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מהלכות תפילה סימן רל' וסימן קי' עפ"י מרן בשו"ע ופוסקים אחרונים
הקדמה
כתב הטור המתפלל על מה שעבר כגו שנכנס לעיר ושמע קול צווחה
בעיר ואמר "יהי רצו שלא יהיה קול זה בתו ביתי" או שהייתה אשתו
מעוברת ואמר "יהי רצו שתלד אשתי זכר"  הרי זה תפלת שווא .וזה
דווקא אחר ארבעי יו לעיבורה אבל תו ארבעי יו מועלת תפילתו.
יתפלל אד על העתיד לבא ,וית הודאה על שעבר כגו הנכנס לכר
אומר "יהי רצו מלפני ה' אלוקי שתכניסני לכר הזה לשלו" .נכנס
בשלו אומר "מודה אני לפני ה' אלוקי שהכנסתני לכר זה לשלו".
ביקש לצאת אומר "יהי רצו מלפני ה' אלוקי שתוציאני מכר זה
בשלו" .יצא בשלו אומר "מודה אני לפני ה' אלוקי שהוצאתני מכר
זה לשלו ,וכש שהוצאתני לשלו כ תוליכני לשלו ותסמכני בשלו
ותצעידני בשלו ותצילני מכ כל אויב ואורב בדר".
בבית יוס ציי כי המקור לכל הנ"ל הוא במסכת ברכות נד .ועד ס.
ומוסי כי על הנכנס לכר פירש רש"י בד נד .המהל בדר וצרי לעבור
כר וש מצויי מושלי רעי ומחפשי עלילות .ומהגמרא בד ס.
עולה שאזה אפילו א נכנס למקו שיש בו שופטי שאי הורגי אלא
בדי ,יש חשש שמתו שהוא זר במקו זה לא יזדמ מי שילמד עליו זכות
וילכד ברשת עלילה שהעלילו עליו.
במשנה ברורה מביא קושי לכאורה בדברי מר ,שבדברי מר בסימ קי'
מבואר שכשיוצא לדר אומר תפלת הדר בלי הודאה על שעבר ,וג אינו
אומר אותה רק כשהתחיל בדר והנה כא אומר מר שכולל את תפילת
הדר בהודאה שנות על העבר ואומר אותה תיכ ביציאתו מ העיר!?
משיב המשנה ברורה ,כי נראה לומר שסימ קי' מדובר ביוצא מעיר קטנה
שאי ש מורא כלל לצאת מ העיר וצרי לומר תפילת הדר רק משו
מורא הדר ולכ אי לומר אותה רק כשהתחיל בדר וכא בסימ רל'
מדובר בנכנס לכר ול ש בעניי שצרי לומר תפילת הדר שנית בבוקר
בשביל הדר שרוצה לנסוע ומלבד זה הלא צרי לית הודאה ג על
יציאת הכר ,בזה אמר שיעשה משניה אחד ויחתו בה ,ומתו שצרי
לומר ההודאה תיכ כשיוצא מ העיר אומר אז ג את תפילת הדר.

פרטי הלכה
א.

ב.
ג.

ד.

ה.

המתפלל על מה שעבר ,כגו שנכנס לעיר ושמע קול צווחה בעיר,
ואמר :יהי רצו שלא יהא קול זה בתו ביתי ,או שהייתה אשתו
מעוברת אחר ארבעי יו לעיבורה ,שכבר נצטייר צורת הוולד ואמר:
יהי רצו שתלד אשתי זכר ,הרי זו תפילת שוא .אבל תו ארבעי יו
מועילה התפילה) .מר בשו"ע ומשנה ברורה(
אחר ארבעי יו יוכל להתפלל שיהיה הוולד זרע קיימא ויהיה עוסק
במצות ומעשי טובי) .משנה ברורה(
יתפלל אד על העתיד לבא ,וית הודאה על שעבר ,כגו הנכנס לכר,
אומר :יהי רצו מלפני ה' אלוקי שתכניסני לכר הזה לשלו נכנס
בשלו ,אומר :מודה אני לפני ה' אלוקינו שהכנסתני לכר הזה
לשלו) .מר בשו"ע( דווקא לכר שש מצויי ממוני רעי
ומחפשי עלילות) .משנה ברורה(
ביקש לצאת ,אומר :יהי רצו מלפני ה' אלקינו שתוציאני מכר זה
לשלו .יצא בשלו ,אומר :מודה אני לפני ה' אלוקי שהוצאתני מכר
זה לשלו וכש שהוצאתני לשלו כ תוליכני לשלו וכו' ,עד ברו
אתה ה' שומע תפלה .וזו היא תפלת הדר שנכתבו היא וכל דיניה
בסימ קי') .מר בשו"ע(
היוצא לדר ,יתפלל :יהי רצו מלפני ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שתוליכנו לשלו וכו' ,וצרי לומר אותה בלשו רבי ,וא אפשר
יעמוד מליל כאשר אומר אותה ,וא היה רוכב אי צרי לירד) .מר
בשו"ע( פשוט הוא שהנוסע בכלי רכב יכול לומר אותה תו כדי
נסיעה) .מקור חיי השל(

ו .הסיבה שאומרה בלשו רבי ,אפילו א הוא יחידי ,מפני שמתו כ
שאומרה בלשו רבי ,תהיה תפילתו נשמעת ,וסברא היא שתמיד זכות
הרבי גדולה מזכות היחיד) .מקור חיי השל( בדיעבד יצא אפילו א
אמר כל הנוסח בלשו יחיד) .משנה ברורה(
ז .אי לומר אותה אלא פע אחת ביו ,אפילו א ינוח בעיר באמצע היו,
אבל א דעתו ללו בעיר ואחר כ נמל ויצא ממנה לעבור חוצה לה או
לשוב לביתו ,צרי לחזור ולהתפלל אותה פע אחרת) .מר בשו"ע(
ח .הנכנס למוד את גרנו ,אומר :יהי רצו מלפני ה' אלוקי שתשלח ברכה
בכרי הזה .התחיל למוד ,אומר :ברו השולח ברכה בכרי הזה .מדד ואח"כ
ביר הרי זה תפלת שוא ,שאי הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי ,כלומר
נעל ואינו נראה מ העי) .מר בשו"ע(
ט .הנכנס ה למרח& ,אומר :יהי רצו מלפני ה' אלוקי שתכניסני לשלו
ותוציאני לשלו ותצילני מהאור הזה וכיוצא בו לעתיד לבא .יצא
בשלו ,אומר מודה אני לפני ה' אלוקי שהצלתני מהאור הזה) .מר
בשו"ע( ועכשיו לא נהגו בתפילה זו ,והטע לכ הוא ,שלא נתקנה תפילה
זו ,אלא בימיה שהיו מסיקי את האש מלמטה בחפירה ורוחצי
באמבטיה מלמעלה על גבי התקרה ,ויש חשש פ תפחת ויפלו לתוכה.
אבל בזמ הזה עומד התנור בזוית ואי בזה סכנה) .משנה ברורה(
י .הנכנס להקיז ד ,אומר :יהי רצו מלפני ה' אלוקי שיהא עסק זה לי
לרפואה כי רופא חנ אתה ולאחר שהקיז ,יאמר :ברו רופא חולי) .מר
בשו"ע( והוא הדי בכל ענייני הרפואה יאמר זה ,ולא יחשוב שתהיה איזה
דבר לו רפואה אלא על ידי הבורא יתבר שמו ולכ ע"י תפלה זו ישי
בטחונו בו ויבקש ממנו שתהיה לו לרפואה) .משנה ברורה(
יא.מי שמתעטש וחבירו אומר לו אסותא יאמר לו ברו תהיה ואחר כ יאמר
"לישועת קויתי ה'" )משנה ברורה(
יב .אומר אותה אחר שהחזיק בדר) .מר בשו"ע( ולא יאמרנה כשעדיי הוא
בתו העיר שדר בה ,א שמכי עצמו לצאת לדר ,אלא רק אחרי שכבר
כלו כל הבתי) .עפ"י משנה ברורה( .כל זה בתחילת יציאתו מביתו ,אבל
כשהוא ל בדר יוכל לומר תפילת הדר בבוקר כשמכי עצמו לצאת
אפילו שהוא עדיי בעיר ,מפני שנחשב שכבר החזיק בדר) .משנה ברורה(
יג .אי לאומרה ,אלא א כ יש לו ליל פרסה )כ  72דקות( אבל פחות
מפרסה לא יחתו בברו) .מר בשו"ע( וא אותו מקו מוחזק כמקו
סכנה יבר תפילת הדר בכל מקרה ,א בפחות מפרסה) .משנה ברורה(
יד .לכתחילה יאמר אותה בפרסה ראשונה ,וא שכח מלומר אותה ,יאמר
אותה כל זמ שהוא בדר ,ובלבד שלא הגיע לתו פרסה הסמוכה לעיר
שרוצה ללו בה ,ומש ואיל יאמר אותה בלא ברכה) .מר בשו"ע(

אמרי בינה  -מאמרי חז"ל בשבח המידות הטובות
כללו של דבר :האד העושה דלת לפתחו ,יש לו עת לפתוח ועת לסגור  כ
יסגור דלתי פיו ,כי יש שתי דלתות :השפתיי והשיני .והיזהר מאד לפתוח
פי ,ושמור לשונ .כמו שתשמור כס וזהב ומרגליות בחדר ובתו התיבה,
ותעשה מסגרת למסגרת  כ תעשה לפי! ראה ,אי היו הראשוני נזהרי
משיחה בטלה כל ימיה .ובזה העניי תקנה גדולה להתפלל בכוונה ,כי רוב
ביטול הכוונה בתפילה בא מדברי בטלי הקבועי בלבו .ג השתיקה היא
גדר גדול ליראת שמי ,כי אי אפשר להיות יראת שמי בלב המרבה דברי.
עתה יש לפרש ל ארבעה שערי על ארבע כתות שאינ מקבלי השכינה
)סנהדרי קג א( :כת ליצי ,דכתיב )הושע ז ה(" :מש ידו את לוצצי" .כת
שקרני ,דכתיב )תהלי קא ז(" :דובר שקרי לא יכו לנגד עיני" .כת חנפי,
דכתיב )איוב יג טז(" :כי לא לפניו חנ יבא" .כת מספרי לשו הרע ,דכתיב
)תהלי ה ה(" :כי לא אל חפ& רשע אתה לא יגור רע" ,צדיק אתה ה' לא
יגור במגור רע .ועתה יש להשכיל עסקיה ולחלק חלקיה ,כי יש תועלת
הרבה להבי העניי על בוריו) . .על פי אורחות צדיקי  שער השתיקה(

פנינים לפרשת שבוע
ברכה וקללה
"ראה אנוכי נות לפניכ היו ברכה וקללה" )פרק יא' – כו'( מפרש
רש"י שהכוונה היא לברכות שנאמרו על הר גריזי והקללות שנאמרו על
הר עיבל .אומנ לפי פשט הפסוקי בהמש נראה כי הברכה ניתנת א
שומעי למצוות ה' והקללה א חלילה לא שומעי אל מצוות ה'.
אול יש להדגיש ששמירת התורה כאוס! הוראות טכני אינה בהכרח
ערובה לברכה ,כפי שלמדי מדברי הנביא הושע "כי ישרי דרכי ה',
צדיקי ילכו ב ופושעי יכשלו ב " )הושע יד'( – כלומר א! שמדובר
באות דרכי  #דרכי ה' ,הדרכי טובות לצדיקי ורעות לרשעי .
א כ נוכל לפרש ג בפרשתנו ,כי ראה אנוכי נות לפניכ היו – את
התורה ,וא! על פי שמדובר בתורה אחת ,הרי בתורה זו טמוני כוחות
אלוקי  ,סוד הברכה וסוד הקללה ,תוצאות השימוש בכוחות אלו תלוי
אי ובאיזו דר משתמשי בה .
א מקיימי את התורה כאוס! הוראות טכניי  ,בלי רגש ,בלי אהבת
הבריות ,בלי הענקה לבבית לאחינו בית ישראל הזקוקי לעזרה ובלי
גמילות חסד ,אי בטחו ששמירת התורה באופ זה תביא ברכה ,ואולי
להיפ .מסר זה עולה מדברי הנביאי כגו דברי הנביא ישעיה ב"חזו
ישעיה" .ראיה נוספת לכ כי א! שהתורה היא אחת ,יכולה היא להביא
לתוצאות הפוכות זו מזו בהתא לדר קיו התורה .אפשר להביא
ממסכת קידושי ל" :ושמת את דברי אלה" – זכה נעשית לו ס חיי ,
לא זכה נעשית לו ס המוות) .מבוסס על אהבת קדומי (

יחיד ורבים
"אחרי ה' אלוקיכ תלכו ואתו תראו ואת מצוותיו תשמרו ובקולו
תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקו" )פרק יג' – ה'( הרי אות הדברי
נאמרו בעצ ג בפרשה הקודמת ,פרשת עקב בלשו יחיד" :את ה'
אלוקי תירא אותו תעבוד ובו תדבק" )פרק י'  #כ'( #ולמה א כ חזרה
התורה ואמרה זאת כא בלשו רבי ?
ונראה לומר כי ,א בימי כתיקונ מסוגל כל אחד להיות ירא שמי
ועובד ה' ביחידות ,הרי בזמ שיש מסיתי ומדיח בעול  ,אי בכוחו
של היחיד לפעול מאומה ,אלא מ ההכרח שיווצר מכל היחידי כוח
רבי מלוכד כדי להתגונ מפני ההסתות וההדחות.
לפיכ ,כא בפרשה המדברת בהדחתו של נביא שקר ,חוזרת התורה
ואומרת אות הדברי בלשו רבי  ,לפי שאז חייבי היחידי להתלכד
יחד ,למע יוכלו לקיי " :אותו תיראו ואת מצוותיו תשמורו ואותו
תעבודו ובו תדבקו"…)אדמו"ר רא"מ מגור זצ"ל(

דרגא תביר
"כי פתח תפתח את יד לו" )פרק טו' –ח'( מצאנו במסכת בבא בתרא י:
מעשה ברב פפא שהיה עולה במדרגות ונשמטו המדרגות מתחת רגליו
והיה נתו בסכנה .אמר לו רב חייא בר רב" :שמא עני בא ליד ולא
פרנסתו" .מני לו לרב חייא בר רב ,כי עונש זה בא על הימנעות מצדקה?
אמר על כ הגאו מווילנה זצ"ל ,שזה מרומז בטעמי הנגינה של המילי
"פתוח תפתח" ,שה " :דרגא תביר" ,היינו :המדרגות נשברות בא אי
מקיימי "פתוח תפתח"… )בכורי אביב בש הגר"א זצ"ל(

שמירת הלשון

)על פי חפ& חיי השיעור היומי(

מותר לאד לשמוע סיפור רכילות א כוונתו להסביר למספר שתפיסתו
את המצב והסתכלותו על האנשי שבגנות הוא מדבר – מוטעות ה.
מאיסור קבלת רכילות שבפסוק "לא תשא שמע שוא" לומדי שאי
לקבל את דברי הגנאי ואסור להאמי לה  .לעיתי קרובות קשה מאד
למספר הדברי  ,וא! בלתי אפשרי ,לספר את כל הפרטי ואת כל
הידיעות הנחוצות להבנת הרקע ולהבנת המצב המתואר .מוב שא
המספר עובר על ההלכה ומספר רכילות ,אסור להניח שהוא מקפיד על
סיפור האמת בלבד .לפיכ ,כמו בעניי לשו הרע ,אי זה מוצדק ואסור
להאמי למידע הנמסר מכלי שני באופ המעורר מדני ומחלוקת בי בני
אד  .שלא כמו ההיתר לשמוע רכילות כשהדברי חשובי לשומע ,הרי
אסור בשו מקרה להאמי לדברי הרכילות ואסור לקבל אות בלי כל
קשר למטרת הדברי .

שואל ומשיב
שאלה :אודות ספרי התורה של יהודי תימ שיש בה כמה שינויי
מספרי התורה שלנו ,הא מותר לעלות ולקרות בה בברכה?
תשובה :אחד השינויי הוא ,שבבראשית פרק ט' כט' בפסוק "ויהי
כל ימי נח" ,התימני כותבי "ויהיו" .ב "מנחת שי" הביא כי יש
מחלוקת בזה ,ונראה מדבריו שסמ יותר על המסורת הראשונה ,לכתוב
"ויהי" ,ושכ הכריע ב"אור תורה" .וכ מסקנתו .ובספר "אב ספיר" כתב,
שבתיקו סופרי כתיבת יד ששלח מר הבית יוס! לרמ"א ,ובספר תורה
שכתב הרמ"א על פיו ,נמצא שינוי מספרי תורה שלנו "ויהיו" כל ימי נח.
ג בעניי השינוי בפרשת צו ויקרא ז' כב' וידבר ה' אל משה לאמר כל
חלב שור וכשב וכו' ,שהתימני עושי ש פרשה פתוחה ,ואצלנו אי
כא פרשה כלל .וכתב מר הכס! משנה בפרק ח' מהלכות ספר תורה,
שא! שבקצת ספרי הרמב"  ,מובא שיש ש פרשה ,טעות הוא ,וצרי
להעביר הקולמוס על זה וכו' .ו "מנחת שי" הביא שהמאירי כתב לעשות
כא פרשה ,אלא שהוא עצמו כתב שבספר הרמ"ה אי כא פרשה.
בש" יורה דעה סימ ערה סק"ו בתשובה ש כתב ,שבדק בהרבה ספרי
תורה ומצא שבכול יש בפרשת כל חלב פרשה פתוחה ,ונמשכו אחר
דברי "הגהות מיימוני" בזה ,א הכס! משנה שהיה גדול בדורו השיג על
הגהות מיימוני וכתב שטעות הוא ואי ש פרשה כלל ,ואי איישר חילי
לבטל מנהג הסופרי שנהגו לעשות פרשה כא הייתי עושה כ ,אבל כיו
שכבר נהגו כ הסופרי ...לפיכ אי לפסול .אבל ודאי ספר התורה
שנכתבה כא בלי פרשה כלל היא ישרה וברורה תורת ה' טהורה .ובספר
"אמת ליעקב" כתב ,שמצא כתוב ,שהיו נהגו הסופרי לא לעשות
פרשה ,וסימ ביד חלבמו סגרו .וכ כתב ב "לדוד אמת" סימ טז'  #ט'.
ומצאנו עוד שינוי בתיבת פצוע דכה ,שאצלינו כותבי דכה בה"א ,ואצל
התימני כתוב דכא באל"! ,וכמו שכתב בספר סערות תימ .אכ ג
בכמה ספרי תורה של האשכנזי כתוב דכא באל"! .והנה ה "מנחת שי"
דברי כג'  #ב' כתב ,שבכמה ספרי קדמוני כתוב דכא באל"! .וכ דעת
הרד"ק .ובעל אור תורה כתב דכה בה"א ,שכ כתוב בכל ספרי תורה של
הספרדי  .וכ כתב הרמ"ה שצרי לכתוב דכה בה"א ,ושכ נראה לו
עיקר .וכ העלה בשו"ת "תשובה מאהבה" חלק א' סימ עא'.
אומנ רבי יעקב סופר בכ! החיי סימ קמג'  #לד' כתב ,ספר תורה של
תימני אי לקרות בו לא אשכנזי ולא ספרדי עד שיתקנוהו ,משו
שיש בו שינויי בעניי הפרשיות והאותיות ,וכמו שהעלה בספר "באר
מי חיי " כתיבת יד .אול האמת שהשינויי שכתב ה "כ! החיי "
ובספרו "באר מי חיי " ,לא יצאו מידי מחלוקת ,וקשה מאוד לפסול
ספרי תורה של התימני בשביל כ בלבד ,כיו שכ המסורת שלה ,
וכמו שהבאנו בש רבינו אברה ב הרמב"  ,ורבינו המאירי הנ"ל.
הרה"ג רבי שלו יצחק הלוי בשו"ת "דברי חכמי " סימ מז' כתב להעיר
בזה על הכ! החיי הנ"ל ,שספרי תורה של תימ כתובי על פי ספר
כתיבת יד של הרמב" המוגה על פי ספר ב אשר שהיה במצרי  ,וכמו
שכתב הרמב" בחיבורו בפרק ח' הלכה ד' מהלכות ספר תורה ,ועל פי
אותו ספר תורה של הרמב" העתיקו כל סופרי סת" התימני  ,וכפי
שהעידו בעצמ  ,ושבמקו אחר הארי בתשובה בעניי זה.
סיכום :היות וספרי התימני מבוססי על מסורת של אבותיה
מדורי דורות ,ובצירו! דעת הרמב" בתשובה בשו"ת פאר הדור סימ ט'
שמותר לבר על ספר תורה אפילו הוא פסול ,יש להקל בנידו דיד,
ורשאי להוציא ספרי התורה של התימני לקרות בה בצבור ובברכות
התורה כנהוג .והנח לה לישראל) .עפ"י שו"ת יחווה דעת חלק ו'  #נו'(

גדולי ישראל
רבי יעקב עטלינגר – ערוך לנר – נולד בשנת ה – תקסח'.
רבי עקיבא אייגר מאד חיבב אותו ובהגהות תוספות ביכורי סו! ערו
לנר על מסכת סוכה כתב "תהילה לאל הייתי בר מזלייה וכוונתי לדעתו
הגדולה בכוונת האגודה "...בשנת תקצ"ו עלה על כס רבנות אלטונא
אשר בימי מקד כיהנו בה גדולי הדורות ה"כנסת יחזקאל" ורבנו
יהונת אייבשי& .עיר זו הייתה היחידה מבי גרמניה שלא הוקמה בה
קהילה רפורמית והייתה למבצר נושאי דגל התורה.
ר' יעקב עסק בעיקר בהעמדת תלמידי וחיבור ספריו הנודעי אשר
בה ממשיכה תורתו להימסר לדורות .ר' יעקב נלב"ע בשנת ה – תרלב'.

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 האשי אותו בבגידה במולדת .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!" ר' יענקל ללא היסוס ענה 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.
אחרי שבועיי קשי שעברו על ר' יענקל חזר הפקיד והציע לו
שיצטל כשהוא מחזיק כלי חפירה בשבת ,בצורה שלפי ההלכה אנה
אסורה ,ובתמורה ישחרר אותו מיד ויאשר לו ולאשתו חודש בבית
הבראה .וא לא יסכי ,יוסי לו עוד חמש שני בסיביר.

סוף דבר :יענקל ,יענקל ,זעק קול בלב ,הגיע עת השחרור ,גוי
זה אינו דורש ממ דבר גדול ,אי בהצעתו כל אסור דאורייתא
והרי פיקוח נפש דוחה את המצוות שבתורה.

הגוי התמוגג לנוכח התלבטויותיו של האסיר היהודי המתנודד על
רגליו הכושלות מחמת חולשה ,התגבר ידו על הנפש היהודית?
דקות אחדות התחולל המאבק בלבו .לפתע הגביה את עיניו וכאלו
נתקשח בבת אחת ,יענקל יענקל ,מהי העקמומיות הרוצה
להתפשט בנפש ,להכחידה רחמנא ליצל מע" החיי.
מלחמה לה' בעמלק ,חזק יענקל ,רוצה השט לרוצ" את כל אשר
השגת עד עתה ,לנת" את כל התיקו שנתק כא על אדמת סביר
המפלצתית .וכי אינ יודע את אותו ספור על התינוק ב השנתיי
וחצי שהמל הרשע רצה להכריחו להשתחוות אליו ,וכשהתינוק
סרב ,התחנ לפניו המל ,בני איני מבקש שתכרע לפני באמת,
אלא אשלי טבעתי ואתה תרכו להרימה ,וכ יתקבל הרוש כי
כורע אתה בעבורי ,ובחר למות על קידוש שמו יתבר ,חזק ואמ"
יענקל ,חזק ואמ"!
הזיעה שטפה את גופו פלגי פלגי ,הוא גרר את רגליו לכיוו
המכתבה שמעברה השני מצפה לו הפקיד" :לא!!!" צעק .והדי
המלה היחידה התפוצצו לאלפי בנות קול .מקצה אחד של סביר
הקפואה לקצה השני התגלגלה צעקתו "לא ,לא ,לא ,לא!" "ככה?
– הרעי הפקיד הבכיר בקולו – ככה? א כ אינ שוה יותר
להתעסק עמ!" רבי יענקל נענע בראשו ומהר להסתלק מ החדר.
עקשנותו לקדושה השאירה רוש עז בפקיד ,וכעבור שבועיי
שחרר רבי יענקל .רבי יענקל הקשיש ,כפו גב ולב השיער ,חי
כיו בירושלי ע זוגתו .שתק הוא רבי יענקל ואינו מרבה
בדבור ,ממעט הוא לספר על התלאות הרבות שמצאוהו באר"
גזירה .את גופו שברו העריצי א נפשו איתנה כאז כ היו.
לבני משלו לא זכה א מעשי תקפו וגבורתו ,גלעד נצחי לעצמת
תוקפה ועוזה של הנשמה היהודית.

ברכות
מזל טוב למשה דוד ומירל ליבובי" הי"ו לרגל נישואיה .לה ולכל בני
משפחותיה) .משפחת הרוש ומשפחת ליבובי"( יהי רצו מלפני שוכ
מרומי שתזכו להקי בית נאמ וכשר בישראל המושתת על יסוד
איתני של אהבה ויראת שמי לתפארת ע ישראל.

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

עקב אילוצי ,השבוע לא יפורס ש הזוכה לפרשת ואתחנ

נר ה' נשמת אד ,גיליו זה מוקדש לעילוי נשמת:
הרב ברו ב חנה לבית ב ברו ע"ה
אשר ב ר' שמעו הופמ ז"ל

יחיאל )יחיא( ב יוס ונעמה ארז ז"ל רחמי ב ורדה נחו ז"ל חיי ב אליס עצי" ז"ל
עזירי ב ימימה ואפרי ב ימימה טרבלסי ז"ל
ברק ב ברכה ואהרו מועל 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:
אברה ב מסעודה אמיר
אושרת בת ציפורה כה

הי"ו

הי"ו

שמעו ב רחמה דנינו
זינה בת בואנו ניאזוב

הי"ו
הי"ו

הילד ב ציו יונה ב חנה אביגיל הי"ו נוריאל ב גוהרה נאמ
שרה מזל טוב בת לאה סימ טוב
נירית בת מזל אהרוני הי"ו

הי"ו
הי"ו

.057%
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שבת ראה

בס"ד

מאוצרות התורה לילדי

שלו ילדי יקרי ,משה רבנו גדול הנביאי שעמדו לע ישראל
ואשר הנהיג וליווה את ע ישראל שני רבות ,עומד לקראת סו
חייו .אחרי משה רבנו יעמדו לע ישראל עוד נביאי ,אשר יביאו
למנהיגי הע ולע את דברי ה' ואת רצונו.
הקדוש ברו הוא יודע כי במש הדורות עלולי לקו אנשי
שיטענו כי ה נביאי שנשלחו על ידו ,א כי שקר בפיה ולא ה'
שלח אות .לכ בפרשה נות הקב"ה סימני לבני ישראל כיצד לדעת
מי נביא אמת ומי נביא שקר.
אד שאומר כי ה' שלח אותו ,וכדי להוכיח זאת הוא עושה אות או
מופת ,כלומר משנה דבר מסדרי השמי או האר" ,יתכ שהוא נביא.
אול א אד זה אחרי שעשה את האות או המופת ,טוע שה' שלח
אותו כדי לצוות את בני ישראל לעבוד עבודה זרה ,או לעבור על
אחת ממצוות התורה הא על ישראל להאמי לו ולהישמע לדבריו?!
אומרת לנו התורה ,ג א יביא אד אות מופלא ,לדוגמא :א
יצליח להזריח את השמש בלילה ,א הוא מטי לעבוד עבודה זרה או
לעבור על מצווה ממצוות התורה – הרי זה נביא שקר.
א כ מדוע נת לו ה' כח לעשות את האות או המופת? ה' נת לו כח
זה ,כדי לנסות את בני ישראל לראות א ה הולכי בדרכיו או לא. .

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'

ה–

תשסז'

ש ומשפחה_____________:

בהמש הפרשה מובאת הזכות והחובה בהפרשת המעשרות .מגידולי
הקרקע הגדלי באר" ישראל חייבי להפריש תרומות ומעשרות.
מהתורה חייבי להפריש תרומות ומעשרות רק מהדג – חיטה ושעורה,
התירוש – ענבי ויי והיצהר – שמ זית .אול חז"ל תיקנו שכל גידולי
הקרקע יהיו חייבי בהפרשת תרומות ומעשרות.
בפרשתנו מצווה התורה "עשר תעשר" חז"ל למדו מכ שהתורה חזרה
על המילה פעמי – עשר כדי שתתעשר – כלומר אד הזהיר ומקפיד
על הפרשת תרומות ומעשרות מובטח לו מאת ה' שיתעשר ויזכה לברכה
גדולה מאת ה' .בפרשה מובא ג עניי הפרשת מעשר שני.
סדר הפרשת תרומות ומעשרות הוא כ :אחרי שהאד גמר לאסו את
היבול ,הוא מפריש תרומה גדולה ,אותה הוא נות לכה  .ממה שנשאר,
מפריש מעשר ראשו  %אחד מכל עשר )עשירית( ,והיא ניתנת ללוי .אחרי
כ מפריש עוד עשירית ממה שנשאר .בשנה ראשונה ,שניה ,רביעית
וחמישית אחרי השמיטה – מעשר שני ,הוא אוכל אותו בטהרה
בירושלי .בשנה השלישית והשישית – מעשר עני הנית לעניי.
כדי למנוע טירחה יתירה מבני אד אשר גרי במרחק רב מירושלי,
התיר ה' לפדות את ה "מעשר שני" בכס  ,וכאשר הוא עולה לירושלי
יוכל לקנות ע כס זה גידולי קרקע ובשר ולאוכל בשמחה בירושלי.

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

 .1באיזה שני אחרי שנת השמיטה מפרישי מעשר עני?
ב .בשנה הראשונה והשניה.

א .בכל שנה.

ד .בשנה השלישית והשישית.

ג .בשנה הרביעית והחמישית.

 .2הא מהתורה חייבי להפריש תרומות ומעשרות על תפוחי?
א .כ .

ג .מהתורה לא ,ומדברי חכמי כ .

ב .כ  ,א רק כשבית המקדש קיי.

ד .כ  ,בתנאי שגדלו בקרקע של יהודי.

 .3מה למדו חז"ל מכ שהתורה חזרה על הציווי פעמי "עשר תעשר"?
א .רק עשירי חייבי בהפרשת מעשרות.

ב .עשר ,כדי שתתעשר.

ד .תשובות א' וב' נכונות.

ג .צרי להפריש ג מעשר ראשו וג מעשר שני.

 .4מה סימני הכשרות של דגי?
ב .מעלי גירה.

א .דגי שאינ טורפי דגי אחרי.

ד .יש לה סנפיר וקשקשי.

ג .יש לה קשקשת ,וזנב חצוי לשני חלקי.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' וה'
" .5והבאת שמה עלתיכ וזבחיכ ואת מעשרותיכ "...למה הכוונה מעשרותיכ?
ב .למעשר שני.

א .למעשר בהמה.

ד .תשובות א' וב' נכונות.

ג .לכספי מעשר כספי.

" .6את כל הדבר אשר אנוכי מצוה אתכ אותו תשמרו לעשות…" )פרק יג'( למה הכוונה "את כל הדבר"?
א .להקפיד במיוחד על מצוות התלויות בדיבור.

ב .לשמור על מצווה קלה כבחמורה.

ג .להקפיד על המצוות שנאמרו מפי ה'.

ד .א' וב' נכונות.

" .7וזה אשר לא תאכלו מה הנשר…" מה למדי מהדגשת האיסור?
א .אכילת משפיעה לרעה על נפש האד.

ב .אסורי באכילה אפילו גודלו בבית.

ג .לאוסר אפילו א נשחטו כדי .

ד .כל התשובות נכונות.

>ר" ִ= ְ< ְ; ֶכ4ָ 6ַ 78יִ " )פרק יב'( "על האר" תשפנו כמי"  %מה למדי מפסוק זה?
ֹאכלַ 7על ָה ֶ
ַ " .8רק ַה ָ Aלֹא ת ֵ
א .אי מצוות כיסוי הד בשחיטת חיה .ב .ד כמו מי מכשיר זרעי לקבל טומאה .ג .ד חיה שחוטה יש לאסו ולשפו לאר" .ד .א' וב' נכונות.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ו' עד ח'
 .9הא לקט שכחה ופאה חייבי במעשרות?
א .כ  ,כול חייבי במעשרות.

ב .לקט כ  ,שכחה ופאה לא.

ג .פאה כ  ,לקט ושכחה לא.

ד .לא ,כול אינ חייבי במעשרות.

י) "...פרק טז'( כמה ימי בפסח חייבי לאכול מצות?
יעי ֲע ֶצ ֶרת ַלה' ֱאלֹ ֶק ָ
7בַ DEה ְִ Cב ִ
ֹאכל ַמDFת ַ
ָמי = ַ
<ֶ <ֵ " .10ת י ִ
א .שש ימי.

ג .אי חובה בפסח אכול מצה ,רק לא לאכול חמ".

ב .שבעה ימי.

ד .רק בליל יו ראשו של פסח.

שאלות לכיתות ה' עד ח'  -ממפרשים אחרים על התורה
ית ָ" )פרק יד'( לפי פירוש האב עזרא הא מצוות אכילת מעשר שני בירושלי היא ג לנשי?
7ב ֶ
=Hה ֵ
>כ ְל ָ= ִָ Cל ְפנֵי ה' ֱאלֹ ֶקי ָ וְ ַָ Iמ ְח ָ= ָ
..." .11וְ ַ
א .כ .

ב .אינה חובה ,א יש לה בזה מצווה.

ג .אינה חובה לרווקות והיא חובה לנשואות.

ד .אינה חובה ואי לה בזה מצווה.

D4פת ֲא ֶ<ר ִJֶ Aר ֵא ֶלי ָ) "...פרק יג'( לפי פירוש הרשב" כיצד קורה שהאות או המופת שנות נביא השקר מתקיי?
" .12ו ָבא ָהאDת וְ ַה ֵ
א .ה' עושה בכוונה כדי לנסות את ישראל.

ב .ה יודעי עתידות ע"י רוחות טומאה .ג .זה לא מתקיי ,אלא זו אחיזת עיניי.

כללי השתתפות

ד .א' וב' נכונות.
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