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מהלכות ברכות הקשת והחמה סימן רכט' עפ"י מרן בשו"ע ופוסקים אחרונים
הקדמה
כתב הטור הרואה הקשת אומר "ברו אתה ה' אלוקינו מל העול זוכר
הברית ,ונאמ בבריתו וקיי במאמרו" ואסור להסתכל בו הרבה.
בבית יוס הביא ,כי מקור הדברי במסכת ברכות נט .אומנ התוספות
ש כתבו שאומר ברו אתה ה' נאמ בבריתו וקיי בשבועתו וזוכר
הברית אבל הרי" מג :והרמב" בפרק י' מהלכות – טז' כתבו כמו שכתב
הטור ,ולדברי הכל אי חתימה בברכה זו.
ומה שכתב הטור "אסור להסתכל בו הרבה" כתב הבית יוס כי המקור
לזה הוא במסכת חגיגה טז" .כל שאינו חס על כבוד קונו"! מאי היא רבי
אבא אמר זה המסתכל בקשת ובתר הכי אמרינ דהמסתכל בקשת עיניו
כהות ומפרש הטור שלא אסרו אלא דווקא להסתכל בו הרבה וכ כתב ר'
דוד אבודרה וזה לשונו :נשאל הרא"ש אי מסתכלי בקשת כשמברכי
והא אמרינ שהמסתכל בקשת עיניו כהות .והשיב שאי המסתכל כרואה,
כי המסתכל מוסי ומדקדק בהבטתו יותר מהרואה ואסור.

פרטי הלכה
א.
ב.

ג.
ד.
ה.

ו.

הרואה הקשת ,אומר" :ברו אתה ה' אלוקינו מל העול זוכר הברית
ונאמ בבריתו וקיי במאמרו" ואסור להסתכל בו ביותר) .מר בשו"ע(
והמסתכל בו ביותר ,עיניו כהות ,אלא רואה ומבר) .משנה ברורה(
א ראה את הקשת עוד פע אפילו בתו שלושי יו ,חוזר ומבר
ולא כמו ברכות הראיה אחרות אשר לגב ההלכה היא שמבר פע
אחת בחודש ,מפני שכא הקשת שביר עליה חלפה והל לה ,וזה
דומה לברכת רעמי) .משנה ברורה(
נאמ בבריתו – כלומר שלא יעבירנו א על פי שרבו הרשעי ,וקיי
במאמרו אפילו א לא היה הברית כיו שאמר בדבור בלבד ,ולא יהיה
עוד מבול לשחת האר $ברור הוא יקיי מאמרו) .משנה ברורה(
אי כדאי להגיד לחבירו שיש קשת מטע מוציא דיבה) .משנה ברורה(
א מותר לומר לחבירו שיש קשת ,כדי שיבר עליה) .ילקוט יוס ג'(
מבר על הקשת אפילו א רואה חלק ממנה .אבל הרואה את הקשת
בתו שלולית מי וכדומה וכ א אינו רואה את הקשת בעצמה,
מפני שיש איזה דבר המסיר לראותה ,וכ הרואה את הקשת דר
מראה ,אינו מבר עליה) .ילקוט יוס ג'(
א רואה את הקשת דר חלו ביתו ,או דר חלו המכונית ,מבר
עליה ,אפילו שיש הפסק של זכוכית) .ילקוט יוס ג'(

הקדמה
כתב הטור הרואה חמה בתקופתה והוא מעשרי ושמונה שנה לעשרי
ושמונה שנה והתקופה בתחילת ליל ד' כשרואה אותה ביו ד' בבוקר
מבר ברו עושה מעשה בראשית וכ מבר ג כ כשרואה לבנה
בטהרתה וכוכבי במשמרות ומזלות בעת וזה לשו הרמב" ז"ל
כשתחזור הלבנה בתחילת מזל טלה בתחילת החדש ולא תהיה נוטה לא
לצפו ולא לדרו וכ כשיחזרו כל כוכב מה הנשארי לתחילת מזל טלה
ולא יהא נוטה לא לצפו ולא לדרו וכ בכל עת שיראה מזל טלה עולה
מקצות המזרח על כל אחד מאלו מבר עושה מעשה בראשית:
בבית יוס הביא כי מקור הלכה זו הוא במסכת ברכות נט :והגהות
מיימו פרק י' אות ע' פירשו בש הערו )ער חמה( חמה בתקופתה
ולבנה בטהרתה וכו' בימות הגשמי בימי שהיו שלשה ימי מעונני
ולא נראית חמה וכוכבי צריכי לבר עליה בעת שיתראו וזולת זו
העת לא.

פרטי הלכה
ז .הרואה חמה בתקופתה ,והוא מעשרי ושמונה שנה לעשרי ושמונה
שנה .והתקופה היא בתחילת ליל רביעי ,כשרואה אותה ביו רביעי
בבוקר ,אומר :ברו עושה בראשית) .מר בשו"ע(

ח .תקופת החמה הוא המקו שחוזרת לש לתחילת הקיפה היא שעת
תליית המאורות בעת הבריאה ומאז התחילה להקי ולשמש והוא נמש
כ"ח שנה עד שבא לאותו המקו בצמצו בתחילת ליל רביעי כבעת
הבריאה וזה בתקופת ניס) .משנה ברורה(
ט .לכתחילה מצוותה מיד להקדי מה שאפשר וטוב לבר אותה ברוב ע.
בדיעבד אפשר לבר עד סו שלש שעות על היו ,והרבה פוסקי
אחרוני הסכימו שאפשר לבר בשעת הדחק עד חצות והיינו אפילו
בש ומלכות) .משנה ברורה( והנכו שאחרי שלש שעות זמניות לבר בלי
ש ומלכות) .ילקוט יוס ג'(
י .המנהג בעניי ברכה זו הוא שלפני הברכה אומרי "הללו את ה' מ
השמי" ואחר ברכת עושה מעשה בראשית אומרי פיוט "אל אדו על
כל המעשי עד וחיות הקודש" ואח"כ אומרי "מזמור השמי מספרי
כבוד אל" ואחר כ אומרי "עלינו לשבח" וקדיש) .משנה ברורה(
יא .מנהג ירושלי שביו שמברכי בו ברכת החמה משכימי לקו
להתפלל בהנ $החמה ואחרי קדיש תתקבל כשכבר עלה גלגל החמה מ
האופק ,יוצאי לחצר בית הכנסת ומברכי ברוב ע ובשמחה את
"ברכת החמה" )ילקוט יוס ג'(
יב .נוהגי לומר מזמורי תהילי השייכי לעניי כגו" :השמי מספרי
כבוד אל" "הללויה הללו את ה' מ השמי" ,עד "חק נת ולא יעבור"
ואומרי את ההלל הגדול )תהלי קלו'( ומסיימי ב "אל אדו על כל
המעשי" ונכנסי לבית הכנסת ומשלימי את התפילה" ,בית יעקב"
וכו' עד סו "עלינו לשבח" ומברכי איש את רעהו "תזכו לשני רבות
נעימות וטובות) .ילקוט יוס ג'(
יג .אי לבר ברכת "שהחיינו" ע ברכת החמה ,ויש נוהגי ללבוש בגד חדש
ולכוו לפטור את הבגד ואת ברכת החמה) .ילקוט יוס ג'(
יד .המרכיב משקפיי ,רשאי לבר ברכת החמה כשרואה החמה דר
המשקפיי ,אפילו היו משקפי שמש ע עדשות כהות .וסומא לא יבר
בעצמו ,אלא יכווי לצאת בברכת השליח ציבור) .ילקוט יוס ג'(
טו .א נתכסתה השמש בעבי ואי רואי אותה ,א נראה רוש השמש
מבי העבי מברכי .אבל א לא נראית כלל לא יבר) .משנה ברורה(
טז .יש לבר ג כ כשרואה את הלבנה בטהרתה ,וכוכבי במשמרות,
ומזלות בעית ,דהיינו כשתחזור הלבנה בתחילת מזל טלה בתחילת
החדש ולא תהיה נוטה לא לצפו ולא לדרו ,וכ כשיחזרו כל כוכב
מחמשה הנשארי )שבתי צדק מאדי נוגה כוכב – משנה ברורה(
לתחילת מזל טלה) ."...מר בשו"ע( וכיו לא נוהגי לבר) .משנה ברורה(

אמרי בינה  -מאמרי חז"ל בשבח המידות הטובות

שני שהיו לה מריבה זה ע זה ,ואחר כ נתפייסו יחד ,אי לשו אחד
מה לומר :אתה עשית לי כ וכ ,ולכ עשיתי ל כ וכ! ואפילו אי דעתו
לחזור למחלוקתו .כי מתו כ שיאמר לו "אתה עשית לי כ" ,אז ישיב לו
חבירו" :אדרבה! הפשיעה היתה של"! ומתו כ יעוררו המריבה פע
אחרת ,ואפילו א לא תתעורר המריבה יביישהו שפשע .יש יושב לפניו חכ
ושותק ויש לו שכר ,כגו שיכוי לשמוע.
יש שותק ויש לו עבירה ,כגו שיחשוב :מה אדבר לפניו? כיו שאינו יודע
להשיב לי כראוי ,הלא אינו יודע כנגדי כלו! וייזהר מאוד ,כמו שאמרו
רבותינו ,ז"ל )אבות פ"ה מ"ז( :שבעה דברי בגול ושבעה בחכ :חכ אינו
מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה ובמני ,ואינו נכנס לתו דברי
חבירו ,ואינו נבהל להשיב ,שואל כעני ומשיב כהלכה ,ואומר על ראשו
ראשו ועל אחרו אחרו ,ועל מה שלא שמע אומר "לא שמעתי" ,ומודה על
האמת ! וחילופיה בגול.
אמר החכ :מי שמדבר בחכמה ובהשכל ! כמלח בתבשיל ,ויש ח לדברי
הנבוני ! כנופ במשבצות זהב" .וחכמת המסכ בזויה ודבריו אינ
נשמעי" )קהלת ט טז( ,ישי דבריו בפיו של חכ ועשיר כדי להשמיע ,אבל
הוא ישתוק) .על פי אורחות צדיקי ! שער השתיקה(

פנינים לפרשת שבוע

הערה חשובה

לזכות  -זיכוך
"ועתה ישראל מה ה' אלוקי שאל מעמ ,כי א ליראה את ה' אלוקי"
)פרק י'  יב( כאשר אב מצווה על בנו לבל יל יח ,כדי שלא תינגפנה
רגליו ,הרי א הב עודנו קט ועדיי אי בו דעת ,יראתו שלו שונה
מיראתו של האב .האב חושש לשלו רגליו של הב ,ואילו הב מתיירא
פ יכעס עליו אביו .אבל א הב הוא מבוגר וכבר יש בו דעת ,אזי אי
כל הבדל בי יראתו ליראת אביו.
ה' יתבר נת לנו תרי"ג מצוות כדי לשמור עלינו לבל ניהפ על ידי הגו
למגושמי וגסי רוח ונתרחק חלילה ממנו .המצוות ה א כ האמצעי
העשויי לזקק ולזכ את האד מ ההשפעות הגופניות הגשמיות 
"רצה הקב"ה לזכות" לזכות לשו זיכו את ישראל" ,לפיכ הרבה לה
תורה ומצוות" .לפיכ חפ #ה' יתבר שיראתנו לא תהיה יראת העונש,
כיראתו של אותו קט ב בלי דעת ,אלא שתהיה דומה ליראתו הוא
שיהא האד מתיירא מפני העבירה ,לבל יורחק בגללה מה' יתבר ולבל
ייהפ למגוש וגס רוח.
א כ זה פירושו של הפסוק" :מה ה' אלוקי שואל מעימ כי א ליראה
את ה' אלוקי" ה' יתבר שואל מעימ כי תהיה יראת דומה ליראתו
)"את" פירושה לפעמי "ע"( – שתתיירא מפני הנזק שהחטא גור
לנשמת ולא רק מפני העונש…)בעש"ט ז"ל(

שוחד בצדקה
"אשר לא ישא פני ולא יקח שחד ,עשה משפט יתו ואלמנה ואהב גר
לתת לו לח ושמלה…" )פרק י'  יז ,יח ,יט( יש לשאול ,לכאורה מה
שיי פיוס בממו  שוחד לגבי הש יתבר?
נראה לומר כי הכוונה היא כא ,שאי אפשר לפדות את המעשי הרעי
על ידי מת הרבה ממו לצדקה .וידוע שאי ל צדקה גדולה וחשובה
מהתמיכה באלמנות ויתומי גלמודי או בגר שאי לו קרוב וגואל.
לפיכ אמרה תורה" :ללא יקח שוחד" – אי הש יתבר נוטל שוחד,
היינו צדקה שאד עושה על מנת לפדות את עוונותיו ,ואפילו מזה
שהוא "עושה משפט יתו ואלמנה ואוהב גר לתת לו לח ושמלה" – ג
"ואהבת את הגר כי גרי היית באר #מצרי" – אהוב תאהבו את
הגר יע כי ג את היית גרי באר #מצרי ,אבל לא כדי לשחד
כביכול את הקב"ה ולפייסו על מעשיכ הרעי… )כתב סופר(

וחייתה נפשי ותהללך
"והסיר ה' ממ כל חולי" יש מקו לשאול מדוע נסמ פסוק זה לברכות
שלפניו? נראה לומר כי על הרוב ,רוב החלאי באי מריבוי המאכלי
והטובות ומשפע רב .לכ אחר שנתברכו בכל הטובות ,יש לחוש שידבקו
בה חולאי רעי ,משו כ הבטיח שיסיר ה' מה כל חולי אפילו
באופ שיהיה נתו בכל שונאי ,ע כל זה לא ידבק ב ,על דר ושמתי
פדות בי עמי ובי עמ ,שיהיו האויבי לוקי ,וישראל ניצולי.
בזה ניכרת ההשגחה הגדולה עלינו ,ונוסי להתחזק בעבודתו יתבר,
וזהו תחי נפשי ותהלל ,ומשפטי יעזרוני ,שכאשר אתה עושה משפטי
בעול ,באומות וברשעי ,ואני מובדל מה ,וחיתה נפשי ותהלל ,וזה
יעזרני ויחזק ידי בעבודת) .וח השמש(

שמירת הלשון

שואל ומשיב

)על פי חפ #חיי השיעור היומי(

יש אשר מותר לאד לשמוע רכילות למרות שהדברי אינ נוגעי אליו
כלל וכלל .לדוגמא :כאשר מישהו מביע את צערו וכאבו ,או נות ביטוי
לדאגותיו והוא זקוק למישהו שיחלוק עמו את רחשי ליבו תחשב
ההקשבה לדברי למעשה של חסד .ע כל זאת ,על השומע להיות
בטוח שהמצב אכ כזה והנסיבות אמנ מצדיקות את הדבר .וכמו כ
חשוב שהתבטאות כזו לא תהפו להרגל קבוע אצל המדבר.
יש להיזהר שהמספר לא יחרוג במהל דבריו מ העניי שבו הוא עוסק
ולא ייגרר לסיפור דברי אחרי של לשו הרע אודות מי שנראי בעיניו
כאויביו.
מותר לאד ג לשמוע סיפור רכילות א בכוונתו להסביר למספר
שתפיסתו את המצב והסתכלותו על האנשי שבגנות הוא מדבר –
מוטעות ה.

עונת החופשות ,הנופש והטיולי מתקרבת ,אחד מסוגי הבילויי
האופייניי הוא רחצה בבריכות ובחופי רחצה .לדאבו ליבנו ,בפועל
במציאות חלק מהציבור הכללי והציבור הדתי רוחצי בבריכות וחופי
רחצה מעורבי ,ונראה כי הסיבה לכ היא חוסר מודעות מספקת
לאיסור זה ומקורו .להל מובאת שו"ת בנושא.
שאלה :הא מותר לרחו #בי או בריכה מעורבת )גברי ונשי יחד(?

תשובה :במסכת ברכות סא .הובא "כל העובר אחורי אשה בנהר אי
לו חלק לעול הבא".
רש"י אחורי אשת איש ,מגבהת בגדיה מפני המי ,וזה מסתכל בה.
וכתבו תוספות א רגיל בכ ,לפי שבא לידי ניאו וסופו יורד לגיהנו.
כתב הגאו יעב" #לאו דווקא אשת איש ,והוא הדי ג בפנויה ,שמגרה
את היצר הרע בעצמו ומסלק הבושה מעל פניו.
על סוגיה זו אפשר להקשות לכאורה ממסכת בבא מציעא נט .ש הובא
כי הבא אל אשת איש מיתתו בחנק ויש לו חלק לעול הבא .בעוד
שבברכות כתוב שעל הראיה אי לו חלק לעול הבא!?
קושיא זו תורצה בתירוצי רבי ,אחד התירוצי לקושיא הוא על פי
התוספות בסוטה ד :הגמרא במסכת בבא מציעא מדברת במי שעשה
תשובה ובמסכת ברכות מדברת במי שלא עשה תשובה .על כל פני
מהאמור יוצא כי בודאי הדבר אסור באיסור חמור.
לחיזוק דבר זה יש להביא את דברי הירושלמי במסכת ברכות א'ה',
שהעיניי והלב ה שני סרסורי של עבירה העי רואה והלב חומד.
ובמסכת עבודה זרה כ' :תנו רבנ ונשמרת מכל דבר רע  שלא יהרהר
אד ביו ויבא לידי טומאה בלילה .תוספות זו דרשה גמורה מהתורה.
מר הבית יוס הביא באב העזר כא ,שאסור להסתכל באשה כדי
ליהנות מיופיה ,בפנויה מדברי הקבלה ,ובאשת איש מהתורה.
להל לשו הרמב" בפרק ד' מהלכות תשובה" :המסתכל בעריות מעלה
על דעתו שאי בכ כלו ,שהוא אומר וכי בעלתי אותה או קרבתי
אצלה ,והוא אינו יודע שראיית העיניי עוו גדול הוא ,שגורמת לגופ
של עריות ,שנאמר :ולא תתורו אחרי לבבכ ואחרי עיניכ ,וגור לעכב
את התשובה.
במסכת בבא בתרא נז :ועוצ עיניו מראות ברע אמר רבי חייא בר אבא,
זה שאינו מסתכל בנשי בשעה שעומדות על הכביסה .רשב" :דהיינו
כשהול על שפת הנהר והנשי רגילות לעמוד ש בגילוי שוק .ושואלת
הגמרא :היכי דמי? א יש דר אחרת רשע הוא!!!
משיבה הגמרא שמדובר כשאי דר אחרת ובכל זאת צרי אד להפנות
את מבטו כדי להציל את עצמו.
מכא נלמד קל וחומר לאד המתרח #בי או בריכה מעורבת ,ואי שו
יכולת לא להסתכל בנשי הרוחצות ש ובפרט שאינ לבושות בלבוש
צנוע .בשו"ת רב פעלי הוסי ג כי על הנשי המתרחצות ש יש
איסור נוס ,משו "לפני עיוור לא תית מכשול"
סיכום :להלכה ולמעשה ,גדולי הפוסקי בימינו ,ובכלל הרב משה
פיינשטיי ,והרב שמואל וואזנר הרב משה שטר ועוד ,פסקו כי אסור
לרחו #בי או בריכה מעורבת ,ומצווה רבה שישמור אד את עצמו ואת
כל בני ביתו מכ ,ומצווה רבה להודיע ולפרס את חומרת האיסור,
לגדור גדר ולעמוד בפר ,#ולהסיר את המכשלה מישראל ,וכבר אמרו
במסכת סנהדרי קז" :אלוקיה של אלו שונא זימה".

גדולי ישראל
רבי איסר יהודה מאלין – בנו של רבי נחמיה .למד אצל רבי
לייבלי קצנלבויג .ידוע ה' מהתמדתו ויגיעתו ,עוד משחר ילדותו התכתב
בתורה ע הגאו רי"מ פאדווא .בשנת ת"ר כאשר בא הגאו רי" פאדווא
זצ"ל לכה כרבה של בריסק ,התנה ע ראשי הקהלה למנות את רבי
איסר כראב"ד .מאז הורה הוראותיו כידו הרחבה.
בשנת תרט"ו ע פטירת הגרי"מ פאדווא זצ"ל רבי איסר ירש את מקומו
ושירת עשר שני רצופות כמרא דאתרא בבריסק.
בסו ימיו עלה לירושלי .נלב"ע בניס שנת ה – תרלו' ,ועליו נכתב:
"...וכל ימי שבתו בה כלוא היה בביתו והגה בתורת ד' יומ ולילה ,לא
רד אחר שררה "...מחיבוריו "שו"ת רבי איסר יהודה".

סיפור השבוע
תקציר משבועות שעברו :במרת בניי התקיימה חתונה,
והואר באור שבקע מעוצמת השמחה שהייתה בו .ב "מזרח" ישב
יענקל החת  ,לבו ומוחו עסוקי היו ב"מאמר" הקשור לגדלות יו
החפה .למחרת ,לאחר שבע הברכות הופיעו שליחי ק.ג.ב" .בא עמנו"!!
צוו על החת  .הוא הביט באשתו שעמדה מהצד בעיניי ,שפחד נשק
מה " .בא עמנו" חזרו בתוק  ,רבי יענקל הל אחריה .טר צאתו
הניח ידו על המזוזה ,וניסה להעלות חיו ואמר" :יהיה טוב בעזרת ה'"
"אמ " השיבה האשה הצעירה ,וצנחה על הכסא מתייפחת.
במשרד המחומ ,ישב איש מקריח שהביט בו בעיניי מלאות שנאה
ברבי יענקל .הוא הודיע לרבי יענקל כי הוא מואש בבגידה במולדת.
על ידיו הלבישו אזיקי ודחפו אותו הצידה .לזוגתו הצעירה נשלחה
הודעה" :הבוגד יענקלבי" נשלח לסיביר ל  10שני".
שמונה שני של עבודת פר וכפיה ,עבודות השוברות את הגו
והנפש ,א לא את נפשו של רבי יענקל .בזמני פנויי קידש את מוחו
במשניות ,פרקי תהלי וקטעי גמרא שזכר בעל פה .גופו נפגע ,אול
נפשו ורוחו לא נשברה וכת לא הכתימה ,להיפ היא רק נתחזקה
והתעצמה .שמו של רבי יענקל יצא לתהילה בקרב האסירי על
העידוד ודאגה לאחרי .רבי יענקל נאבק על קדושת השבת .דבר
שעלה לו בעמידה של שעות וימי בצינוק צר וטחוב .ועורר את זעמ
של הממוני אשר ,שלחו ידיעה למוסקבה " %יהודי אחד יש עמנו כא ,
אשר בז לנו ולחומרת ידינו ושומר שבת כהלכתה".
עקב ידיעה זו נשלחה אישיות בכירה ,ובידיה מסמכי ,הקובעי גורל
של אסיר זה למיתה וזה לחיי .כשהגיע ,קבלוהו בסבר פני יפות,
המסתירות את האימה מפניו .מפקדי הכלא התרפסו לפניו ככלבלבי.
הציעו לו את עזרת ,והדרכת .א הוא דחה את כל ההצעות.
לאחר שנח מעט ואכל ארוחה דשנה ביקש שיביאו לפניו את האסיר
יענקלבי" .הפקיד הבכיר הביט בעיניי ערניות ביהודי ,ואז החווה
תנועה בידו ואמר" :שב בבקשה" .הפקיד שיחק בחותמת שהחזיק בי
אצבעותיו ,הישיר את עיני השועל שלו אל מול פני היהודי השפו
ואמר לו דע שבכוחי לכתוב ל מיידית שטר שחרור .כלומר להפחית
ל את הישיבה כא בשנתיי...אבל תמורת זאת תצטר לתרו דבר
מה פעוט" .מהו?" – שאל רבי יענקל...אהה – כחכח הפקיד בגרונו –
הפסק לשמור שבת!"

המשך משבוע שעבר :השמי האפורי הביטו בעצבות על
אדמת סביר המושלגת .התמימות בעיניו של יענקל התמזגה
עתה בגבורה" .אני – השיב לאט מחשב כל מילה – יהודי חסיד
הנני ,ואת השבת לא אחלל תמורת שו שחרור שבעול".
"צא מכא "! – הרעי הפקיד ,שלא חפ" היה כי היהודי יראהו
בחרונו ובביזיונו .שבועיי תמימי אחרי כ קדח רבי יענקל.
דיזנטריה קשה פקדה את גופו והקברני אשר במחנה היו כבר
קרובי מאד למיטתו ,א הנפש המחושלת גברה על הגו הדווי.

רבי יענקל ק ממטת חוליו ,אמנ רגליו רעדו עדי בלכתו א
גופו החל שב לאיתנו .הפקיד הבכיר עדיי לא הרפה ,ושוב עמדו
ה זה לעומת זה .הפקיד המדוש המתופ בעצבנות על המכתבה
וחיו ערמומי שפו על פניו ,והיהודי חלוש הגו שברכיו רועדות
מחמת רפיו  ,א נפשו איתנה.
"מפליא אותי העניי – חיי אליו הפקיד – הרי שכיב מרע היית
והנה קמת ,אכ בחור כהלכה! הפלא ופלא! ...תתפלא לשמוע –
חיי שוב הפקיד – כי בקי אני בהלכה" .רבי יענקל הביט בו במבט
מרוכז מה לו לגוי זה ולהלכה?
"אד משכיל חייב לדעת ולהבי את מהלכי האויב – המשי
הפקיד בדבריו – ובכ יענקלבי" ,ידוע לי שכאשר מחזיקי כלי
חפירה בשבת ,אפשר להחזיק את הכלי בצורה כזו שלפי ההלכה
אי עוברי על איסור ,ובשבילי יהיה הדבר מספיק לצל אות
בשבת בהחזיק טוריה ביד ,ואז יענקלבי" ,משוחרר הנ .ולא רק
משוחרר ,אלא מאשרי אנו ל חדש של הבראה בפנסיו במדרגה
ראשונה ביחד ע בת זוגת" .הפקיד הביט בו בניצחו בסיימו
להציע את הצעתו.
רבי יענקל השפיל עיניו "וא אינ מקבל את הצעתי – אמר
לפתע הפקיד באיו – מוסיפי ל עוד חמש על העשר" .רק לפני
שבוע שלחה אשתו חבילה של בגדי ומזו כשר ,את הכל בזזו
הממוני א את המכתב שצירפה השאירו לו .המכתב ספוג
דמעות הצער של אשתו הצנועה שבר את ליבו...

ברכות
מזל טוב לניצ ויעל ברגר הי"ו לרגל הולדת הבת אוריה .יהי רצו מלפני
שוכ מרומי שתזכו לגדלה באושר ,שמחה ונחת לאהבת תורה ויראת
שמי ,ותמצא ח ושכל טוב בעיני אלוקי ואד
מזל טוב ליוני וצביה ריי הי"ו לרגל הולדת הב  .יהי רצו מלפני שוכ
מרומי שתזכו לגדלו באושר ,שמחה ונחת לאהבת תורה ויראת שמי,
וימצא ח ושכל טוב בעיני אלוקי ואד

תשובות וזוכה
התשובות הנכונות לפרשת דברי ה:
–1ג'  %2ב'  %3ג'  %4ב'  %5ג'  %6ב'  %7ג'  %8ד'  %9ד'  %10ד'  %11א'  –12א'
הזוכה בהגרלת הפתרונות לדברי הוא יצחק צבי

טייכר הי"ו

נר ה' נשמת אד ,גיליו זה מוקדש לעילוי נשמת:
יחיאל )יחיא( ב יוס ונעמה ארז ז"ל
הרב ברו ב הרב ניסי וחנה לבית ב ברו ע"ה
אפרי ב עזורי יעקובי ז"ל
חיי ב אליס עצי" ז"ל
רינה בת פניר ניאזוב ז"ל

רחמי ב ורדה נחו ז"ל

חנה )חנינה( בת בודה עמור ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.א

יהי רצו שישלח הקב"ה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל ל:
הילד ב ציו יונה ב חנה אביגיל
אברה ב מסעודה אמיר הי"ו
נירית בת מזל אהרוני הי"ו
זינה בת בואנו ניאזוב הי"ו
אושרת בת ציפורה כה הי"ו
הי"ו

נוריאל ב גוהרה נאמ
שרה מזל טוב בת לאה סימ טוב הי"ו
הי"ו

.057%
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שבת עקב

בס"ד

מאוצרות התורה לילדי

ילדי יקרי וחביבי ,בטר יכנסו ישראל לאר" ,ממשי משה
להכינ וללמד על שמירת המצוות .משה אומר לה א תשמרו
את כל המצוות ,ותעשו זאת בכוונת הלב ,תזכו לחיות ולהיות ע רב
ולהיכנס לאר" ישראל – אר" הקודש ולהתנחל בה.
משה רבנו יודע כי הגאווה היא שורש כל המידות הרעות שבעול,
מפני שג כשהאד הגאה מקיי מצווה ,הרי אינו עושה אותה לש
שמי ,אלא לש התפארותו ושבחו.
על כ מזכיר משה לישראל כשמזל טוב ,אל ישכחו את ימי הסבל
במצרי ,במדבר ובדר לאר" ישראל .ואל ישכחו כי ה' הוא זה אשר
נות לה כח להצליח ולעשות חיל .א יתחילו לשכוח מעט – סופ
שישכחו הרבה ,יתרחקו מה' ויגיעו חלילה לעבודה זרה.
א יעשו כ  ,הרי יהיו כמו הגויי ,וכפי שהאביד ה' את הגויי מ
האר" כ יגרשו א ה מאר" ישראל .אבל ,א יזכרו ע ישראל את
כל החסדי אשר גמל את ה' ,לא יגיעו לידי התפארות ויוהרה
כאילו הכל מעשה ידיה להתפאר .ה יתדבקו בדרכיו ,ישמרו את
מצוותיו ויזכו לכל הטוב שהבטיח ה' לאבותיה .משה אומר לבני
ישראל ,ג כשתהיו באר" ישראל ,המשופעת באוויר צח ,מעיינות
מי ובאדמה ברוכה  %אל תשכחו את ה' ריבו העולמי.

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'

ה–

תשסז'

ש ומשפחה_____________:

לכ "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקי" – יש להקפיד שלא ליהנות
מהעול הזה בלי ברכה .על הטוב שבעול אנו מודי לה' בכ שאנו
מברכי את ה' לפני ואחרי שאוכלי ,וכ זוכרי שהטוב בא ממנו.
משה מוסי ואומר לבני ישראל :מה ה' מבקש מאיתנו?  %כי א ליראה
את ה' .אי הוא זקוק למאומה ,הוא מל מלכי המלכי ,אדו הכל,
השמי וכל צבא נותני לו כבוד ומלוא כל האר" כבודו .ה' מבקש
מאיתנו א ליראה ולאהבה אותו – לטובתנו.
מהי אותה יראה? היראה הפחותה והנמוכה מכול היא "יראת העונש",
כלומר ,אד שמקיי את המצוות מתו פחד להיענש על ידי ה'.
היראה הגבוהה ביותר היא "יראת הרוממות" יראה זו קשה להשגה ורק
מעטיזוכילה.
היראה הטובה והיותר ניתנת להשגה היא "יראת האמונה" כלומר ידיעה
כי ה' בורא העול הוא המנהיג אותו בכל רגע ורגע .הוא משפיע על כל
הארועי שעוברי עלי האד .יראה אינה מטילה פחד על האד ,אלא
מלמדת אותו להבחי בי טוב לרע וגורמת לו אושר ושמחה.
כל עוד אי האד ירא שמי אי תועלת רבה במעשיו ובמצותיו .יראת
ה' ואהבתו צריכה לשרות בכל המעשי ובכל המצבי .רק באבותנו בחר
ה' מכל העמי ועל כ עלינו להיות כמות ולעבדו בלב של.

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

 .1איזה פרי משבעת המיני לא הוזכר בשמו?
ב .הזיתי.

א .הענבי.

ד .התמרי.

ג .התאני.

 .2איזו מידה היא שורש כל המידות הרעות?
ב .מידת הגאווה.

א .מידת הכעס.

ד .מידת הקינאה.

ג .מידת השקר והליצנות.

 .3איזו מצווה עוזרת לאד לזכור שכל הטוב בא מאת ה'?
א .ברכת כוהני.

ב .מצוות ישיבה בסוכה.

ד .המצווה לכבד ולאהוב את הגרי.

ג .המצווה לבר את ה' לפני ואחרי שאוכלי.

 .4כיצד ירחיק ה' את הגויי שבאר" ישראל מפני ע ישראל?
א .כול בבת אחת.

ב .קוד את היותר רעי ואחרי כ את הפחות רעי.

ד .ירחיק מעט מעט.

ג .לא ה' ירחיק אות ,אלא בני ישראל.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' וה'
 .5למה הכוונה "ואשב בהר" )פרק ט'(?
א .ישיבת משה בהר במלחמת עמלק.

ב .משה שבר את הלוחות בהר וישב להירגע.

ג .התעכבתי בהר.

ד .שבתי להר לקבל לוחות שניי.

 .6מדוע סמ משה את פרשת שבירת הלוחות לפרשת מיתת אהרו ?
א .המאורעות היו סמוכי.

ב .אהרו מת עקב שבירת הלוחות .ג .ללמד שקשה מיתת צדיקי לפני ה' כיו שנשברו בו הלוחות .ד .ב' וג' נכונות.

" .7את ה' אלוקי תירא…ובשמו תישבע…" )פרק י'( למי מותר להישבע בש ה'?
א .רק לכה הגדול.

ב .רק למל.

ד .למי שהגיע למידות של ירא ה' ,עובד ה' ודבק בה'.

ג .כל מי שחושב שנשבע לאמת.

ַח ָלה ִע ֶא ָחיו) "...פרק י'( מדוע לא היה ללוי חלק ונחלה באר" ישראל?
ַ " .8על ֵ; לֹא ָהיָה ְל ֵלוִ י ֵח ֶלק וְ נ ֲ
א .כי זכו במתנות כהונה ולוויה .ב .הובדלו לעבודת המזבח ואינ פנויי לעבודת אדמה .ג .נחלת הייתה מפוזרת בכל האר" .ד .א' וב' נכונות.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ו' עד ח'
" .9אר" אשר תמיד עיני ה' אלוקי בה" הא לטובה או לרעה?
א .תמיד לטובה.

ב .תמיד לרעה.

ג .לעיתי לטובה ולעיתי לרעה.

ד .אי פה סימ לא לטובה ולא לרעה.

יה"?
יה) "...פרק יא'( למה הכוונה ;ָ " %ל ַה ְיק@ ֲא ֶ=ר ְ? ַר ְג ֵל ֶ
ַ> ְב ָל ֵע...וְ ֵאת ָ;ל ַה ְיק@ ֲא ֶ=ר ְ? ַר ְג ֵל ֶ
יר...ו ִ
ַא ֶ=ר ָע ָ<ה ְל ָד ָת וְ ַל ֲא ִב ָ
" .10ו ֲ
א .הכוונה לקרובי משפחת בכל היקו.

ב .הכוונה לנחלה שהיו צריכי לזכות בה באר" ישראל.

ג .הכוונה לכל ממונ.

ד .ב' וג' נכונות.

שאלות לכיתות ה' עד ח'  -ממפרשים אחרים על התורה
ְ <ִ " .11מ ָל ְת ָ לֹא ָב ְל ָתה ֵמ ָע ֶלי ָָ) "...פרק ח'( לפי פירוש האב עזרא כיצד קרה הדבר?
א .בדר נס .ב .הוציאו ממצרי הרבה בגדי והיה לה מספיק להחלפה .ג .באכילת מ לא נוצרת זיעה הגורמת לבלאי.

ד .כל התשובות נכונות.

ֵיכ" )פרק ט'( לפי פירוש הרמב" מדוע הזכיר משה לבני ישראל את שבירת הלוחות?
ָא ַ= ְ? ֵר ְל ֵעינ ֶ
ָא ְת=ְ ?ִ <ֹCנֵי ַה BAחֹת...ו ֲ
" .12ו ֶ
א .מפני שבהמש מזכיר את הלוחות השניי.

ב .לומר לה שסיכ נפשו בזה לטובת.

כללי השתתפות

ג .להדגיש עד כמה חמור היה עוונ.

ד .א' וב' נכונות.

לימוד פורה ומהנה
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