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מפטירי
"משא דבר ה' אל ישראל ביד
מלאכי" )מלאכי א' – א'(

מהלכות ברכת הריח עפ"י שו"ע סימן רטז' ופוסקים אחרונים
הקדמה
במסכת ברכות מובא" :ש אמר רב אדא בר אהבה האי כשרתא מברכי
עליה בורא עצי בשמי אבל משחא כבישא לא ורב כהנא אמר אפילו
משחא כבישא אבל משחא טחינא לא נהרדעי אמרי אפילו משחא
טחינא" וכתב בבית יוס כי הרי" והרא"ש פסקו כדעת נהרדעי.
פירש בערו כשותא  עיקרו שמ זית ומערבי בו כמה מיני עצי בשמי
שמכשירי אותו מעשה רוקח מפוט  .כתב הראב"ד שדווקא כשהעצי
בתוכו ,אבל א הוציא מש אי מברכי עליה אלא מיני בשמי וא
היו מעורבי בתוכו מיני בשמי ועשבי בשמי מברכי בורא מיני
בשמי  ,מפני שמיני בשמי כולל את הכל .לדעת כול צרי שיהיו
עיקר קיי קצת .וא סיננו אותו ואי בו כלו מהבשמי יש אומרי
שמברכי עליו "בורא שמ ערב" כמו על שמ האפרסמו ויש אומרי
שאי מברכי עליו כלל מפני שאי עריבות זו ממינו אלא שקולט אותו
מדבר אחר ,הרי זה כריח שאי לו עיקר ואי מברכי עליו כיו שאינו
מגופו של שמ.
כתב בבית יוס שסברא זו האחרונה היא סברת הרמב" שכתב בהלכות
ברכות בפרק ט' – ח' שהמריח בכלי שה מוגמרי אינו מבר לפי שאי
ש עיקר אלא ריח בלא עיקר .ואי נראה שיהיה כ דעת רבינו חננאל
כפי שנית ללמד ממה שכתבו התוספות בברכות מג .ד"ה משחא ,בשמו
וכ נראה מדברי הרשב"א מג :ד"ה אמר מר זוטרא.
והרמב" בהלכות ברכות בפרק ט' – ג' כתב שמ זית שכבשו או שטחנו
אותו עד שיחזור ריחו נוד מברכי עליו בורא עצי בשמי שמ שבשמו
כמו שמ המשחה מבר עליו בורא מיני בשמי .
כתב על כ בבית יוס שנראה שהוא מפרש משחא כבישא ומשחא
טחינא שהשמ זית לבדו בלא שו בוש כובשי או טוחני אותו עד
שריחו נוד וכשרתא הוא מפרש שמפטמי שמ בבשמי כמו שמ
המשחה ומפני שמעורבי בו כמה מיני בשמי מע #ומעשב וממיני
אחרי לפיכ מבר עליו בורא מיני בשמי ונראה שהוא גורס כשרתא
מברכי עליו בורא מיני בשמי  .והרא"ש כתב סת על כול בורא עצי
בשמי ולא חילק.

פרטי הלכות
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

ו.

ז.

על הורד ,מבר בורא עצי בשמי ) .מר בשו"ע( א על פי שהורד ראוי
לאכילה ע"י מרקחת כמבואר בסימ רד' ,בכל זאת לא מברכי על
ריח ו "אשר נת ריח טוב בפירות" כיו שאי עיקרו עומד לאכילה אלא
להריח לכ מברכי עליו "בורא עצי בשמי ") .משנה ברורה(
על מי הורד ,היינו בי מי הלחלוחית שיצא מ הורד ע"י סחיטתו ובי
מה שיצא על ידי שנשרה ונתבשל במי מברכי עליו "בורא עצי
בשמי ) .מר בשו"ע ומשנה ברורה(
יש אומרי שמותר לבר ולהריח עצי פרי של עורלה ,גכו לימו ויש
חולקי ואוסרי מפני שה אסורי בהנאה .אול פרחי הוורד והדס
אי נוהג די עורלה ,מאחר שאינ פרי ומותר לבר עליה ברכת
הריחו ליהנות מהריח) .ילקוט יוס ג'(
המריח באתרוג של מצווה בימי החג ,א א נוטל אותו ,רק כדי
להריח בו ,נחלקו הפוסקי א מבר עליו ברכת הריח או לא ,ולכ
כדי לא להיכנס לספק ,נכו שלא להריח בו) .ילקוט וס ג'(
על הלבונה הוא קט היוצא משרשי ע #והמצטיכי הוא מי ע #ששר
שלו נות ריח טוב וכיוצא בה מברכי עליו "בורא עצי בשמי ) .מר
בשו"ע ומשנה ברורה(
על ההדסי  ,על פרחי הדרי  ,הוורדי והיסמי ,ועל שיבה ,ציפור
וקינמו מברכי "בורא עצי בשמי " .על הרודה ,נענע ונרקיס מברכי
"בורא עשבי בשמי ") .ילקוט יוס ג'(
על "ריח" התימני יש שהוא מי ע #ויש שהוא מי עשב ,מי שאינו
בקי בדבר ,יבר עליו "בורא מיני בשמי " )ילקוט יוס ג'(

ח .על שמ אפרסמו מבר בורא שמ ערב) .מר בשו"ע( זהו הצרי בלשו
המקרא וחותכי הע #ומקלפי אותו ונוט שמ ממנו ומוזכר בש"ס
הצרי אינו אלא שר הנוט מעצי הקט) .משנה ברורה( מפני שנמצא
באר #ישראל ,קבעו לו ברכה בפני עצמה להורות על חשיבותו וא ביר
בורא עצי בשמי יצא בדיעבד) .משנה ברורה(
ט .שמ זית שכתשו אותו או שטחנו אותו עד שחזר ריחו נוד ,מבר עליו
בורא עצי בשמי ) .מר בשו"ע( מדובר בשמ זית שלא נת בתוכו שו
בשמי אלא שמחמת כתישת או טחינת הזית התחיל השמ להיות ריחו
נוד) .משנה ברורה(
י .כ הדי ג בשאר פירות שגדלי על הע #כתש לשמ וריח טוב נוד
משמ זה) .משנה ברורה(
יא .א טח וכתש פירות שאינ גדלי על הע #ומריח שמנ  ,מבר עליה
"בורא מיני בשמי " ולא מברכי עליה "הנות ריח טוב בפירות" כמו
באתרוג ,מפני שאינ גדלי ע הריח ,אלא הריח בא כתוצאה
מהכתישה) .עפ"י משנה ברורה(
יב .שמ שבשמו ,כלומר שנת בו בשמי כדי שיריח השמ כמו שמ
המשחה ,א בעצי בשמי  ,מבר בורא עצי בשמי וא בעשבי בשמי ,
מבר בורא עשבי בשמי  ,וא היו בו עצי ועשבי  ,מבר בורא מיני
בשמי ) .מר בשו"ע ומשנה ברורה(
יג .הוא הדי ג במי ושאר משקי שנת בה הבשמי ) .משנה ברורה(
יד .א סיננו והוציא ממנו הבשמי  ,יש אומרי שמבר בורא שמ ערב,
ויש אומרי שאינו מבר עליו כלל ,שהרי זה ריח שאי לו עיקר ,ואינו
אלא ריח קלוש .וכיו שספק הוא ,נכו ליזהר מלהריח בו ,כדי שלא יכניס
עצמו בספק ברכה) .מר בשו"ע ומשנה ברורה(
טו .כל זה כשאי לו בוש אחר ,אבל כשיש לו בשמי אחרי מבר עליה
עצי או מיני ומריח ג בזה) .משנה ברורה(
טז .האבל המבדיל לבני ביתו במוצאי שבת ,רשאי לבר על הבשמי בורא
עצי בשמי או בורא עשבי עשבי ) .ילקוט יוס ג'(
יז .אי מברכי לא ברכת הריח ולא ברכת הנהני על עישו סיגריות .וכבר
מבואר בילקוט יוס חלק ב' שאומנ אי העישו בגדר איסור גמור,
אול ראוי ונכו מאד להימנע שלא לעש כלל) .ילקוט יוס ג'(
יח .לא תיקנו חכמי ברכה על שמיעת קול נעי  ,ורחיצה מפני שאינ
נכנסי לגו) .ילקוט יוס ג'(
יט .מי שביר על בשמי באמצע סעודתו והריח בה  ,ונשארו הבשמי
לפניו ,ורוצה לחזור והריח בה אחרי ברכת המזו ,אינו חוזר לבר ברכת
הריח ,מפני שהיו לפיו ,ואי ברכת המזו נחשבת להפסק ,אלא בענייני
אכילה ושתיה) .ילקוט יוס ג'(
כ .א ביר על ריח פרי בורא עצי בשמי יצא ,מפני ש לא "שיקר" בברכה.

אמרי בינה  -אמרי חז"ל בשבח המידות הטובות

עוד יהיה נדיב בממונו לקנות המצוות ,כגו רב גמליאל שקנה אתרוג באל
זוז )סוכה מא .(:ויהיה נדיב בממונו להדר במצוות )שבת קלג ,(:והידור מצווה
עד שליש )בבא קמא ט .(:ויהיה נדיב בממונו לכתוב ולקנות ספרי
ולהשאיל למי שאי לו ,שנאמר) :תהלי קיב ג(" :הו ועושר בביתו וצדקתו
עומדת לעד" )כתובות נ .(.ויהיה וותר בזה שלא יחוש א יתקלקלו הספרי
על ידי שלומדי בה  .ועל כלי ביתו יהיה נדיב להשאיל לשכניו ומיודעיו.
יהיה נדיב להלוות לעני את כספו ,וא יספיק בידו ילווה ג לעשירי  .ויהיה
נדיב במשאו ובמתנו ולעול לא ידקדק על דבר מועט :א הוא מודד יי או
שמ או איזה דבר שיהיה ,לא יצמצ .
יהיה נדיב בגופו לטרוח עבור כל אד לסבול עול ומשא  ,ולהצטער
בצרת  ,ולהתפלל בעד  ,ולשמוח בשמחת  ,ולבקר חולי  ,ולעשות חסד
ע המתי  .וביותר צרי להיות נדיב בחכמת תורתו ,ללמד כל אד דעת
ולהמשי את לב לשמי  .וזוהי הנדיבות הגדולה שבכל מיני הנדיבות 
המתנדב לאד להביאו לחיי העול הבא ) .אורחות צדיקי  שער הנדיבות(

פנינים לפרשת שבוע
הלעיטני – מדוע?
"ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מ האד האד הזה" )פרק כה' – ל'(
נשאלת השאלה מדוע אמר עשו ליעקב – "מ האדו האדו הזה" – וכי
לא ידע שאלו ה עדשי? וכ מדוע אמר עשו ליעקב – "הלעיטני" ולא
אמר האכילני? נראה לומר כ :כיו שבאותו יו נפטר אברה אבינו
והיו הכל שרויי באבלות .נתבייש עשו לומר ,כי תאב הוא לאכול מ
העדשי ,שהוא מאכל אבלי .כדי שלא יאמרו :כיצד יתכ? הכל
מתאבלי אחרי סבא והוא להוט אחרי האכילה?!
לפיכ העמיד פני כאילו איננו יודע בכלל שאלו ה עדשי וכי יו של
אבלות הוא היו ,ואמר :ת נא לי מ המאכל האדו הזה .א מיד נמל
בדעתו והרהר ,הלא ע טעימת הכ $הראשונה יהא מוכרח להכיר
בעדשי ותהיה זו בושה ,שאינו עוסק באבלות ככל השאר ,לפיכ אמר:
"הלעיטני" – שפו את הנזיד לתו פי ,כדי שלא יראה ולא ידע מה הוא
אוכל ,מתו נימוק" :כי עיי $אנכי" – ואינו עוצר כוח להגיש את הכ$
)עפ"י בית הלוי(
במו ידיו אל פיו…

עבודת ה' של האבות
"ויעתר לו ה'" )בראשית כה' & כא'( ומוסבר ,שה' נענה ליצחק לפי שאינו
דומה תפילת צדיק ב צדיק לתפילת צדיק ב רשע .מקשה במכתב
מאליהו על פרשת תולדות ,אדרבא הרי צדיק ב רשע עדי $שהרי הוא
עובר ניסיונות רבי יותר מאשר צדיק ב צדיק .ומסביר המכתב מאליהו
שצדיק ודאי יש לו את הנתוני להיות טוב יותר ,אול הגדלות של
יצחק הייתה ,שלא הסתפק בכ שקיבל מאביו ,אלא עבד על עצמו
ונתעלה כ שעבודתו היא ממהותו ולא עשה זאת כההרגל מבית אביו.
אצל עשו אנו רואי תהלי שונה במקצת .עשו הוא איש הסתירות .מצד
אחד מוכר את בכורתו ואחר כ הוא דורש ברכה.
מצד אחד שונא את יעקב אבל נאמר "וינשקהו" )בראשית פרק ל"ג פסוק
ג'( .עיי רש"י במקו .וידועי דברי חז"ל על הניקוד מעל המילה
"וינשקהו" ,שלא נשקו בכל ליבו .התנהגותו של הרשע ג התנהגות
הנראית לנו טובה ,היא לא חלק ממהותו הפנימית מעצ ישותו .מה
שאי כ אצל יצחק עבודת ה' שלו היא דר חדשה שנובעת ממהותו
הפנימית ולא בגלל שהוא צדיק ב צדיק .זוהי הסיבה שאצל האבות כל
אחד עבד את ה' במידה אחרת .אברה חסד ,יצחק גבורה ,ויעקב
תפארת .זה מראה שא $שהיו צדיקי ,חלק בני צדיקי ,בנו לעצמ
דר חדשה ,מהות פנימית חדשה ,שבאה לידי ביטוי בעבודת ה' שלה.

כיצד מבקשים
ָע
ַעקֹב ַוי ְָב ֶר ְ אֹת /וַיְ ַצֵ0ה...0לֹא ִת ַ2ח ִא ָ3ה ִמ ְ4נ/ת ְ5נ ַ
" ַו ִ* ְק ָרא י ְִצ ָחק ֶאל י ֲ
)פרק כח'& א'( לדברי ה "חפ 6חיי" ,כא מדגימה לנו התורה ,כיצד ראוי
לאב לפנות אל בנו ,א רצונו להשפיע עליו שיל בדר הישר :עליו
לנהוג כלפיו בנוע רב ולא בהתפרצויות של רוגז וכעס ,כפי שאנו
מוצאי אצל יצחק ,שתחילה העניק לו ברכת אב ומילי חמות ,ורק אז
)פרפראות לתורה(
השמיע את בקשתו :לא תיקח אשה מבנות כנע".

שמירת הלשון

)על פי חפ 6חיי השיעור היומי(

רכילות מעוררת שנאה גלויה בי יהודי .אבק רכילות גור לתרעומת –
אמנ פחותה יותר – בי יהודי .דוגמא לאיסור אבק רכילות הוא
כאשר אד מספר לחבירו שפלוני דיבר עליו באופ שאמנ אי בו גנות
ואי בו נזק ,א יש בדברי כדי לעורר תרעומת כלפי אותו פלוני.
הדוגמא הידועה למקרה כזה היא בדברי הקב"ה לאברה על שרה שלא
האמינה לדברי המלא בבשורה כי תיפקד .אמר ה' לאברה "למה זה
צחקה שרה לאמר הא $אמנ אלד ואני זקנתי") .בראשית יח' – יג'( ,א
באמת אמרה שרה "ואדוני זק" .בירושלמי מובא שחזרה על דבריה
הייתה נחשבת לאבק רכילות.
הנה ,לומר על אד בו תשעי ותשע שהוא זק הרי אי זה גנאי ולא
דבר מזיק .בכל זאת ,אי זה נעי לאד קשיש לשמוע שאשתו אומרת
עליו שהוא & "אד זק" ודר בני אד להקפיד על כ ,ולפיכ חזרה על
ביטוי זה יש בה משו אבק רכילות .על כ דיברו הכתובי "לשו בדאי"
בשביל להטיל שלו בי אברה לשרה.

שואל ומשיב
שאלה :פרי שיש בו ספק א ברכתו בורא פרי הע 6או בורא פרי
האדמה ,הא יש לבר עליו "בורא פרי האדמה" או ברכת "שהכל"?
תשובה :מובא במשנה ברכות מ & .ביר על פירות האיל בורא פרי
האדמה יצא ,ועל פירות האר 6בורא פרי הע 6לא יצא ,ועל כול א
אמר שהכל נהיה בדברו יצא .ובגמרא אמרו ,מא תנא שעיקר פירות
האיל מ האדמה? אמר רב נחמ בר יצחק ,רבי יהודה היא ,ומביא ראיה
לכ ממשנה במסכת ביכורי ,שלרבי יהודה עיקר האיל היא האר.6
הרי" $והרא"ש והתוספות והרשב"א והמאירי ורבינו יונה פסקו הלכה
כמשנה זו – שא ביר על פירות האיל בורא פרי האדמה יצא .וכ
פסקו עוד פוסקי ראשוני רבי ,וכ פסקו הטור והשו"ע בסימ רו'
סעי $א' .וכתב מר הבית יוס ,$שהפוסקי פסקו להלכה כדעת רבי
יהודה ,מפני שהמשנה כתבה בסת כמותו.
אבל הרמב" בפרק ח' מהלכות ברכות הלכה י' כתב ,שא ביר על
פירות האיל בורא פרי האדמה לא יצא ,וטעמו ,לפי שסובר שבגמרא
העמידו את המשנה כרבי יהודה לומר שהמשנה היא דעת יחיד ואי
הלכה כ .אול בכס $משנה ש כתב ,מה שכתבתי בבית יוס $הוא לפי
הנוסחא שלפנינו לא יצא ,אבל מצאתי נוסחא ברמב" שא ביר על
פירות האיל בורא פרי האדמה יצא .והיא נוסחא נכונה ,שהיא כסת
המשנה .ועוד שבירושלמי העמידו את משנתינו ג לדעת רבנ החולקי
על ר' יהודה .ב "מלאכת שלמה עדני" על המשניות פרק ו' ברכות משנה
ב' הביא דברי מר הכס $משנה שחזר בו ממה שכתב בבית יוס $בדעת
הרמב" ,וסיי ,שכ מצא הנוסחא בספר "יד החזקה צובא" ,שהוגה בידי
הרמב" עצמו וחתימת ידו עליו .והסכימו עימו פוסקי אחרוני רבי.
וא $שיש חולקי ,יש להשוות דעת הרמב" לדעת שאר הפוסקי ,על
פי הנוסחא שמצא מר הכס $משנה ,ולהלכה בודאי שהעיקר כמו שפסק
מר השלח ערו שיצא .וכ העלה מר החיד"א בברכי יוס $סימ רו'.
מעתה נראה שג כשיש ספק א צרי לבר בורא פרי הע 6או האדמה,
יש לבר בורא פרי האדמה ,ולא לבר "שהכל נהיה בדברו" ,כי ברכת
בורא פרי האדמה מבוררת יותר .וכמו שכתבו התוספות במסכת ברכות
לט .ד"ה חביב עדי .$וכ פסק רש"י בספר האורה סימ מה' זו לשונו :ומי
שהביאו לפניו מיני מגדי ואינו יודע א ה מי איל ,או פרי אדמה,
לא יבר עליה שהכל אלא בורא פרי האדמה ויוצא ידי חובתו ,שכ
שנינו ,ביר על פירות האיל בורא פרי האדמה יצא.
סיכום :פרי שמסופק בו א ברכתו בורא פרי הע 6או בורא פרי
האדמה ,בי שהספק מצד הדי ,בי שהספק במציאות ,לעול יש לבר
עליו לכתחילה בורא פרי האדמה ,ובדיעבד א ביר עליו "שהכל נהיה
בדברו" יצא .והנה המנהג פשוט לבר על פרי הבננה בורא פרי האדמה,
וכמו שפסק מר בשו"ע סימ רג' ,א $שהדבר שנוי במחלוקת הפוסקי,
שהרי מדברי רבינו יצחק שהביא הטור ש ,מוכח שא שורשיו נשארי
באר 6ואי זורעי אותו בכל שנה ,מברכי עליו בורא פרי הע ,6ושכ
היה נוהג הרא"ש .והרה"ג רבי יוס $משאש בשו"ת מי חיי )סימ נו(
כתב ,שמה שכתב מר השו"ע לבר על הבננה בורא פרי האדמה ,זה
לשיטתו שפסק בסימ רו' שפרי מסופק א ברכתו בורא פרי הע 6או
בורא פרי האדמה מבר עליו בורא פרי האדמה ,שא ביר על פירות
)שו"ת יחווה דעת חלק ו' סימ יג'(
האיל בורא פרי האדמה יצא.

גדולי ישראל
רבי יצחק מנסכיז – תולדות יצחק – נולד בשנת ה & תקמח'.
עליו אמרו & "עיני לא ראתהו ,א לשמע אוז שמעתי גודל צדקתו
וקדושתו ,שהיה מפורס ומסויי בכל העול "...בילדותו קיבל תורה
מפי רבי מרדכי מארדוש מפאריצק בשנת העשור לחייו הובא בברית
השידוכי ע בתו של רבי מאיר מברדיטשוב בנו של בעל "קדושת הלוי"
והיה סמו על שלחנו ארבעה שני.
בהיותו ב כ"ז שנה התמנה במקו אביו כרבה של נסכיז .כל גדולי עול
באו אליו ,ובספר זכרו טוב הביא איגרת שפנה אליו בעל "דברי חיי"
ומבקשו שיתפלל עבורו ,ועבור משפחתו ,ומסיי "והנני מוכ לשרתו
ככל אשר יצווה לי ...מחוה קידה מול קדושתו "...ג רבי שלמה קלוגר
ורבי צבי הירש אורנשטיי זצ"ל היו פוני אליו .נלב"ע בשנת ה – תרכח'

סיפור השבוע
תקציר משבוע שעבר :בעיר פראג חי סוחר ב תורה,
שמצבו הכלכלי הורע ,עד שהגיע ל "פת לח" .הוא יצא לעיר
"הגר" הסמוכה לעיר "פראג" ,להשיג פרנסה למשפחתו .בתנאי
התחבורה של פע ,נחשב כנדידה למרחקי .בימי הראשוני,
שלח מכתבי לבני ביתו ,אול ברבות הימי ,הל הקשר
ונחלש כי טרוד היה בחיפוש פרנסה ,שלא הייתה מצויה בשפע.
כעבור זמ התחילו בני משפחתו לדאוג לו .בני המשפחה ניסו
להעלי את דאגת וצער מעיני זרי .אול חברי בית הדי
בקהילה שמעו זאת והשתדלו לגלות עקבותיו ,שידוע היה כאיש
ישר וטוב הוא ואי זה סת שנעל ,אול ללא הצלחה.
לאחר זמ מה יצא סוחר יי יהודי ,מהעיר פראג ,ל "הגר" ,כדי
לקנות ש יי לכבוד חג הפסח .בדרכו עבר דר העיר
"פריסבורג" ,ולהפתעתו ראה את הסוחר האבוד מ "פראג".
שמח סוחר היי מאד ,והתחיל לדבר איתו ,בחיבה ותו כדי
דיבור ליד השולח  ,נתגלגלה השיחה על אשתו וילדיו ,וזה היה
הרגע שאפשר היה לדבר אל ליבו שישוב לביתו.
דברי סוחר היי שיצאו מ הלב נכנסו ללב האיש ,והעירו בו
געגועי אל אשתו ובניו ,ואומנ הסוחר האבוד החליט בלבו
והודיע לסוחר היי כי רצונו לחזור עימו לעיר פראג.
בלילה לפני נסיעת ארז הסוחר האבוד את כל חפציו ,ולקח
איתו את כספו כמאה זהובי ,ומכיוו שליבו היה חרד על כספו,
שהשיג בעמל רב ,צרר אותו במטפחת ,קשר לו חוט דק ותלה
על צווארו מתחת לכותנתו כדי להסתירו מעיני בני אד.
בבוקר השכ ה יצאו מהעיר ונסעו לדרכ בעגלות הכבדות,
שהיו רתומות לסוסי גדולי ואבירי .כשהתרחקו מהעיר
ונכנסו לתו יער גדול ,גדלה יותר דאגתו לאוצרו ,היות וידוע
היה כי בדר הזו יש גייסות של שודדי והיא מלאת סכנות.
המשך משבוע שעבר :בנוסע ביער ,כשהעגלות
התנהלו לאיט לאור שמש אביב בי עצי אור הנותני ריח,
נרד הסוחר וחל חלו ,שגזלני יוצאי מבי העצי
העבותי ומתנפלי על השיירה .פרצה תגרה ביניה ,ובעלי
העגלה הנוכרי ,במקו להג על האנשי ורכוש ,נעשו
שותפי לגזלני ,וכול ניגשו אליו לגזול ממנו את כספו.
הוא התחיל הוא לצעוק והתעורר בפחד גדול ,ובראותו שהוא
יושב בעגלה הנוסעת ביער אמר בלחש" :ברו הוא וברו שמו,
יהי רצו שיהיו כל חלומותי עלי ועל כל ישראל לטובה ".
אול לא תמיד הפה והלב שווי ,שפתיו הביעו אמנ דברי
הודיה לה' ,אול לא הייתה מנוחה לנפשו ,ובכל רגע שנזכר היה

חושש לחלו ,שהרי כבר אמרו על חלומות ,א על פי שכולו אינו
מתקיי מקצתו כ מתקיי .פחדו הל והוסי וכל היו הוא
שקוע במחשבתו ,ומבקש עצה אי להסתיר את צרור כספו ,שלא
ישלטו בו ידי זרי.
מרובות היו המחשבות בלבו ולא הגיע לאיזה רעיו שירגיע אותו.
לפנות ערב נצנ! רעיו במוחו ,שמצא ח בעיניו והחליט לבצעו.
מששקעה השמש והגיעו למלו אחד ללו ש ,לא הל לישו מיד
אחרי הסעודה ,כי א ישב וחכה עד אשר ישכבו בעלי העגלה.
וכשראה שכול ישני ותרדמה גדולה נפלה עליה ,וה שוכבי
כפגרי מתי ,יצא החוצה .נכנס לחצר ובחר לו חבית אחת ,עשה
בה סימ כדי שיזכור ויכיר אותה.
לאחר שסימ את החבית ,העביר את הפקק מעל פיה ,והתכונ
לשלשל את צרור הכס לתוכה .א פתאו שמע קול צעדי איש,
וכאשר נשא עיניו ,ראה את סוחר היי  ,כשהוא מטייל בחצר הנה
והנה ,הסוחר אכ הסתובב בי החביות והשגיח עליה  .והנה
כראות הסוחר האבוד את סוחר היי התפוגג ליבו בקירבו ,ידיו
רפו ודעתו נתבלבלה עליו.
אחרי רגעי מעטי שוב התחזק ,הסתתר בפינה שאיש לא יראה
אותו ,והביט בסוחר היי ממקו מחבואו ,כדי לדעת מה הוא
עושה ,ולש מה בא הנה .וכאשר נוכח הסוחר לדעת שלב הסוחר
בסחורתו ,וכל ענינו הוא בסחורתו הלא ה חביות היי  ,נשאר
בשקט על מקומו עד אשר הל האיש ונעל מעיניו.
אחרי כ חזר אל החבית ,שלשל את צרור כספו לתו החבית,
קשר את החוט ,שהצרור היה מחובר אליו ,אל הפקק ,ופקק את
פי החבית כפי שהייתה בראשונה ,בא אל הבית פנימה ,קרא
קריאת שמע ושכב לישו ...

ברכות
מזל טוב לאיילת ואריאל שבט הי"ו ולכל בני משפחותיה משפחות
אייזקובי!' ושבט לרגל נישואיה .יהי רצו שיזכו להקי בית כשר
ונאמ בישראל המושתת על יסודות איתני של אהבת תורה ויראת
שמי לתפארת ע ישראל.

תשובות וזוכה
התשובות הנכונות לפרשת וירא ה:
–1ג'  %2ג'  %3ד'  %4ב'  %5ג'  %6ב'  %7ב'  %8ג'  %9ד'  %10ג'  %11ג'  –12ג'

הזוכה בהגרלת הפתרונות פרשת וירא היא:

ישראל אהרוני 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 צבי אלימל ב ירחמיאל הכה ז"ל
ר' שמעו ב ר' סאל ועישה קדוש ז"ל
אהרו ב דוד אהרוני ז"ל
מנשה ב רחמה ב פורת ז"ל
אסתר בת מסעודה ז"ל
שרה בת רבקה שרו ז"ל
מרי בת מנדל ריזי ז"ל
מרי בת עישה קרסנטי ז"ל
דינה גזלה )ג' רפה כהגיית יהודי טוניס( בת נזימה מימו ז"ל
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תשסז'

ש ומשפחה_______________:

מאוצרות התורה לילדי
ילדי יקרי ,בשבוע זה נעסוק בברכות שביר יצחק אבינו את יעקב.
יצחק היה רק ב מאה עשרי ושלש וכבר כהו עיניו מזוק  .מדוע?
מכמה סיבות :מדמעות המלאכי שנשרו לעיניו בשעת העקידה ,וכדי
שיוכל יעקב ליטול את הברכות .כשכהו עיניו ,דאג יצחק שמא קרוב
יו מותו .חשב יצחק :הנה " %לא ידעתי יו מותי ",ועלי לבר את
בני עשו .את יעקב הצדיק ,אי צור לבר ,שהרי ברכת אברה
מזומנת לו ,אבל עשו הרשע ,עלול לשקוע עוד בעול הרשע ,וא לא
אבר אותו ,הרי לא יחזור בתשובה.
כשהגיע ערב פסח ,קרא יצחק לעשו בנו ,ואמר לו :בני בכורי ,הלילה
ליל פסח ,שהוא לילה מיוחד ,ל נא וצוד ציד ועשה לי מטעמי ,כדי
שאבר אות כבכור בלילה זה .עשו ,לא גילה ליצחק כי מכר הבכורה
ליעקב ,ויצא מהר להביא ציד ,ולא לקח עמו את בגדי החמודות שלו.
שמעה רבקה ברוח הקודש את דברי יצחק ,ורצתה את ברכתו של
יצחק הצדיק עבור יעקב ,אמרה רבקה ליעקב ,שיביא לה שני גדיי
עזי ,כדי שתכי מטעמי ליצחק אביו כאשר אהב ,והוא יביא אות
לאביו ,כדי שיבר אותו .חשש יעקב ,שיצחק יקלל אותו א יגלה
שהוא אינו עשו ,אול אימו הרגיעה אותו ואמרה " %עלי קללת בני".
הל יעקב לעשות כדברי אמו ,והביא שני גדיי ,אחד לקרב פסח

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'

ואחד לקרב חגיגה .חשש יעקב פ ימשש אותו אביו וידע כי אינו
עשו .מה עשתה רבקה? הלבישה את עורות הגדיי ,על ידיו ועל
חלקת צווארו ,והלבישה לו את בגדי עשו החמודות .נתנה בידו את
המאכלי שהכינה ליצחק ולותה אותו עד הפתח.
נכנס יעקב לאביו ,וריח ג עד אפ את החדר .התענג יצחק ושאל :מי
אתה ,בני? ענה לו יעקב :אנכי  %המביא ל ,עשו  %בכור .ובלשו רכה
ועדינה הזמי אותו לאכול ,ויצחק התפלא ,כי הכיר את דיבורו של
עשו שהיה נוקשה ותקי וללא הזכרת ש ה' ,וביקש שיתקרב אליו,
כדי שימששו .משש יצחק ואמר" :הקול ,קול יעקב והידיי ידי עשו".
אכל יצחק מ המאכלי ,וערבו המאכלי לחיכו ,הניח ידיו על ראש
בנו ובר אותו ,ברכות רוחניות וגשמיות ג יחד.
עשו התייגע מאוד לצוד ציד ,כי ה' שלח את השט לעכבו .כשסיי
להכי נכנס עשו וקרא בקול גדול" :יקו אבי ויאכל ".חרד יצחק
חרדה גדולה ושאל" :מי אתה?" ענה לו עשו" :אני בנ בכור עשו".
גדלה חרדתו של יצחק ורצה לקלל את יעקב ,אול מהשמי לא נתנו
לו ,ומיד אמר "ג ברו יהיה" .זעק עשו זעקה גדולה והתחנ לאביו
שיברכו ,ומהשמי התירו לו לבר את עשו ,בזכות שנהג כבוד באביו.
אול עשו שהתכחש למכירת הבכורה ,החליט לנקו ביעקב ולהורגו.

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

 .1מדוע כהו עיניו של יצחק כשהוא רק ב מאה עשרי ושלש?
א .בגלל דמעות המלאכי שירדו לעיניו בעקידה .ב .כדי שיעקב יקח את הברכות .ג .מעש הסיגריות שהיה מעש עשו .ד .תשובות א' וב' נכונות.
 .2מה גר ליצחק עונג כאשר נכנס ע המטעמי שהכינה אימו?
א .ריח המאכלי החמי והטריי.

ג .ריח של בגדי החמודות שלבש יעקב.

ב .כשיעקב נכנס ריח ג עד נהיה בחדר.

ד .ב' וג' נכונות.

 .3מדוע ביקש יצחק מיעקב שיגש אליו?
א .התגעגע אליו ורצה לחבקו .ב .למשש אותו כי קולו לא היה כמו של עשו .ג .להניח ידיו על ראשו בברכה .ד .ריח ג עד שעימו מצא ח בעיניו.
 .4בזכות מה זכה ג עשו לברכה?
א .כי הקפיד לעשר אפילו מי.

ג .בזכות שנהג כבוד באביו.

ב .בזכות שניצח והרג את נמרוד הרשע.

ד .כל התשובות נכונות.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' וה'
 .5בהריו של רבקה כתוב "ויתרצצו הבני בקרבה" מדוע ה התרוצצו?
א .יעקב רצה לצאת כשעברה ליד בית מדרש.

ג .עשו רצה לצאת כשעברה ליד בית עבודה זרה.

ב .כבר בבט התחילו לריב.

ד .א' וג' נכונות.

" .6גשה נא ואמוש…" מה גר ליצחק לחשוד שזה לא עשו?
ב .יעקב גמג.

א .קולו של יעקב היה חלש יותר מקולו של עשו.

ג .ידי יעקב היו חלקות.

ד .כי ש שמי לא שגור היה בפי עשו.

 .7עשו כעס על כ שיעקב לקח לו את הברכות והחליט להרוג את יעקב ,מדוע לא עשה את זה מיד?
א .רצה להמתי שיצחק ימות כדי לא לצערו .ב .הבי שיעקב צדק ,כי מכר לו את הבכורה .ג .חיכה להזדמנות מתאימה .ד .לא רצה לצער את רבקה.
" .8ויקראו שמו עשו...ויקרא שמו יעקב" מי קבע את שמו של עשו ומי קבע את שמו של יעקב?
א .עשו אביו ואימו ויעקב הקב"ה.

ב .עשו אביו ואימו ויעקב רק אביו.

ג .עשו כל האנשי ויעקב הקב"ה ,או יצחק.

ד .א תשובה לא נכונה.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ו' עד ח'
..." .9הנה משמני האר! יהיה מושב) "...פרק כז'( איזה אר! הבטיח לו בברכה זו?
א .ספרד ופורטוגל.

ב .איטליה של יוו .

ג .צרפת ונורבגיה.

ד .אי פה הבטחה לאר! ,אלא הבטחה להצלחה בגידול החקלאי.

..." .10בגדי עשו החמודות "...מדוע נקראו בבגדי אלו כ?
א .היו חמודי ולפי האופנה.

ג .מפני שחמד אות מנמרוד.

ב .חמודות – הכוונה נקיות.

ד .ב' וג' נכונות.

שאלות לכיתות ה' עד ח'  -ממפרשים אחרים על התורה
..." .11מכרה כיו את בכורת) "...פרק כו'( לפי פירוש הרשב" מה ההדגשה במילה "כיו"?
א .מכירת הבכורה תהיה ברורה כיו.

ב .כיו – כעת ,לאלתר.

ג .שהמכירה תהיה ביו ולא בלילה.

ד .א' וב' נכונות.

" .12ויאמר ה' לה שני גויי בביטנ) "...פרק כה' כג'( על פי פירוש האב עזרא ,כיצד נאמר לה?
א .ה' אמר לה על ידי נביא.

ב .על ידי אברה אבינו.

כללי השתתפות

ג .שרתה עליה רוח הקודש.

ד .א' וב' נכונות.

לימוד פורה ומהנה
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