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מהלכות ומנהגי ערב ראש השנה עפ"י מרן בשו"ע ופוסקים אחרונים
הקדמה

מנהגים הנוגעים לתפילה

לגבי ראש השנה נאמר בתורהֵ ַ " :ר ֶאל ְנֵי יִ ְ ָר ֵאל ֵלאמֹר ַח ֶֹד
רעה ִמ ְק ָרא ק ֶֹד'ָ :ל
יעי ְ ֶא ָחד ַלח ֶֹד יִ ְהיֶה ָל ֶכָ ַ %ת"! ִז ְכר"! ְ ָ
ַה ְ& ִב ִ
בח ֶֹד
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַת ֲע וְ ִה ְק ַר ְב ֶ ִ %א ֶ&ה לה') :ויקרא פרק כג( וכ! ַ
ְמ ֶל ֶ
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַת ֲע
יעי ְ ֶא ָחד ַלח ֶֹד ִמ ְק ָרא ק ֶֹד יִ ְהיֶה ָל ֶכ'ָ %ל ְמ ֶל ֶ
ַה ְ& ִב ִ
רעה יִ ְהיֶה ָל ֶכ) :%במדבר פרק כט(
י"ָ ְ %
יעי...
ֵ/ספ ָכל ָה ָעִ 'ְ %אי ֶא ָחדְ ...י"ֶ %א ָחד ַלח ֶֹד ַה ְ& ִב ִ
בכתובי %נאמר " ַוְ 0
ת ַמ ְמ ַת ִ2יְ %ו ִ ְלח ָמנ"ת ְל ֵאי! נָכ"! ל"
ֹאמר ָל ֶהְ %לכ ִא ְכל ַמ ְ ַמ ִ3יְ %
ַוֶ 0
ִ'י ָקד" ַהַ %"0ל ֲאדֹנֵינ וְ 5ל ֵ ָע ֵצב ִ'י ֶח ְדוַת ה' ִהיא ָמ 7ע ְֶ 6כ) "%נחמיה ח'(
א %כ! ראש השנה מובא כיו %חג יו %טוב.
לעומת זאת במשנה מסכת ראש השנה ,אנו מוצאי" %ברבעה פרקי%
העול %נידו!...בראש השנה כל באי עול %עוברי %לפניו כבני מרו! .וכ!
אנו מוצאי %ברמב"" %בכל שנה ושנה שוקלי! עונות כל אחד ואחד מבאי
העול %ע %זכויותיו ,ביו %טוב של ראש השנה"...
מכא! ליו %ראש השנה אופי כפול ,מצד אחד הוא יו %טוב ככל הימי%
הטובי ,%ומצד שני הוא מלווה בחרדת יו %הדי! .ואכ! כ 9אנו מוצאי%
בכל ההלכות ,הדיני %והמנהגי %של יו %זה.

יא .אי! נופלי %על פניה %בערב ראש השנה בתפילה ,א :על פי שנופלי %על
פניה %באשמורת בסליחות ,ואי! תוקעי %בערב ראש השנה) .שו"ע
תקפא'( אבל בסליחות אומרי %ואפילו א %הגיעו לנפילת אפיי %אחרי
עלות השחר לפני הנ> החמה )כ :החיי %תקפא' עג'(
יב .אי! לתקוע בשופר בערב ראש השנה בבית הכנסת או בבית ,כדי להבדיל
בי! תקיעות שה! בגדר מנהג ,לבי! תקיעות שמצוות %מהתורה .א%
התוקע צרי 9להתכונ! לתקיעות של ראש השנה ,יעשה זאת בחדר סגור.
יג .נוהגי %לעשות התרת נדרי %בערב ראש השנה ,ובערב יו %הכיפורי.%
ומנהג האשכנזי %לעשות התרת נדרי %או בערב ראש השנה או בערב יו%
הכיפורי.%
יד .יש אומרי %שמי שנדר ולא זכר תו 9כדי דיבור של הנדר ,שביטל כל
הנדרי %שעתיד לנדור ,א :על פי כ! הפרת נדרי %שעושי %בערב ראש
השנה מועילה לו ,והנכו! לעשות הפרת נדרי %על נדרו כדת.
טו .כשעושי %התרת נדרי %בערב ראש השנה ,ראוי לעשות %בעשרה,
מחשש שמא האד %נדר בחלו ,%דבר שמצרי 9התרה בעשרה ,כפי שכתב
מר! בשו"ע יורה דעה סימ! רי – ב' ובסימ! שלד' סעי :לה'.
טז .בחורי ישיבה ספרדי %הלומדי %בישיבות אשכנזיות וכ! בחורי ישיבה
אשכנזי %הלומדי %בישיבות ספרדיות ,ראוי שהנהלת הישיבה תארג!
לה %מניי! נפרד לראש השנה ושאר ימי %נוראי %כדי שיוכלו להתפלל
כמנהג אבותיה) .%עפ"י ילקוט יוס :מועדי(%
יז .מנהג הספרדי %לומר לאחר הפיוט "אחות קטנה" מזמור פא' שבתהלי%
– למנצח על הגתית לאס :הרנינו וכו' .מספר טעמי %למנהג זה :מפני
שנאמר בו תקעו בחודש שופר בכסה ליו %חגנו ,ודרשו במסכת ראש
השנה – איזהו חג שהחודש מתכסה בו? הוי אומר זה ראש השנה .וכ!
נאמר במזמור זה "כי חק לישראל משפט לאלוקי יעקב" – שבו ד! מל9
המשפט את כל העול .%כמבא במסכת ראש השנה) .ילקוט יוס :מועדי(%
יח .מר! כתב בשו"ע סימ! תקפב' – ט' שבראש השנה ויו %הכיפורי %נוהגי%
להתפלל בקול ר ,%כדי להתפלל יותר בכוונה ,ולא חששו להטעיה כיוו!
שמתפללי %מתו 9מחזורי .%א 9המנהג פשט כדעת האר"י הקדוש
להתפלל בלחש כבכל השנה) .כ :החיי %תקפב'@ נז' וילקוט יוס .(:הרוצה
לנהוג כדעת מר! רשאי ,א 9עליו לוודא כי אי! זה מפריע לסובבי %אותו.
יט .יש להיזהר בעת מכירת המצוות פתיחת ההיכל וכדומה ה! בלילה וה!
ביו ,%שלא לבא לידי שיחה בטילה .לכ! טוב שינהיג האד %את עצמו
ללמוד תורה או לקרא תהלי %וכדומה בזמ! זה .כמו כ! מוטלת חובה על
הגבאי %לקצר במכירה לבל יהיו לטורח על הציבור ולא יכשלו בשיחה
בטילה .רמז לזה במגילת רות "ויאמר לקוצרי %ה' עמכ) "%ילקוט יוס.(:
כ .מנהג טוב ונכו! שאחרי תפילת ערבית בליל א' של ראש השנה יברכו איש
את חברו בברכת "לשנה טובה תכתב ותחת."%

פרטי הלכה מנהגים כללים
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ב.
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ד.
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ו.

מכבסי! ומסתפרי! בערב ראש השנה ,ויש נוהגי %לטבול בערב ראש
השנה משו %קרי ,ויש מקומות נוהגי %ליל 9על קברות ולהרבות ש%
בתחינות ,ונותני %צדקה לעניי) %שו"ע ורמ"א תקפא'(.
מנהג יפה לכבס ולהסתפר בערב ראש השנה ,כדי להראות שאנו
בטוחי %בה' יתבר ,9שיוציא לצדק את משפטינו).ילקוט יוס :מועדי(%
יש נוהגי %לטבול במקווה בערב ראש השנה לכבוד החג ,ומפני
שטהרת הגו :מביאה לידי קדושת הנפש ,ומנהג יפה הוא ,וטוב שג%
נשי %ינהגו בזה) .כ :החיי %תקפא' – פד'(.
מי שאינו יכול לטבול במקווה ,נכו! שישפו 9על גופו תשעה קבי!
מי ,%שה %כ  12ליטר ושש מאות גר .%אפשר לעשות זאת ג %על ידי
מקלחת ,באופ! שיעמוד תחת הסילו! של המקלחת כשהברז פתוח ,עד
שישער שכבר נשפכו על גופו מי %בשיעור תשעה קבי! ,ואי! צרי9
שיהיה כוח גברא לזה ,ואי! הבדל בזה בי! במי %צונני %למי %חמי.%
נוהגי %ללוש בצק בשעור שמצרי 9הפרשת חלה ,לעשות ממנו חלות
כדי לבצוע עליה %בראש השנה .בזה זוכי %לכבד את החג ולקיי%
מצוות הפרשת חלה) .כ :החיי %תקפא' – ק'(
מנהג נכו! לתת צדקה לעניי %בערב ראש השנה ,כדי לאפשר לה%
לקיי %את מצוות החג כראוי ,כפי שנלמד מהפסוק בנחמיה "...ושתו
ממתקי %ושלחו מנות לאי! נכו! לו") .כ :החיי %תקפא' – קא'(

תענית
ז.
ח.
ט.
י.

כתב מר! בשו"ע "נוהגי %להתענות ערב ראש השנה" ,אחד הטעמי%
לזה הוא שערב ראש השנה הוא היו %האחרו! בשנה ,וקיבלו חז"ל
שהעושה תשובה יו %אחד בשנה ,נחשב כמו שעשה תשובה כל השנה.
מה שאנו רואי %שרוב הציבור אינ %מתעני %תענית זו הוא מפני
שכיו %ירדה חולשה לעול ,%וקיי %חשש שכתוצאה מהתענית לא
יוכלו לקיי %את שאר מצוות ומנהגי היו) .%מממ(
היות ומטרת התענית היא לעורר את האד %לתשובה ,ראוי שכל אד%
ישי %על ליבו לשוב בכל ליבו ,ובפרט בעבירות שבי! אד %לחבירו,
ולא ימתי! עד ערב יו %הכיפורי) .%כ :החיי %תקפא' – נט'(
הנוהגי %להתענות בערב ראש השנה ,נחלקו הפוסקי %א %מותר
לה %לאכול לפני עלות השחר .בברכי יוס :ופוסקי %נוספי %כתבו על
פי הזוהר הקדוש ,שיש להימנע מאכילה )שתיה מותרת( לפני עלות
השחר ,לעומת %יש המצריכי %לאכול לפני עלות השחר ,משו %מנהג
גויי ,%שנוהגי %להתענות לפני יו %חג) .%כ :החיי %תקפא' – סט'(

אמרי בינה  -מאמרי חז"ל בשבח המידות הטובות
הליצנות נחלקת לחמישה חלקי .%בגיליונות של השבתות שעברו פורט ו
ארבעת החלקי %הראשוני ,%בגיליו! זה נפרט את החמישי.
החמישי המתלוצ> על מעשה ועל דברי %לא מחמת שהוא בז לאותו מעשה
שהוא מתלוצ> ,אלא הוא לועג כדר 9המשחקי %דר 9שחוק ,ופעמי %שגור%
לזה משתה היי! ,שנאמר )משלי כ א(" :ל> היי! הומה שכר".
דע ,כי לא יהיה מנהג ליצנות קבוע באד %עד שהוא פורק עול שמי %מעליו.
על כ! יקבל עליו עונש לבוא עליו יסורי ,%מידה כנגד מידה ,שנאמר )ישעיה
כח כב(" :ועתה אל תתלוצצו פ! יחזקו מוסריכ ."%והחכמי %היו מזהירי%
לתלמידיה %שלא להתלוצ> ,ואפילו דר 9מקרה ועראי )עבודה זרה יח ב( .ועל
זה הוצרכו להזהיר תלמידיה ,%כי רבי %נכשלי %בליצנות על דר 9מקרה) .על
פי אורחות צדיקי @ %שער השתיקה(

פנינים לפרשת שבוע
מצוות הביכורים ומידת הענווה
"ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצ אשר ה' אלוקי
נות ל "...בפסוק זה ובפסוקי שבהמש מתוארת מצוות הבאת
הביכורי .טעמי רבי הובאו על ידי הפרשני למצוות הביכורי,
להל מספר טעמי:
 ריסו יצר האכילה ,שהרי ידוע שאד הטורח בגידול פירות ,חפ
מאוד באכילת הפרי הראשו.
 לעקור מהאד את תכונת כפיות הטובה ,על ידי הכרה שידע
שהכל מה' ,לכ הפירות ניתני לכה.
 ללמד שג בימי הטובה אי לאד לשכוח את ימי הרעה ,לכ
בשמחה של הבאת הביכורי מזכירי את ימי הרעה של גלות מצרי.
 עקירת מידת הגאווה ונטיעת מידת הענווה באד ,שהרי אפילו
אגריפס המל בכבודו ובעצמו נתחייב בהבאת הביכורי.
נראה כי אפשר לפתח עוד ולהרחיב בטע הרביעי – פיתוח מידת
הענווה .בסו" פרשת הביכורי נאמר "ושמחת בכל הטוב אשר נת ל ה'
אלוקי ולבית ,אתה והלוי והגר אשר בקרב" שואלי על כ ,מה שיי
לצוות על מצוות שמחה בהבאת הביכורי ,הרי יש בע ג עניי אשר
יבול זעו ,וכיצד ישמחו?
נראה לומר כי השמחה בהבאת הביכורי אינה רק עבור היבול הרב
שזכה בו האד ,אלא על עצ העובדה שזכה לקבל מתנה מאת ה' .כפי
שאומר נעי זמירות ישראל" ,ואני ברוב חסד אבוא בית) "...תהלי ה'
– ח'( דוד המל מדגיש בזה שעצ הזכות לבוא לבית ה' הוא חסד מאת
ה' וזוהי כבר מתנה אמיתית .נית לראות מציאות זו ג בי בני אד
הדבר כ ,אד המקבל מתנה מאד חשוב ומכובד שמח בעצ קבלתה,
א" א מדובר בחפ שאינו בעל ער רב.
א זו נקודת השמחה בהבאת הביכורי ,אז ג אגריפס ואנשי שהינ
בעלי עושר רב שמחי לא על כמות היבול ,אלא על כ שזכו בחסד ה'
למתנת שמי ,וזוהי הענווה האמיתית) .מבוסס על אהבת קדומי(

לא שכחתי
""לא עברתי ממצוותי ולא שכחתי" ) פרק כו'&יג( לש מה כפילות לשו
זו? נראה לומר עפ"י המדרש ,שהמונע עצמו מ המעשרות ,סופו
שהעכברי אוכלי את תבואתו .כמו כ מצאנו במסכת הוריות יג ,:כי
האוכל ממה שעכבר אוכל שוכח את תלמודו .לפיכ אומרי לא עברתי
ממצוותי"& אלא הפרשתי מעשרות כהלכה הרי ממילא לא אכלו
העכברי מתבואתי ,ועל כ "לא שכחתי" את תלמודי… )ערבי נחל(

ושם בסתר
"אשר יעשה פסל ומסכה…וש בסתר" )פרק כז'& טו'( הפשט הוא
שהפסוק עוסק במי שעושה פסל ומסכה ועוסק בעבודת אלילי
ומסתיר דבר זה מעיני הבריות.
אול יש סוג נוס" של "סתר" שאי ל גרוע ממנו והוא ,כעושי
רעיונות שה "פסל ומסכה" ,תועבת ה' "ושמי בסתר" – ומצניעי את
ה "אליל" מאחורי מסווה של דיבורי נאי ורעיונות נעלי ,כגו:
"שוויו"" ,שלו"" ,צדק חברתי"" ,תרבות"" ,השכלה" וכדומה.
כלומר כאשר הכפירה נאמרת בגלוי והכל רואי בעליל את הפסל
והמסכה – אי זה מסוכ כמו בעת שהיא מתעטפת באיצטלה של מלי
יפות ומושגי מקודשי) .אבני אזל(

שמירת הלשון

)על פי חפ חיי השיעור היומי(

אסור להאמי לדברי רכילות אפילו כשהמספר הוא אד הקרוב מאד אל
השומע וברור שהוא לא חפ לגרור אותו למחלוקת שלא לצור.
א" כי ברור שהמספר מתכוו א ורק לטובתו של השומע ,אסור לקבל
את הדברי שהוא מספר כאילו היו עובדות.
א השומע מתקשה לשכנע את עצמו שהדברי ה זיו" גמור ,עליו
לפחות להניח שפרשנותו של המספר לדברי אלו מוטעית ושלאד
המדובר לא הייתה כל כוונה רעה.
כפי שהזכרנו מספר פעמי ,א הדברי סופרו לאד על מנת להצילו
מנזק ,ברור שהוא חייב להיזהר ולהג על עצמו בהביאו בחשבו את
האפשרות שאולי יש אמת בדברי.

שואל ומשיב
שאלה :מי שחטא לחברו והעליבו בדברי ,ורוצה להתפייס עמו
לקראת יו הכיפורי ,א מתבייש ללכת אליו בעצמו לבקש סליחתו.
הא יכול לשלוח לו דברי פיוס בכתב ,או שליח?
תשובה :במסכת יומא פה :שנינו "עבירות שבי אד למקו יו
הכפורי מכפר ,עבירות שבי אד לחבירו אי יו הכפורי מכפר עד
שירצה את חבירו .את זו דרש רבי אלעזר ב עזריה ,מכל חטאתיכ לפני
ה' תטהרו ,עבירות שבי אד למקו יו הכפורי מכפר ,עבירות שבי
אד לחבירו אי יו הכפורי מכפר עד שירצה את חבירו .אמר רבי
עקיבא ,אשריכ ישראל לפני מי את מיטהרי ומי מטהר אתכ
אביכ שבשמי"...
הרי"" על עי יעקב )רבי יאשיה פינטו( מקשה מה בא לומר רבי אלעזר
ב עזריה ביחס לדעת תנא קמא? ומה דעת רבי עקיבא?
להל תמצית מדבריו:
תנא קמא :עבירות שבי אד לחבירו אי יו כיפור מכפר ,א מכפר על
עבירות בי אד למקו שלא קשורי לעבירות שבי אד לחברו.
רבי אלעזר ב עזריה :מוסי" על דעת תנא קמא .מי שלא בקש מחילה
על עבירות שבי אד לחברו ,אי הקב"ה מוחל לו ג על עבירות שבי
אד למקו שאי לה קשר לעבירות שבי אד לחברו .הנימוקי לכ:
א .מידה כנגד מידה .ב .הגאוה שטמונה במי שלא מבקש מחברו.
רבי עקיבא :הקב"ה מוחל ביו הכיפורי על כל העבירות ג א לא
ביקש מחילה מחברו.
רבי שאול ,אב"ד אמסטרד ,הביא את דעת רבי אלעזר ב עזריה שלפי
הרי"" להלכה ,וכ רבי חיי פלאגי' .אול החיד"א דחה את דבריו,
ומביא את דעת רבי עקיבא להלכה ,מפני שהלכה כרבי עקיבא מחברו.
פרושו של הרי"" בדעת רבי עקיבא אינה מוסכמת על ידי הפוסקי,
מפני שאי זה הגיוני שהקב"ה לא יסלח לאד בגלל שחטא לחברו ולא
ביקש ממנו מחילה .הפרי חדש אורח חיי סימ תר"ו בש רבי שמואל
גרמיז מביא כי בכל עבירה שבי אד לחברו יש ג עבירה בי אד
למקו .על החלק הזה שבעבירה אי הקב"ה מוחל ביו הכיפורי עד
שירצה את חברו.
לעצ השאלה :מדברי הרמב" בהלכות תשובה ב' – ט' נראה שצרי
ללכת בעצמו לרצות את חברו .וכ נראה מהטור והשו"ע בסימ תר"ו.
בעי יעקב & יומא ,כתב שמה שיש נוהגי שכאשר יחטא איש לרעהו
נכנס אד לתוו השלו ביניה ,מנהג טעות הוא ,אלא עליו ללכת
מתחילה בעצמו אצל הנעלב ,ולבקש ממנו מחילה עד שיאמר לו סלחתי.
אול הפרי חדש כתב שאי הדברי מוכרחי שהרי במדרש ובאבות
דרבי נת מובא על אהר הכה שהיה אוהב שלו ורוד" שלו .כשראה
שני בני אד שעשו מריבה זה ע זה ,היה הול אל כל אחד בנפרד,
ומפייסו בדברי...כשהיו נפגשי אחד ע השני היו מחבקי ומנשקי
זה את זה וכו' .וכתב שהיא ראיה נכונה ופשוטה .בספר מטה אפרי
סימ תרו' כתב ,שא קשה עליו ללכת בעצמו מתחילה ,או שיודע
שקרוב הפיוס לבוא על ידי אד אמצעי מידידיו שיתוו השלו ביניה,
ובפרט א הוא אד מכובד ,רשאי לעשות כ על ידי אמצעי .וכ כתב
המשנה ברורה ש.
סיכום :א" כי לכתחילה טוב ונכו שהאד יל בעצמו לרצות את
חבירו ,נית על פי הצור לרצות במכתב או שליחי וכדומה) .מבוסס על
שו"ת יחווה דעת חלק ה' – מד'(

גדולי ישראל
רבי מאיר אויערבאך – אמרי בינה & נודע בש "הרב
מקאליש" ,ב רבי יצחק אייזיק  .נולד בשנת ה – תקעה'.
שימש כרב העיר "קאליש" ,ובשנת ה & תרי"ט עזב את קאליש ועלה
לאר ישראל .בספרו כתב "והקרבתי על המזבח אהבת ציו וירושלי כל
מחמדי ,עזבתי את בני היקרי המופלגי שיחיו ,ואחי ורעי ,ובחרתי
לשבת גלמוד בד' אמות של הלכה בקודש".
בהגיעו ארצה ,הביא עמו סכו כס" גדול ,התיישב בירושלי וכונ בה
את ביתו .הוא רכש בעיר העתיקה חצר גדולה ובה מספר בתי בקצה
רחוב היהודי בסמו לשער ציו" .חצרו של הרב מקאליש" היה מרכז
חיי ציבורי של העדה האשכנזית הירושלמית ,בי החומות .לש נכנסו
אנשי מרי נפש ונתוני בצרה ויצאו נטולי דאגה .נלבע ב ה –תרלח'.

סיפור השבוע
תקציר משבוע קודם :השבת קרבה ובאה .בעגלה בי השדות ,בדר
הכפרית ,יושב הצדיק רבי יצחק מזידיטשוב .שבועות אחדי הוא נוסע
ע שמשו לאיסו כספי צדקה לצרכי דחופי .השמש מודאג ,היכ
ישבתו בשבת קודש? העגלה נעצרה לפני בית קט  ,וה שמחו כשנודע
לה כי בית יהודי הוא! היהודי יצא לקראת ואמר "יפה מאד
שבאת" .השעה דחקה ולא היה פנאי רב להתכונ לשבת קודש.
היהודי הכפרי טיפל בסוס ובעגלה .אשתו הדליקה נרות שבת ,ובעלה
החלי בגדיו המשומני בבגדי נקיי .לרשות האורחי הועמד חדר
להתאכס בו .בשבת קדש נהג הכפרי כפי הרגלו ,אכל ושתה מאכלי
רבי .א הצדיק אכל מה שאכל לכבוד שבת קדש ,בענגו את השבת
בדברי תורה ,בקדושה ובטהרה .שו הבנה לא היה לו לכפרי בדברי
תורה ,לכ כששמע את הרבי מדבר ,גיח למולו ,פיהק בהרחבה ובלא
גינוני יתרי ק מעל השולח ושכב על משכבו.
ביו ראשו ע אור הבוקר ,לאחר תפלת שחרית ,כשבאו לעזוב ,מיהר
אליה בעל הבית הכפרי" .מדוע נמלטי את?" – שאל בקול צרוד.
וכינה אות "גנבי"" מפני שלא שילמו .השמש ניסה להסביר לו
שהאיש שהתארח בביתו צדיק וקדוש הוא ,וכשהתארחו אצלו חשבו
כי מכניס אורחי הוא ,ולא עלה בדעת כי ידרוש מה תשלו.
לשמע דבריו התרגז הכפרי ואמר "הא יתכ שיעלה על דעתו של אד
לאכל ולשתות ,לקבל מטה מוצעת ולחשוב שהכל בחינ?" כל
נסיונותיו של השמש להסביר את הדברי עלו בתוהו ורק הרגיזו את
הכפרי יותר ,ואמר לה "חוצפה של אנשי – לספר כל מיני מעשיות
במקו לשל ,א ממו אי לכ ,תשלמו על כ במאסר".
הוא קשר את הסוס יפה יפה ועל השמש ובעל העגלה פקד להיכנס
הביתה וכלא אות בחדר .הצדיק לא הגיב מאומה .הוא הוציא גמרא
מתרמילו ,ישב אל השולח והחל ללמוד בהתלהבות גדילה.
חלפו שעות אחדות ואז הגיע למקו אורח מכובד ,יהודי עשיר ,סוחר
גדול וקשרי מסחר ע הפריצי המחוזיי ,הכפרי רחש לו הערכה רבה
והגיש לפניו תקרובת מכובדת .האורח ש לב כי דלת החדר נעולה,
והתעניי א מצויי אצלו אורחי .הכפרי הכעוס ענה כי הלוואי על
שונאי ישראל אורחי כאלה! וסיפר כי כלה אות מפני שלא שילמו.
האורח תהה על טיב של האורחי ,ולשמע תשובתו של הכפרי ביקש
לראות אות .הכפרי סובב את המפתח בחור המנעול ופתח את הדלת
בזהירות ,כדי שלא יברחו האורח העשיר עמד לפני הכלואי.

המשך משבוע שעבר :השמש ובעל העגלה הביטו בנכנסי ,א
הצדיק הקשיש המשי בתלמודו .האורח הביט בזיו נוע פני
הרבי ונרעד .צורתו הקדושה של הצדיק הרטיטה לבו .הוא
הביט בזע עצור בכפרי המגוש שמלבד ממו אי לו שו
השגה כלל והפטיר" :מה הסכו שחייבי ל אנשי אלו עבור
האכסניה?" הכפרי נקב במחיר" .הא ל – הושיט האורח את
הכס לכפרי ושחרר אות מיד!"
הכפרי לא הבי מדוע ועל מה פודה הסוחר העשיר את
האסירי ,א ע קבלת המזומני שיחרר אות לחופשי.

"רבי – נגש הסוחר אל הצדיק – לא רחוק מכא מצוי ביתי ,חפ$
אני מאד שיבא לפוש אצלי מעט מ הטורח שהיה לו באכסניה
זו "...הצדיק הסכי והתלווה לסוחר הנדיב בדרכו.
מספר ימי שהה הרבי בביתו המרווח של הסוחר .זה האחרו
כבדו מאד ושרתו בהכנעה רבה .כאשר הגיע היו בו חשב הצדיק
לשי לדר פעמיו ,עמד לפניו בעל הבית ,הבעת מבוכה על פניו
ובפיו הפצרה" :יכבדני נא הצדיק וישהה בביתי עוד זמ מועט!".
הביט רבי יצחק בחיבה ביהודי התמי והשיב" :מאד נעמה
ישיבתנו בבית א מרובי צרכי עמ ונטלנו על עצמנו לסובב
בסביבה כדי להשיג את הסכו הדרוש לנו".
פניו של המארח אורו וליבו פע בחזקה כמי שמצא שלל רב.
"רבי – אמר ברגש – נקוב מה בסכו הדרוש ,אולי יזכני ה' יתבר
ואוכל לתת זאת מכיסי" "ארבעי רובל" – השיב הרבי .העשיר
לא היסס ,הוא דילג אל עבר ארו אחד שעמד בפינת החדר סובב
מפתח ושל מש צרור ,במקו ספר ארבעי רובל והגיש
לצדיק .הרבי מלא בקשתו ונשתהה עוד ימי מספר בביתו.
בעת הפרידה ,טר צאתו לדר פנה הצדיק אל המארח" :במה
אברכ ,בני?!" חיי בעל הבית והשיב" :ברו ה' ,הקדוש ברו
הוא הגדיל חסדו עלי .עשיר ועתיר נכסי אני ,בני בריאי לי
ברו ה' ,אחת אבקש מאתו יתבר ,שלא יטה חסדו מעמי
לעול" "...יהי כ – אמר הרבי – יברכ ה' ויגמל על כל הטוב
והחסד אשר עשית עמנו" .הרב נשתהה מעט והמשי" :וא אי
פע שרוי תהיה במצוקה ,אל נא תהסס ובא אלינו!"...

ברכות

מזל טוב למת ואביגיל לחמנובי '$הי"ו ולכל בני משפחותיה לרגל
נישואיה .יהי רצו שיזכו להשכי השכינה בבית בהקמת בית כשר
ונאמ המושתת על יסודות איתני של אהבת תורה ויראת שמי
לתפארת ע ישראל.
מזל טוב לאופיר ואיילת שטרית הי"ו ולכל בני משפחותיה )משפחות
שטרית ושפיגלמ ( לרגל נישואיה .יהי רצו שיזכו להשכי השכינה
בבית בהקמת בית כשר ונאמ המושתת על יסודות איתני של אהבת
תורה ויראת שמי לתפארת ע ישראל.

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

עקב אילוצי לא יפורס בגיליו זה ש הזוכה לפרשת שופטי

נר ה' נשמת אד ,גיליו זה מוקדש לעילוי נשמת:
אשר ב ר' שמעו הופמ ז"ל
רחמי ב ורדה נחו ז"ל חיי ב אליס עצי $ז"ל
יחיאל )יחיא( ב יוס ונעמה ארז ז"ל
שלמה ב מנשה סופר ז"ל אדגר ב הל ב גיאת ז"ל
ברק ב ברכה ואהרו מועל ז"ל
יעקב ב יוס באייבצ'יוב ז"ל
יצחק ב נוריג'א אריאל ז"ל יהודה ב עזרא קורח ז"ל ר' מרדכי ב פרחה אוחיו ז"ל צבי ברטהולד ב שרה זלביגר ז"ל
פרחה בת כתו יעקובי ז"ל

אורה בת יונה דרי ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.א

חנה )חנינה( בת בודה עמור ז"ל

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
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תשסז'

ש ומשפחה_____________:

מאוצרות התורה לילדי
ילדי יקרי וחביבי ,אחת המצוות העיקריות שמובאת בפרשה
שלנו היא ,המצווה להביא לבית המקדש בכורי.
מהי מצוות הביכורי ,וכיצד מקיימי אותה? אד בעל פרדס או
שדה שיורד לפרדס או לשדה ורואה אשכול ענבי שביכר – כלומר
יצא ראשו  ,תאנה שביכרה או רימו שביכר וכ פירות אחרי – היה
כור עליה חוט לסימ ואומר" :הרי זה ביכורי".
כאשר היה מגיע זמ השמחה ,כלומר מאחרי חג השבועות ,עד חג
הסוכות ,בעל הפרדס או השדה היה קוט או קוצר בעצמו ולא על ידי
שליח את אות הפירות שהבשילו ,מניח אות בדר כבוד בתו
טנא ,וה נקראי ביכורי.
החיוב להפריש ביכורי הוא רק משבעת המיני שנשתבחה בה
אר $ישראל ומ המובחר .את הביכורי מעלי בשמחה ובהידור
לבית המקדש נותני אות בידי הכוהני וה מניחי אות לפני
המזבח .האד שמביא הבכורי קורא בקול ר דברי תודה והכרת
הטוב לה' על ירושת האר $ועל פרותיה הטובי ,מזכיר את צער
השעבוד במצרי ואת הגאולה שגאל ה' אותנו מש .מניח אות
פע שנייה בשעה שהוא משתחווה בטר שיצא מבית המקדש .את
הבכורי נותני לכוהני שבמשמרת של אותו שבוע בבית המקדש.

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'

הביכורי נאכלי א ורק בירושלי על ידי הכוהני ,נשיה ובניה
עבדיה .ממתי התחילו בני ישראל להתחייב במצוות הביכורי? מצוות
הבאת הביכורי החלה אחרי שכבשו בני ישראל את אר $ישראל וחילקו
אותה כמו שכתוב " "והיה כי תבוא אל האר".$
מצות בכורי היא הראשונה במתנות שהתחייבו בני ישראל לתת
לכוהני בכניסת לאר ,$והיא הוכחה שאי בני ישראל כפויי טובה לה'
על כל החסדי אשר הוא גומל אית .ובזכות הביכורי אשר מביא
האד למקדש ומודה לה' עליה ,מתבר הוא בכל פירות אדמת האר.$
בוידוי שאומר האד בשעת הבאת הבכורי הוא מביע את הכרת הטוב
כלפי הקב"ה ,ומראה שהוא זוכר ג את זולתו ,ושכל מה שיש בידו הוא
פיקדו מאת ה' והוא מפריש מחלקו לכוהני כפי שציווה ה'.
אד לא צרי לחשוש שא הוא יביא ביכורי ,אז יתמעט רכושו וכספו,
אלא להיפ ,בזכות מצווה זו ,הוא זוכה לברכה רבה ושפע.
עניי נוס המובא בפרשה הוא הברית שה' כרת ע בני ישראל .שתי
בריתות גדולות כרת ה' ע ישראל ,אחת בקבלת התורה בהר סיני
והשניה בערבות מואב לפני כניסת לאר $ישראל .הברכה ניתנה על הר
גריזי ואילו הקללה ניתנה על הר עיבל .הברכות שבברית זו יחולו על
ראש כל ישראל ,ואילו הקללות יחולו על העוברי עבירות בסתר.

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

 .1מאיזה פירות מצווה להביא ביכורי?
א .מכל סוגי הפירות.

ב .משבעת המיני שהשתבחה בה אר $ישראל.

ד .רק מענבי ,תאני ורימוני.

ג .מארבעת המיני של חג סוכות.

 .2מה המטרה של הוידוי שאומר האד המביא את הביכורי?
א .לכפר על חטאי שחטא במש השנה.

ג .להביע את הכרת הטובה לה'.

ב .לבקש מה' שיבר ג את השנה הבאה.

ד .תשובות ב' וג' נכונות.

 .3למי נותני את הביכורי ,והיכ ה נאכלי?
ב .ללווי ונאכלי רק בירושלי.

א .לעניי ונאכלי רק באר $ישראל.

ג .לכוהני שמקריבי אות לה'.

ד .לכוהני ונאכלי רק בירושלי.

 .4כמה בריתות גדולות כרת ה' ע בני ישראל?
א .אחת ,במת תורה בהר סיני.

ב .אחת והיא ברית המילה.

ד .שתי ,ברית מילה ושבת.

ג .שתיי ,במת תורה בהר סיני ובערבות מואב.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' וה'
" .5לא עברתי ממצוותי ולא שכחתי" – למה כוונה " "לא שכחתי"?
ב .לקיי כל המצוות.

א .לבר על המעשרות.

ד .שהשפע בה מאת הקב"ה.

ג .להפריש תרומות ומעשרות.

" .6עשיתי ככל אשר ציותני" למה הכוונה?
א .קיימתי את כל המצוות.

ב .כל מה שהכה אמר לי לעשות.

ד .תשובות ב' וג' נכונות.

ג .שמחתי ושמחתי במעשר שני.

" .7והקמות ל אבני גדולות "...כמה אבני היו והיכ הניחו אות?
ב .שתי ערה בהר עיבל.

א .שתי עשרה בירד .

ד .כל התשובות נכונות.

ג .שתי עשרה בגלגל.

 .8הא הלווי חייבי במצוות הביכורי?
א .לא ,כי אי לה נחלה .ב .כ  ,מעצי שנטעו בעריה .ג .מדי תורה אינ חייבי ומדרבנ כ .

ד .רק הלווי שעובדי בבית המקדש ,פטורי.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ו' עד ח'
" .9שחי מצרי" – מה היה מיוחד בשחי זה?
א .רע מאוד – יבש מבפני ולח בחו.$

ב .רע מאוד – יבש בחו $ולח בפני.

ג .תק רק את בני האד.

ד .תק רק חיות ולא בני אד.

ָת ה' ָל ֶכ ֵלב ָל ַד ַעת וְ ֵעי ַניִ ִל ְרא8ת וְ <זְ נַיִ  ִל ְ:מ ַֹע ַעד ַהַ 89הֶ7ה" )פרק כט'( – מה מתכוו משה לומר לבני ישראל בפסוק זה?
" .10וְ לֹא נ ַ
א .מהיו ,תצליחו להבי את התורה.

ב .הלומד תורה צרי לקרא בעיניו ולהשמיע לאוזניו.

ג .היו הבנתי שאת דבקי בה'.

ד .ב' וג' נכונות.

שאלות לכיתות ה' עד ח'  -ממפרשים אחרים על התורה
ַ " .11הַ 89הֶ7ה ה' ֱאלֹ ֶקי ָ ְמ ַצַ ָ ְDל ֲע8Bת ֶאת ַה Aח ִ@י ָה ֵא ֶ?ה) "...פרק כו'( לפי פירוש הרמב"  ,מדוע מציי היו הזה?
א .כל יו יהיו כחדשי כאילו ניתנו היו .ב .באותו יו גמר משה לבאר לה את התורה.

ג .באותו יו בו כרתו ברית ע ה' .ד .א' וב' נכונות.

ָרַ :ה ְָ Eל ַצל" )פרק כח'( לפי פירוש הרמב"  ,למה הכוונה "צלצל"?
Fד ָמ ֶת ָ ְיי ֵ
Dפ ִרי ְ
Gָ " .12ל ֵע ְצ ָ ְ
א .סוג של ארבה.

ב .מחלה הפוגעת ה בפירות הע $וה בפירות האדמה.

כללי השתתפות

ג .מחנה האויב שיבוא ברעש גדול.

ד .כל התשובות נכונות.

לימוד פורה ומהנה

 להניח בתיבה בבית הכנסת הספרדי המרכזי ,בבית משפחת בוחניק .או לדוא"ל  nimsin@zahav.net.il -בתו שבועיי.
 בי הפותרי נכו יוגרל ספר או שובר קניה בס  H 20למימוש בכלבו כוכבי ,או במתנת ח  .המתמידי חומש מלא יזכו בפרס ללא הגרלה.

