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מהלכות עשרת ימי תשובה עפ"י מרן בשו"ע ופוסקים אחרונים
הקדמה
בעשרת ימי תשובה ובפרט בערב יו הכיפורי על כל אד לפשפש
במעשיו ולשוב בתשובה על מעשיו הרעי ,ולהרבות במצוות ,צדקות
ומעשי טובי ,שהרי לגבי כל ימות השנה אמרו חז"ל )קידושי מ(:
לעול יראה אד את עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי ,עשה מצווה
אחת אשריו שהכריע עצמו לכ זכות ,עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע
עצמו לכ חובה ,שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה ,בשביל חטא
יחידי שחטא מאבד ממנו טובות הרבה .וכל שכ בימי אלו שמאזני
משפט ביד ה' .ואמרו חז"ל )ראש השנה טז( "בינוני תלויי ועומדי
מראש השנה עד יו הכפורי) "...ילקוט יוס מועדי(

עשרת ימי תשובה
א.

ב.
ג.

ד.

ה.

ו.
ז.

ח.

מה טוב ומה נעי שכל אד ישקיע לפחות שעה אחת ביו בימי
אלו ,לעיי בספרי מוסר כגו שערי תשובה ,ולבחו את דרכו הכללית
בחייו ובעבודת ה' ויסתכל ג בעבירות שנראות קלות בעיניו ,שאד
דש אות בעקביו ,וירשו במחברת את מסקנותיו ,כ" שבשנה הבאה
יוכל לבחו א עמד בה ולהוסי עליה) .מתו" כ החיי תרג'(.
שורשי העבירות שעובר האד ה מידות הגאווה ,התאווה והעצבות,
אלו ה אבות הטומאות )בנפש( ומאבות אלו יצאו התולדות) .כ
החיי תרג' ז'(
שבעת הימי שבי ראש השנה ליו הכיפורי ה נגד שבעת ימי
שבוע ,לכ טוב שבכל יו יעשה האד תשובה על עבירות שעבר
באותו היו ,כלומר ביו ראשו יעשה תשובה על מה שחטא כל ימיו
ביו ראשו וכ בכל ז' ימי )משנה ברורה סימ תרג' – ב'(.
אל יאמר אד כי אי התשובה אלא רק מעבירות שיש בה מעשה,
כגו חילול שבת ,גזל ועריות ,אלא כש שצרי" לשוב בתשובה
מעונות אלו ,כ" צרי" אד לחפש בדעות רעות שיש לו ,ולשוב מ
הכעס ומ האיבה ומ הקנאה ומ ההיתול ,ומרדיפת הממו והכבוד,
ומרדיפת המאכלות וכיוצא בה ,ואלו העוונות קשי יותר מאות
שיש בה מעשה ,שבזמ שאד משתקע במידות רעות אלו קשה
לפרוש מה .ונאמר "יעזוב רשע דרכו ואיש או מחשבותיו וישוב אל
ה' וירחמהו ואל אלוקינו כי ירבה לסלוח" )רמב" הלכות תשובה  $ז'(.
אל ידמה אד בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקי מפני
העונות והחטאות שעשה ,אי הדבר כ אלא אהוב ונחמד הוא לפני
הבורא כאילו לא חטא מעול ,ולא עוד אלא ששכרו הרבה שהרי
טע טע החטא ופירש ממנו וכבש יצרו ,אמרו חכמי מקו שבעלי
תשובה עומדי אי צדיקי גמורי יכולי לעמוד בו ,כלומר מעלת
גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעול מפני שה כובשי יצר יותר
מה) .רמב" הלכות תשובה פרק ז – ד(
חובה קדושה על כל אד לבקש מחילה בערב יו הכיפורי מאביו
ומאמו ,על כל מה שחטא ופגע בכבוד ,ומי שאינו עושה כ נקרא
חוטא ,ומזלזל בכבוד אביו ואמו.
א הב או הבת לא ביקשו סליחה ומחילה ,ימחלו לו ההורי בלב,
ויאמרו בפיה בפירוש שמחלו לו על כל מה שחטא כנגד ,וכ הבעל
והאשה ימחלו זה לזה על כל אשר חטאו אחד כלפי השני במש" כל
השנה ,ודברו בכעס דברי אשר לא כ ,וכ כל תלמיד שיש לו רב
בעירו יבקש ממנו מחילה קוד יו הכיפורי.
מנהג הכפרות שעושי על תרנגולי שנוי במחלוקת הפוסקי עוד
מתקופת הגאוני .הרשב"א בתשובותיו – סימ שצ"ה כתב  $הג
ששמעתי שנהגו כ הע כל זה מנעתי המנהג הזה מעירנו .ג דעת
הרמב" שיש לבטל מנהג זה מפני שהוא מדרכי האמורי .מר בשו"ע
בסימ תרה' פסק שיש לבטל מנהג זה ,ואילו לדעת הרמ"א ש ולדעת
האר"י הקדוש יש לקיי את המנהג.

ט .היות ורבו המכשלות והתקלות הבאות על ידי מנהג זה ,שהרבה שוחטי
ניעורי זמ רב מהלילה ,ומפני יגיעת ועייפות מרוב מלאכת השחיטה,
והמהירות הרבה ,אינ מרגישי היטב בפגימות הסכי ויכולי לבא לידי
"דריסת הסכי" במהל" השחיטה ונמצאו מאכילי לישראל נבלות חס
וחלילה ,טוב לקיי את המנהג על מטבעות שיועברו לצדקה לעניי.
י .אד הרוצה לקיי מעי המנהג ולצאת ידי כל הספקות הנ"ל וכ מחשש
טריפת העופות בשחיטה  ,יכול לקיי את המנהג באופ שקורא את נוסח
הכפרות ומסובב בכס בשווי של עו בער" ,ואת הכס נות בצדקה
לעניי או למוסדות צדקה.

תפילות
יא .בעשרת ימי תשובה ,בחתימת הברכה ,במקו :ברו אתה ה' "האל
הקדוש" ,צרי" לומר" :המל" הקדוש" .לפי שהקב"ה מראה מלכותו ביושבו
על כסא די לשפוט את העול ,ומל" במשפט יעמיד אר .%אד שטעה
וחת "האל הקדוש" ,א נזכר בתו" כדי דיבור ,שהוא זמ אמירת שלו
עלי" רבי ,ומיד חת המל" הקדוש ,יצא .וא נזכר לאחר מכ ,חוזר
לראש התפילה ,כי שלשה הברכות הראשונות ברכות השבח ה ונידוני
כברכה אחת ,והטועה באחת מה דינו לחזור לראש התפילה .וא
ששהה יותר מכדי שיעור שלו עלי" רבי ,אפילו שלא התחיל בברכה
שאחריה ,חוזר לראש.
יב .בברכת השיבה בחתימת הברכה ,במקו" :מל" אוהב צדקה ומשפט"
בעשרת ימי תשובה צרי" לומר" :המל" המשפט" .וא טעה ואמר מל"
אוהב צדקה ומשפט ,א נזכר תו" כדי דיבור וחת מיד המל" המשפט
יצא .וא נזכר לאחר כדי דיבור ,או שנזכר לאחר שהתחיל בברכת
למיני וכו' ,או לאחר כמה ברכות ,חוזר לברכת השיבה ,וחות המל"
המשפט ,וממשי" כל הברכות שלאחריה על הסדר .וכ א נסתפק א
חת המל" המשפט ונזכר אפילו באמצע מודי ,חוזר לברכת השיבה,
וממשי" על הסדר.
יג .אד שנזכר רק לאחר שסיי תפלתו בעשרת ימי תשובה שאמר האל
הקדוש או מל" אוהב צדקה ומשפט ,וכ א נסתפק בכ" יחזור ויתפלל,
ויתנה בלשו זה" :א הנני חייב לחזור ולהתפלל הריני חוזר ומתפלל
בתור תפלת חובה ,וא אינני חייב לחזור הריני חוזר בתורת תפלת
נדבה" .וישתדל לכוי בתפלתו כראוי עד כדי יכולתו.
יד .תקנו הגאוני לומר בעשרת ימי תשובה" :זכרנו לחיי" בסו ברכה
ראשונה" ,ומי כמו" אב הרחמ" בסו ברכה שניה" .וכתוב לחיי טובי"
באמצע מודי" .ובספר חיי ברכה ושלו" בברכה אחרונה של התפלה,
אד שטעה ולא אמר "זכרנו לחיי" א נזכר לפני שיזכיר ה' בחתימת
הברכה ,חוזר ואומרו כתיקונו ,וא לא נזכר עד שאמר ה' ,יסיי מג
אברה וימשי" בתפלתו ,ובאמצע שומע תפלה יוכל לאומרו ,כי שואל
אד צרכיו בשומע תפלה .וא שכח ולא אמרו ,יאמר בסיו אלוקי נצור.

אמרי בינה  -מאמרי חז"ל בשבח המידות הטובות
אמר שלמה עליו השלו )משלי יג' יג( בז לדבר יחבל לו וירא מצוה הוא
ישול .אמר זה על הבז לעברות הקלות ,כי יחבל לו מ הפני שזכרנו .וירא
מצוה שהוא ירא לבטל מצוה כאשר יירא מעברה חמורה ,הוא ישל ,הוא
מתעתד אל הגמול השל .ואמרו רבותינו זכרונ לברכה )אבות פרק ב –א'(
והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה .ועוד אמרו )ש פ"ד מ"ב( שמצוה גוררת
מצוה ועברה גוררת עברה ,ששכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה.
דע כי הירא את דבר ה' ,יחמיר וידקדק וישי נפשו בכפו על מצווה קלה כמו
על החמורות ,כי לא יבינו לאשר המצווה הזאת קלה לעומת החמורות ,א"
יבינו לגדולת המזהיר עליה יתבר" .ופקח עיני" היטב לראות כי העיקר
הנכבד הזה נתבאר בתורה ,כי נכתב על מצוות הקימה מפני השיבה ,כמו
שנכתב על מצות מורא אביו ואמו ושמירת השבת ,אני ה') .שערי תשובה(

פנינים לפרשת שבוע
השפעה לעתיד
"יער כמטר לקחי" )פרק לב' – ב'( – במסכת תענית ז .מובא :אמר רב
יהודה :גדול יו הגשמי כיו שניתנה בו תורה ,שנאמר )דברי ל"ב(
יער כמטר לקחי ,ואי! לקח אלא תורה ,שנאמר )משלי ד'( כי לקח טוב
נתתי לכ תורתי אל תעזבו.
אומר על כ" רבי בוני מפשיסחה ,כי דברי התורה הקדושי כמוה
כגש ,מה הגש בשעה שהוא יורד עדיי! אי! רואי את השפעתו על
הצמחי ,ורק לאחר זמ! כאשר השמש מגיחה מאחורי הענני וזורחת
על האדמה ,אזי רואי את התוצאות הגש – כ" ג דברי התורה ,א כי
בשעה ששומעי אות אי! מבחיני מיד בהשפעת ,בכל זאת סופ
לעשות את פעולת.

עושים טובה?
"כי ש ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו" )פרק לב'  $ג'( יש בני אד אשר
חושבי ,כי טובה ה עושי לקב"ה שה לומדי ועוסקי בתורה .בא
פסוק זה ומלמדנו כי טעות היא ביד ,אלא על עצ הדבר הזה שזכינו
לקרוא את ש ה' וללמוד את תורתו " $כל התורה שמותיו של הקדוש
ברו" הוא" $עלינו לתת שבח והודיה להש יתבר"" $הבו גודל לאלוקינו".
כדר" שהראשוני מפרשי את אשר אנו אומרי במודי דרבנ!" :על
שאנו מודי ל" ברו" אל ההודאות" $על שזכינו להודות ל" הננו מברכי
ומודי ל"… )באר מי חיי(

המימד הנכון
"זכור ימות עול ,בינו שנות דור ודור ,שאל אבי" ויגד" ,זקני" ויאמרו
ל"" בפרשה זו ,שבה כלולה שירת "האזינו" ,מקופלת למעשה כל
ההיסטוריה של ע ישראל מראשיתו .משה מנסח דבריו בלשו! של
שירה ,א" שירה זו היא תמצית כל המאורעות שבעבר ושבעתיד.
יש רק דר" אחת אשר לפיה יוכל אד להבי! מקצת ממעשיו של ה'
בעול ,והיא $התבוננות ב"ימות עול ובשנות דור ודור" .מרחק השני
יוצר לעיתי את המבט המתאי לראות את המאורעות ולהבינ בצורה
הנכונה .נתאר לעצמנו :מה הרהרו אבותינו בשעבוד מצרי ,מה חשבו
כאשר נוגשי פרעה התעללו בה ,אולי הרהרו $הזהו גורל של בני
אברה ,יצחק ויעקב? היכ! הבטחותיו של ה' לאבותיה? מדוע נמסרו
בידי המשעבדי המצריי? כל מציאות הייתה מלאה סתירות.
אול ,מי שמתבונ! היו בפרשת ישראל במצרי ,ולא רק בשעבוד ,אלא
ג את יציאת מצרי ,על כל המשמעויות שלה ,מבי! הוא את הדברי
אחרת .זהו שאמר משה" :זכור ימות עול ,בינו שנות דור ודור" $רק כ"
יובנו הליכי עול ומאורעותיו .יש תופעות המצריכות אלפי שני כדי
שהאד יקבל את המימד הנכו! על מנת שיוכל להבינ!.

נחמה נסתרת
"ויאמר אסתירה פני מה אראה מה אחרית" )לב $כ( בתו" פסוק זה
שקריאה ראשונה נראה כקשה מאוד לישראל מסתתרת נחמה .שכ! נית!
ללמוד ממנו כי הקב"ה אומר א כי אסתיר פני מה ואפקיר בידי מקרי
הטבע ,לא יהא הדבר פוגע אלא להווה ,אול "אראה מה אחרית" –
בנוגע לעתיד לא אעלי עיני מה .לא אסיר מה את השגחתי כדי
לשמור על נצחיות ולמנוע מה כליה חלילה) ...ש משמואל(

שמירת הלשון

)על פי חפ' חיי השיעור היומי(

יש יחידי אנשי מעלה שמהימנות אינה מוטלת בספק וה מדייקי,
ה! בכושר הבחנת וה! באופ! שבו ה מספרי את העובדות ,ששמיעת
דבריה כמוה כהוכחה מעשית בהתרחשות הדברי .עפ"י הדי! מותר
להאמי! לדברי רכילות שנשמעו מפיה ,אבל אסור לגלות לאחרי.
כשאד אומר דברי בתו לב ,מבלי לדעת את התוצאות הצפויות ובלי
כל רצו! לעורר מדני ,אנשי נוטי לקבל את הדברי כעובדות .ג
ההלכה ,במקרי מסוימי ,מקבלת דברי כאלו כעובדות כגו! עדות על
מותו של פלוני כדי להתיר את אשתו מעגינות ,ובעניי! קביעת כשרות
של מוצרי מזו! ,או במצבי שבה ממילא יתגלו הדברי בסופו של
דבר .מכל מקו ,בעניי! איסור רכילות ,אסור לקבל דברי רכילות
כעובדות אפילו כשהדברי נאמרו בתו לב.

שואל ומשיב
שאלה :חולה שרופאי מומחי אומרי שא יתענה ביו
הכיפורי יש חשש שיבוא לידי סכנה ,הא רשאי להתחסד ולהתענות
בטענה שהוא בוטח בה' שיציל אותו מסכנה?
תשובה :במסכת יומא פה :למדנו שפיקוח נפש דוחה כל המצות
שבתורה ,מהפסוק :ושמרת את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אות
האד וחי בה ,וחי בה ,ולא שימות בה .וכ! כתב הרמב" בפרק ב'
מהלכות שבת  $ג' וסיי :הא למדת ,שאי! משפטי התורה נקמה בעול,
אלא רחמי וחסד ושלו בעול ,וכמו שנאמר :דרכיה דרכי נוע וכל
נתיבותיה שלו .ואלו האפיקורסי שאומרי שאסור לחלל שבת או
יו הכפורי אפילו לצור" פיקוח נפש ,עליה הכתוב אומר ביחזקאל
כ' ,כ"ה :וג אני נתתי לה חוקי לא טובי ומשפטי לא יחיו בה.
הרמב"! במלחמות ה' סנהדרי! עד :כתב :שאי! שו מדת חסידות לחולה
שיש בו סכנה להחמיר על עצמו ,שלא יחללו עליו שבת או יו הכפורי,
ואדרבה ,המונע עצמו במקו סכנה הרי זה מתחייב בנפשו ,שנאמר:
"וא" את דמכ "...ומבואר בירושלמי יומא פרק ח'  $ה' ,שהשואל לחכ
א מותר לחלל שבת ויו הכיפורי במקו פיקוח נפש ,הרי זה שופ"
דמי  $מפני שעד שהוא הול" ושואל וחוזר אצלו ,הרי החולה מוציא את
נפשו ,ודמו מידו יבקש  $והזריז הרי זה משובח .וכ! כתב עוד הרמב"!
בספרו תורת האד וכ! הובא להלכה בר"! יומא פג :וכ! כתב המאירי
בחיבור התשובה ,וכ! כתב רבינו יונה גירונדי בספר איסור והיתר.
אמנ בשו"ת אבני נזר חלק חוש"מ קצ"ג ,העלה ,שרשאי חולה לא
לציית לרופאי כשמצווי עליו לאכול מאכל איסור לרפואתו ,ובוטח
בה' שירפאהו ,אע"פ שיש בו סכנה ומסתמ" בי! השאר על מה שכתב
ראב"ע בפירושו על התורה פרשת משפטי ,שלא נית! רשות לרופא
לרפאות אלא מכות ופצעי חיצוניי ,ושכ! דעת הרמב"! בבחקותי.
כמו כ! בשו"ת האל ל" שלמה אורח חיי שנ"א כתב ,שבמקו חשש
ספק סכנה מותר לאד להחמיר על עצמו ולהתענות ביו הכיפורי,
כיו! שתענית יו הכיפורי מהתורה.
אול בשו"ת יחווה דעת א' סא' תמה על דבריה ,שהרי מבואר בדברי
הראשוני הנ"ל שבמקו סכנה אסור לחולה להחמיר על עצמו
ולהתענות ביו הכיפורי ,ומה שהסתמ" באבני נזר על דברי הרמב"!
בפרשת בחקותי ,ג הרמב"! מודה שבזמ! הזה שנסת כל חזו! ,ונפסקה
הנבואה מישראל ,חייבי להתנהג עפ"י עצת הרופאי ,כמבואר ביומא
פג .שא הרופא אומר צרי" החולה לאכול ביו הכיפורי ,והחולה
אומר שאינו צרי" ,שומעי לרופא .וכ! פסקו הטור והשו"ע סימ! תריח'.
ובספר שבט יהודה $שלו' כתב ,שעל החולה וקרוביו מוטל חיוב לחזר
אחר הרופא המובהק ביותר ,ואחר התרופות שמועילי לרפואתו של
אותו חולי ,והמתעצל בדבר ואומר שה' ישלח דברו וירפאהו ,אי! דעתו
בזה אלא דעת שוטי...הרי הלכה רווחת שמחללי שבת ויו הכיפורי
לצור" פיקוח נפש...אע"פ שה מלאכות גמורות שחייבי עליה כרת
וסקילה .וכ! פסק מר! החיד"א בברכי יוס יו"ד שלו' ובשו"ת חת סופר
סימ! קע"ז .ובשו"ת בני! ציו! סימ! קיא' .ועוד פוסקי רבי.
סיכום :חולה שרופא אומר שא יתענה ביו הכיפורי יש חשש
ספק סכנה לחייו ,חייב לציית לדבריו ,ולאכול ביו הכיפורי ,וא אינו
שומע לו אדרבה ייענש בידי שמי על כ" .ומצווה להסביר הדברי
לחולה בטוב טע ודעת ושב ורפא לו) .עפ"י שו"ת יחווה דעת א'  $סא'(

גדולי ישראל
רבי יעקב גזונדהייט – תפארת יעקב  $כיה! כרבה של וורשא,
בהיותו ב! שלש עשרה נכנס לישיבת הגאו! רבי לייבוש חרי  ,חידש
חידושי שהפליאו את רבו ואת חבריו הגאוני .בהיותו ב! חמש עשרה
כבר הגיד שיעורי בפני לומדי מופלגי .ובהיותו ב! עשרי ושלש
הדפיס את ספרו הגדול "תפארת יעקב".
בשנת תרי"ט נפוצו שוב גימטריאות ורמזי לפיה! יופיע המשיח בשנה
הבאה ,היא שנת כת"ר ,ובפולי! השפיעה אמונה זו על מהל" החיי,
וניכרת הייתה בי! היהודי האטה במסחר ובמלאכה .ואמר" :הנני מאמי!
באמונה שלימה בביאת המשיח ואחכה לו בכל יו שיבוא ,אבל הנני
נשבע שלא יבוא בשנת כת"ר כפי חשבונ של מחשבי קיצי!"!!! כמו"כ
חיבר "תפארת יעקב על גיטי! ועל חולי! ואב! העזר.

סיפור השבוע
תקציר משבוע קודם :השבת קרבה ובאה ,בעגלה בדר כפרית,
יושב הצדיק רבי יצחק מזידיטשוב ,ע שמשו לאיסו כספי צדקה
לצרכי דחופי .העגלה נעצרה לפני בית קט ,ולשמחת נודע לה
כי בית יהודי הוא! היהודי יצא לקראת ואמר "יפה מאד שבאת".
היהודי ואשתו השלימו את ההכנות האחרונות לקראת שבת .לרשות
האורחי הועמד חדר להתאכס בו .בשבת הכפרי כהרגלו ,א הצדיק
אכל מה שאכל לכבוד שבת קדש ,ועינג את השבת בדברי תורה,
בקדושה וטהרה .כשהרבי דיבר ,ק הכפרי מהשולח ושכב על משכבו.
ביו ראשו ע אור הבוקר ,לאחר תפלת שחרית ,כשבאו לעזוב ,מיהר
אליה בעל הכפרי .כינה אות "גנבי" מפני שלא שילמו .השמש
ניסה להסביר לו שהאיש שהתארח בביתו צדיק וקדוש ,וכשהתארחו
אצלו חשבו כי מכניס אורחי הוא ,ולא עלה חשבו כי ידרוש תשלו.
לשמע דבריו התרגז הכפרי ,ואמר לה "חוצפה של אנשי – לספר כל
מיני מעשיות במקו לשל ,א אי לכ כס לשל ,תשלמו על כ
במאסר" .הוא קשר את הסוס ,והכניס אות לאכסניה וכלא אות
בחדר .הצדיק לא הגיב ,הוציא גמרא מתרמילו ,והחל ללמוד.
חלפו שעות אחדות ואז הגיע למקו אורח מכובד ,יהודי עשיר סוחר
גדול ,הכפרי רחש לו הערכה רבה והגיש ללו תקרובת מכובדת .כשנודע
לו על האנשי הכלואי ביקש לראות אות .הכפרי פתח את הדלת
והעשיר עמד לפני הכלואי .הסוחר הביט בזיו נוע פני הרבי וליבו
נרעד .הוא שיל לכפרי את החוב וזה שיחרר אות מייד .הסוחר
ביקש מהרב שיתארח בביתו והצדיק הסכי והתלווה לסוחר בדרכו.
מספר ימי שהה הרבי בביתו המרווח של העשיר ,אשר שרתו בהכנעה
רבה .כשהגיע היו בו חשב הצדיק לעזוב ,הפציר בו העשיר שישהה
עוד בביתו .הרבי ענה לו בחיבה" :מאד נעמה ישיבתנו בבית א
מרובי צרכי עמ ונטלנו על עצמנו לסובב בסביבה כדי להשיג את
הסכו הדרוש לנו" .כששמע העשיר כי הסכו הנדרש הוא  40רובל,
מיהר לתרו את הסכו ,וכ נאות הצדיק לשבת מספר ימי בביתו.
כאשר הגיע זמ הפרידה ,פנה הצדיק אל המארח" :במה אברכ ,בני?!"
חיי בעל הבית והשיב" :ברו ה' ,הקב"ה הגדיל חסדו עלי .עשיר
ועתיר נכסי אני ,בני בריאי לי ברו ה' ,אחת אבקש מאתו יתבר,
שלא יטה חסדו מעמי לעול "...הרבי ביר אותו ,כשסיי השתהה
מעט והוסי :א אי פע תהיה במצוקה ,אל נא תהסס ובא אלינו!"
חלפו שני עסקיו של הסוחר התנהלו על מי מנוחות עד שביו בהיר
התהפכה הקערה על פיה ,הפרי' מת ובנו ירש את נכסיו .הב שהיה
שחצ ויהיר ושונא ישראל מובהק .שלח הודעה לסוחר כי תו
שבועיי עליו לעזוב את האחוזה ,הגני הפרדסי והמשק.
כל מה שעשה הסוחר כדי לבטל את הזירה לא הועיל .האחוזה
הועמדה למכירה פומבית ,והסוחר הוזהר שלא ישתת במכירה וא
בכל זאת ירהיב עז בנפשו להופיע אזי יוציא אותו להורג!
בימי הה התפרס הצדיק רבי יצחק מזידיטשוב כאוהב ישראל,
המעודד בצרה ,בעל עצות טובות ופועל ישועות .הסוחר נסע אליו.
ולא שיער כלל ,כי זהו הצדיק עמו גמל טובה ,בשכבר הימי .הצדיק
רבי יצחק הכירו מיד ,אול הסוחר התקשה לזכור מהיכ הוא מוכר לו.

המשך משבוע שעבר :הוא לא הצליח לזכור ,בשו אופ לא
יכול היה להשיב לעצמו מאי קול זה מוכר לו.

"הא את מכיר אותי?" פנה אליו הצדיק .הסוחר הסמיק ונבו.
למה מתכוו כבוד הרב? הוא העי בו מבטי מבוישי .זכרונו זע
קמעא ,הוא בטוח שראה אותו אי פע ,א היכ? באלו נסיבות?
למעלה מתריסר שני חלפו מאז שמע את קולו העמוק והעדי
של הרבי .הרבי המשי הזוכר אתה ,שהינו בבית ,לפי בקשת,
לאחר שפדיתנו מהמאסר אצל הכפרי .בבת אחת נזכר הסוחר
באותו המאורע .הוא הביט משתאה בצדיק .הא יתכ? הא זה
הוא?! הא באמת זכה לארח את איש האלוקי בביתו?!
תו כדי כ א נזכר בדברי הצדיק שאמר לו טר פרידה" :וא
אי פע תהיה שרוי במצוקה ,אל תהסס ובא אלינו" .חוט סמוי
של אור החל להשתחל לתו ליבו השבור של בעל האחוזה.
הוא הישיר מעט את ראשו הכפו ,עיניו הכבויות נדלקו בזיק של
תקווה .הרבי שמע את כל אשר קרה עמו וכשסיי לספר קורותיו
נענה ואמר לו" :בעוד ימי מספר תעמוד האחוזה למכירה
פומבית ,אומר הנ כי הפרי' מאיי לרצוח אות א תעז
להשתת במכירה ,אי בכ כלו .אל נא תשי לב לדבריו! אני
דווקא מציע ל לבא ולהשתת במכירה! אל תירא ואל תחת ה'
יהיה בעזר!"
מלא תקווה עזב הסוחר את בית הרב ,,שו יהודי לא הפסיד
מקיו עצותיו של צדיק .א הוא שלח אותו למכירה ,אל לו
לפחד ,שו סכנה אינה אורבת לו!
קהל גדול של סוחרי ואנשי עסקי הגיע ביו המיועד למכירה
הפומבית .האחוזה המטפחת שהייתה במש שני רבות בידיי
טובות,שוויה רב ,והרווחי אשר אפשר להפיק ממנה ה רבי
וגדולי .בי הבאי הגיע א היהודי בעל האחוזה הקוד .הוא
התערב בי הקהל ואיש לא ש לב אליו.
לפתע נשמע קול תקיעת קר ,מרכבתו של הפרי' אדו האחוזה,
עצרה בסמו לדוכ המכירה .הפרי' ירד מ המרכבה ועלה על
הדוכ .לימינו ולשמאלו עמדו שלישו האישי ונוטריו...

ברכות
מזל טוב לנתנאל יוס ושיר הי"ו וכל בני משפחותיה משפחת סיאנוב
ומשפחת מושקובי' לרגל נישואיה .יהי רצו שתיזכו לחופתכ בקרוב
ולהקי בית כשר ונאמ בישראל המושתת על יסודות איתני של
אהבת תורה ויראת שמי לתפארת ע ישראל
לכל תושבי הישוב חשמונאי ,יהי רצו מלפני שוכ מרומי שהשנה
הבאה עלינו תהיה שנה טובה ומבורכת ,שנת אורה ,שנת שמחה שנת
אמונה ,שנת תשובה ,רפואה וגאולה שלימה.

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

עקב אילוצי לא יפורס בגיליו זה ש הזוכה לפרשת כי תבא

נר ה' נשמת אד ,גיליו זה מוקדש לעילוי נשמת:
יחיאל )יחיא( ב יוס ונעמה ארז ז"ל רחמי ב ורדה נחו ז"ל חיי ב אליס עצי' ז"ל אשר ב ר' שמעו הופמ

ז" ל

יעקב ב

יוס באייבצ'יוב ז"ל אברה ב ניסי מיארה ז"ל יצחק ב משה מזוז ז"ל רפאל ב קומרי יוסופוב ז"ל שמעו ב רפאל הכה
שלומית בת אליהו קירשנבו

ז"ל

רימה ז"ל

תופחה בת
ת.נ.צ.ב.ה.א

חנה )חנינה( בת בודה עמור

ז"ל

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

הקדשת גיליו לרפואה ,לע"נ ועוד לא חייבת בתשלו ,א נית לתרו תרומה חד פעמית או בהוראת קבע .נא לפנות לשמעו בוחניק .057 8125869

שבת האזינו

בס"ד

ה–

תשסח'

ש ומשפחה_____________:

מאוצרות התורה לילדי
ילדי יקרי וחביבי ,משה רבנו המנהיג המסור של ע ישראל
עומד לקראת מותו ,דואג מאוד לעתיד הטוב של ע ישראל ולכ
אומר לפניה ולפני יהושע ב נו המחלי אותו את "שירת האזינו"
שיש בה הדרכה לע היקר לו ,כדי שיהיה לה עתיד טוב.
משה מבקש שהשמי שמה ניתנה תורה לישראל ומהאר' עליה
עמדו כשאמרו "נעשה ונשמע" שיהיו עדי לדברי ולעצות החשובות
אות הוא נות לע ולברית שהוא כורת בי ה' לע ישראל לפני
מותו .מדוע בחר משה דווקא את השמי ואת האר' להיות עדי
ולא בחר בבני אד? מפני שהשמי והאר' ה ,עדי שקיימי
לעול .וא ע ישראל יהיו זכאי ,יבואו העדי ויתנו לה את
שכר .הגפ תית את פריה ,והאר' תית את יבולה ,והשמי יתנו
לה טל .וחס וחלילה להיפ א יהיו חייבי העדי ימנעו מה את
הטוב ,השמי לא יתנו מטר – גש ,והאדמה לא תית את יבולה.
משה רבנו משבח בפניה את התורה ואומר לה כי התורה שנת
לה ה' היא תורת חיי לע ישראל וכל העול ,כמו הטל והמטר
שכאשר ה יורדי ה מביאי חיי לעול.
משה מזכיר לע מה עשה ה' לדורות בראשוני שהכעיסו לפניו :את
דורו של אנוש שה' הצי עליה את מי האוקיינוס ואת דור המבול

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'

שה' שט ואיבד אות במי ומצד שני כשיעשו בני ישראל את רצונו יש
בידו להיטיב לה ולהביא אות לימות המשיח.
משה רבנו מזכיר לע כיצד שמר אות הקב"ה כשהלכו במדבר
מנחשי ,שרפי ועקרבי ומאומות שרצו לפגוע בה .ומשווה את
הדר שה' שמר על ע ישראל בצאת מאר' מצרי ובמדבר לדר שבה
הנשר שומר על גוזליו ,מדוע? מפני שהנשר מטפל בגוזליו ברחמנות
רבה ,וג כשמביא לה אוכל ,לא נכנס בפתאומיות לק ,כדי שלא
ייבהלו ,ומנפנ בכנפיי כדי לרח ולא להכביד עליה .כ ג הקב"ה
כשבא לתת את התורה לא התגלה לה בפתאומיות ובחוזקה ,אלא
בעדינות ומארבע רוחות השמי.
הנשר ג נושא את גוזליו על הכנפיי ולא ברגלי כמו שאר העופות,
כדי שא ירו עליה חיצי ,הוא מעדי שה יפגעו בו ולא בה ,כ ג
נהג ה' שכשנסעו מצרי אחרי בני ישראל והשיגו אות על הי היו
זורקי בה חצי ,ענ השכינה הפריד בי בני ישראל ומצרי,
שהחיצי יפגעו בענ השכינה ולא בבני ישראל.
בסו דבריו מזהיר משה את הגויי ,שג א חלילה יחטאו בני ישראל
וה' ימסור את ע ישראל ביד ,שלא ינהגו בה באכזריות ,כי א ינהגו
באכזריות ,הקב"ה יתנק בה על כ.

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

 .1מדוע משווה משה את הדר שבה ה' שמר על ע ישראל לדר שבה שומר הנשר על גוזליו?
ב .הנשר נזהר לא להכביד על גוזליו.

א .הנשר מל העופות וע ישראל הוא מל לגויי.

ג .הנשר מג בגופו על גוזליו.

ד .ב' וג' נכונות.

 .2מדוע בחר משה כעדי את השמי ואת האר'?
א .משה אהב טבע ונו.

ב .ה קיימי לעול.

ד .תשובות ב' וג' נכונות.

ג .ה יכולי לגרו לרע או לטוב ,כי מה בא הגש ובאה התבואה.

 .3למה מדמה משה רבנו את תורת ה' שניתנה לישראל?
ב .לשריו המג על המחזיק אותו.

א .לטל ומטר שמביאי חיי לעול.

ד .כל התשובות נכונות.

ג .לדבש ,הממתק את חיי המקיימי אותה.

 .4על איזה הר עלה משה לראות את האר' לפני מותו?
ב .הר סיני.

א .הר חרמו.

ד .הר העברי – הר נבו.

ג .הרי האוורסט.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' וה'
 .5בפרשה נאמר

"בהפרידו בני אד" בי מי למי הפריד?

א .בי אברה ללוט.

ב .בי ע ישראל לשאר האומות.

ד .כל התשובות נכונות.

ג .בי אנשי דור הפלגה.

" .6ושמ מחלמיש צור" לאיזה שמ הכוונה ?
ב .השמ ששימש לקורב מנחה.

א .לא לשמ אלא למי שיצאו מהסלע.

ד .זיתי של גוש חלב.

ג .א תשובה לא נכונה.

 .7למה הכוונה בפסוק "זכור ימות עול?
א .חובה ללמוד היסטוריה.

ב .חובה ללמוד את "דברי הימי" שבתנ".

ג .לזכור מה עשה ה' לראשוני שהכעיסו לפניו.

ד .ב' וג' נכונות.

ֹאכל ָ8ָ 9ר ִמ ַָ 7ח ָלל וְ ְִ 5ביָה) "...פרק לב'( ד ובשר של מי?
>=ִ 5יר ִח ַ<י ִמ ָ 7וְ ַח ְר ִ9י ; ַ
ְ " .8
א .של החוטאי בע ישראל .ב .של האויב שפגע בישראל .ג .של המדיחי את הע ,לא לקיי את התורה .ד .קורבנות המכפרי על בני ישראל.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ו' עד ח'
" .9ושמה לא תבא" מה התכוו ה' לומר למשה?
א .נת לו לראותה ,כי יודע שהיא חביבה בעיניו .ב .אי סיכוי שית לו להיכנס לאר' .ג .כעת לא תבא ,א בתחיית המתי תבא .ד .א' וג' נכונות.
ֹאמר ֲא ֵל ֶה ִ8ימְ Eל ַב ְב ֶכ ְל ָכל ַה ְָ 7ב ִרי ֲא ֶ5ר Cנ ִֹכי ֵמ ִעיד ֶָ 9כ ַה@?) "...פרק לב'( למה מתכוו משה באומרו זאת?
ַ " .10ו@ ֶ
א .צרי שעיני האד ,לבו ואוזניו יהיו מכווני לדברי תורה.

ב .אל תשכחו מה שאמרתי לכ היו.

ג .תקיימו מצוות באהבה .ד .א' וב' נכונות.

שאלות לכיתות ה' עד ח'  -ממפרשים אחרים על התורה
ָבל וְ לֹא ָח ָכ) "...דברי פרק לב'( לפי פירוש הרמב" – למה הכוונה "נבל"?
ֲ " .11ה ַלה' ִ; ְג ְמל Eזֹאת ַע נ ָ
א .משל רעה למי שהטיב עמו.

ב .מי ששכח את הטוב שעשו לו.

ג .לאי קיו מצוות בי אד למקו.

ד .א' וב' נכונות.

יס" )פרק לב'( לפי פירוש הרמב" בידי איזה ע יקניא?
>כ ִע ֵ
ָבל ְ
יא ְ9לֹא ָע ְ9ג?י נ ָ
>ק ִנ ֵ
ַא ִני ְ
..." .12ו ֲ
א.הע הרומאי.

ב .הע היווני.

ג .הכשדי.

כללי השתתפות

ד .אי ע מוגדר ,אלא בכל דור יש ע המוכ לזה.

לימוד פורה ומהנה
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