשי שיודעי בכלל על קיומו ש.
ג הסוחרי אשר מגיעי לש טרודי מאד במסחר ואי דעת
פנויה לצערה של משפחה הרחוקה מליב .בני המשפחה ניסו
להעלי את צער מעיני זרי ,ולא רצו שיפורס הדבר בעיר,
אבל לא עלה הדבר ביד " "אוזניי לכותל" ,אומרי האנשי
ושיחת הבית הייתה לשיחת כל האנשי בעיר ,וכל אחד רצה
לדעת מה איתו ומה קרה לו.
ג חברי בית הדי שבקהילה שמעו על כ והשתדלו לגלות עקבות
הסוחר ההוא ,שידעו עליו שאיש ישר וטוב הוא ואי זה סת
שנעל ,יתכ שהוא במצוקה וזקוק ליד מושיעה.
אול למרות הניסיונות הרבי הצלחה לא הייתה לה וה העלו
חרס ביד .מצב זה הביא את כול לייאוש מלמצוא אותו ,והגיע
הדבר לידי כ ,שחשבוהו שאינו בחיי .ה נדו לאשתו והביטו
עליה כעל אישה אלמנה ועגונה .ההשתדלויות והמאמ נשאו פרי
ומה שלא יעשה וההיגיו יעשה על ידי שליחו של הקב"ה – בדר
שהחכמי בעיניה קוראי לזה " "במקרה"...

בפע ,כי נפשו הייתה קשורה בנפש ,אול ברבות הימי ,הל
הקשר ונחלש כי טרוד היה בחיפוש אחר מקו עבודה שבה יוכל
לאגור מעט כס! וישוב במהרה לביתו.
הפרנסה לא הייתה מצויה בשפע ,יו יו טרח ,ולא עלה בידו
אלא להתפרנס בקב חרובי מערב שבת .כלומר בעצ הרוויח

ברכות
מזל טוב לאיתי ואיריס עטרי הי"ו לרגל הולדת הבת )נכדה למשפחות
עטרי ובוחניק( יהי רצו מלפני שוכ מרומי שתזכו לגדלה ע כל יוצאי
חלציכ באושר ,שמחה ונחת לאהבת תורה ויראת שמי ,וימצאו ח
ושכל טוב בעיני אלוקי ואד..

תשובות וזוכה

סכו כה זעו עד שלא הספיק אפילו למחייתו הוא ,ומזה מוב
שלא היה מקו לחשיבה של חיסכו כדי לשלוח לביתו.
על כ טרוד היה האיש למצוא עוד עבודה ,כדי שירוויח יותר.
כאמור הטרדות היו מרובות ובלתי נעימות ,והמכתבי פחתו
והלכו לאט לאט ,עד אשר לגמרי.

התשובות הנכונות לפרשת נח ה:
–1ד'  "2ג'  "3ג'  "4ב'  "5ד'  "6ב' "7ד'  "8א'  "9ג'  "10ב'  "11א'  –12ג'

הזוכה בהגרלת הפתרונות לפרשת נח היא:

ישראל עידן הי"ו

נר ה' נשמת אד ,גיליו זה מוקדש לעילוי נשמת:
מורי ורבי יעקב )מימו( ב ר' משה וסולטנה חורי ע"ה יחיאל )יחיא( ב יוס! ונעמה ארז ז"ל מנשה ב רחמה ב פורת ז"ל
חיי ב עיישה מור יוס! ז"ל יששכר ב יצחק הכה ז"ל שולי ב ג'ניה מלינסקי ז"ל צבי אלימל ב ירחמיאל הכה ז"ל
מרגלית בת צביה דנחי ז"ל

רחל בת מסעודה אלבז ז"ל

ליזה בת קציעה אלנתנוב ז"ל
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חיילי צה"ל והאזרחי הפצועי במלחמה בצפו ובדרו יעקב ב ריבה )רעיה( הי"ו אברה ב מסעודה אמיר הי"ו
ב ציו יונה ב אביגיל חנה הי"ו

זינה בת בואנו ניאזוב הי"ו

נירית בת מזל אהרוני הי"ו

אליהו ב מרי לוי הי"ו

שרה מזל טוב בת לאה סימ טוב הי"ו
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שבת וירא – ה

בס"ד

תשסז'

ש ומשפחה_______________:

מאוצרות התורה לילדי
ילדי יקרי ,רעי וחטאי עד מאד היו אנשי סדו ,רעת הייתה
כה גדולה ,עד שהקדוש ברו הוא עצמו אומר" :זעקת סדו ועמורה
כי רבה וחטאת כי כבדה מאד".
בעצ היו ארבע ערי בכיכר הירד ונוספה לה עוד עיר חמישית "
צוער ,א היות וסדו עלתה על כול ברשעותה ,נקראו כול על
שמה .אנשי סדו היו משופעי בכל טוב ,ובראות את כל השפע
ואת אוצרות המזו על פני האדמה ואת אוצרות הזהב הטמוני
תחתיה ,רבתה גאוות וגדלה שחיתות .ה לא היו חושבי ,אלא
על ריבוי ממונ ואוצרותיה ,זנחו את הש והחלו לחמוס ולגזול
ללא כל גבול וסייג.
שמו עליה אנשי סדו שופטי רשעי כמות ,וחוקקו חוקי
אכזריי מאי כמות .אסור היה לאיש מאנשיה להושיט עזרה לעני
ומי שנתפס כשהוא עוזר לעני ,אחת דתו למות .רבי היו הרעבי
שמתו ברעב מחוסר מזו ,וע מות ,מיד באו אנשי העיר ובזזו את
רכוש הדל .אסור היה להכניס אורחי בסדו ,וא קרה שסוחר זר
נקלע למקו בטעות ,מיד שדדו אותו והציגוהו ככלי רק.
פליתית אחת מבנותיו של לוט ,הייתה בעלת לב רחו .פגשה הנערה
בעני כחוש וחיוור ,שעורר את רחמיה .למחרת ,בדרכה לשאוב מי

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'

מ המעי ,טמנה בכדה פת לח ,וכשכברה לידו השליכה אליו את
הפת .כ ,עשתה יו אחרי יו .ראו בני העיר כי הוטב מראה פני
האביו ,וכי הוא עדיי בחיי ,חקרו ומצאו כי הנערה דואגת למחייתו
גזרו השופטי האכזרי את דינה למות ,והוציאוה לשריפה.
למרות רעת הרבה של אנשי סדו רבה ,בכל זאת ,הודיע הקדוש ברו
הוא לאברה ,הסנגור ,שילמד עליה זכות .ביקש אברה רחמי
עליה ,ולא שהצדיק ,חלילה ,את הרשעי ,אלא בקש שירח
עליה בזכות הצדיקי ,ובתקווה שיחזרו בתשובה.
הניח ה' לאברה ללמד סנגוריה על אנשי סדו ,עד שראה אברה כי
נגמרו זכויותיה ואי במה ללמד עליה זכות ,ונשתתק.
שקעה שימשה של סדו ונחת דינה לכיליו .שני מלאכי נשלחו
לסדו ע ערב .אחד כדי להציל את לוט ,בזכות תפילת אברה על
הצלתו ,ובזכות שתיקתו במצרי כאשר אמר אברה לפרעה על שרה
אשתו " "אחותי היא ".לוט אשר היה זמ רב במחיצתו של אברה
הצדיק ,למד מעט ממידותיו וקיבל יפה את אורחיו המלאכי .אול
המלאכי נאלצו להכות בסנוורי את אנשי סדו ,שבאו לעשות
בה שפטי .למחרת בבוקר הוציאו את לוט והשחיתו את סדו
וערי הכיכר על ידי אש וגופרית שהמטיר עליה ה'.

)לפחות חלק מהשאלות עפ"י "אוצרות התורה לילדים" שלמעלה(

 .1מה גר לאנשי סדו וכל ערי הכיכר להשחית את מידותיה?
ב .העוני הגדול בו היו חיי.

א .נמרוד הגיע והשפיע עליה לרעה.

ד .א' וג' נכונות.

ג .גאוות שבאה מהשפע במזו ואוצרות זהב שהיו לה.

 .2מה עשו אנשי סדו ,כשגילו שפליתית ביתו של לוט דאגה להאכיל את העני שהיה בעיר?
א .הזהירו אותה שלא מעשה זאת שוב.

ג .הוציאו אותה להורג בשריפה.

ב .נתנו לה "אות של כבוד".

ד .איימו לגרש אותה ואת משפחתה.

 .3כשה' השחית את סדו ,בזכות מה זכה לוט להינצל?
ב .אברה התפלל עליו.

א .הכנסת האורחי שעשה למלאכי.

ג .ששתק כשאברה אמר לפרעה ששרה היא אחותו .ד .תשובות ב' וג' נכונות.

 .4מדוע ביקשה שרה מאברה שיגרש את הגר ואת ישמעאל בנה?
א .הגר התנהגה אליה בגאווה.

ג .ישמעאל טע שהוא יורשו של אברה.

ב .ישמעאל ניסה להשפיע לרעה על יצחק.

ד .כל התשובות נכונות.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' וה'
 .5לש מה באו שני המלאכי לסדו?
א .שניה להשחתת סדו.

ב .אחד להציל את לוט והשני את משפחתו.

ג .אחד להשחתת סדו והשני להציל את לוט .ד .א! תשובה לא נכונה.

 .6מדוע סמוכה פרשת אבימל לפרשת לידתו של יצחק?
א .אי מוקד ומאוחר בתורה.

ג .ללמד ששרה נפקדה מאברה.

ב .ללמד שכל המתפלל על חבירו נענה תחילה.

ד .כל התשובות נכונות.

" .7ויאמר אל נעריו) "...פרק ( מי היו שני נערי אברה?
ב .ישמעאל ואליעזר.

א .שני מעבדיו.

ד .שני מלאכי המלווי את האד.

ג .ישמעאל ויצחק.

ָמל ֶאת י ְִצ ָחק" )פרק כא'( מדוע נקרא "משתה גדול"?
:ב ָר ָה ִמ ְ< ֶ;ה גָד=ל ְ>י= ִהֵ 8
ַעְ 9
ָמל ַוַ 5
ֶלד ַו ִַ 85
ַ " .8ו ְִ 5ג ַ2ל ַהֶ 5
א .היו בו מוזמני רבי.

ב .היו בו מטעמי רבי ומגווני.

ג .נכחו בו גדולי הדור ,ש ועבר ואבימל.

ד .כל התשובות נכונות.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ו' עד ח'
" .9כל המבקש רחמי על חבירו הוא נענה תחילה" – מהיכ למדו זאת חז"ל בפרשה?
א .מתפילת אברה על אנשי סדו.

ב .מתפילת שרה על אבימל.

ג .מתפילת אברה על לוט.

ד .מתפילת אברה על אבימל ובני ביתו.

Bה ְב ָ; ֶאת יִ ְצ ָחק...וְ ַה ֲע ֵלהְ <ָ Cלע ָֹלה) "...פרק כב'( מדוע אמר לו "נא" שהוא לשו בקשה?
יד ָ ֲא ֶ<ר ַ
ֹאמר ַקח נָא ֶאת ִ> ְנ ָ ֶאת י ְִח ְ
ַ " .10וֶ 5
א .ניסיו זה תלוי ג בהסכמתו של יצחק.

ב .להיכנס עימו בדברי.

ג .שלא יאמרו שהניסיונות הראשוני אי בה ממש.

ד .ב' וג' נכונות.

שאלות לכיתות ה' עד ח'  -מפירוש רשב"ם על התורה
ָק ְנ ִ;י" )פרק יח' יג'( מי אמר זאת לאברה?
ַא ִני ז ַ
:ב ָר ָה ָל ָDה ֶEה ָצ ֲח ָקה ָָ 9רה ֵלאמֹר ַהF !:א ְמנָ ֵא ֵלד ו ֲ
ֹאמר ה' ֶאל ְ
ַ " .11וֶ 5
א .ה' בהתגלות נבואית.

ב .אברה שמע בת קול מהשמי.

ג .הגדול שבמלאכי שבאו אליו.

ד .א' או ב' נכונות.

ֹ9ה" )פרק כא' – כב'( מה גר לו להבי שאלוקי ע אברה?
;:ה ע ֶ
:ב ָר ָה ֵלאמֹר ֱאלֹ ִקי ִע ְ>ְ ָ Dכֹל ֲא ֶ<ר ָ
ימ ֶל ְֶ ...אל ְ
ֹאמר ֲא ִב ֶ
ַ " .12ו ְי ִהי ָ> ֵעת ַה ִהוא ַוֶ 5
א .הביקור של המלאכי אצלו.

ב .ההתייעצות של ה' עימו לפני השחתת סדו.

כללי השתתפות

ג .לידתו של יצחק.

ד .כל התשובות נכונות.

לימוד פורה ומהנה
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