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מהלכות תפילת מנחה עפ"י שו"ע – סימן רלד' ופוסקים אחרונים
הקדמה

ואחרונים

כתב הטור בסימ רלד' "שכח ולא התפלל מנחה מתפלל ערבית שתי
הראשונה של ערבית והשניה לתשלומי מנחה .ודווקא שכח אבל הזיד
ולא התפלל אי לו תשלומי .וגאו כתב אפילו הזיד א רוצה להשלי
אותה בתפלת ערבית הרשות בידו אלא שאי לו שכר תפילה בזמנה".
בהמש מביא הטור כי אי זה ראוי להתפלל תפילת נדבה ,אלא א לא
יוכל לחדש בה דבר ,וג צרי שיהא מכיר עצמו זהיר וזריז ואמיד בדעתו
לכווי בתפילתו מראש התפילה ועד סופה בלי היסח הדעת .אבל א
אינו מכוי בה יפה אומרי עליו את הפסוק "למה לי רוב זבחיכ"
והלואי שיוכל לכוי בג' תפלות שתיקנו חכמי.
מוסי הטור וכותב כי סדר תפילת המנחה בציבור אומר אשרי וקדיש
ומתפללי שמונה עשרה ,והשליח ציבור חוזר על התפילה כדר שעושי
בשחרית ,ונופלי על פניה ואומרי ואנחנו לא נדע וכו' .ובבית יוס
הביא את מה שכתב רבי דוד אבודרה בש רבנו יונה ,שמצווה לומר
קוד אשרי פרשת את קרבני לחמי וכ נהגו ,וג נוהגי לומר מזמור
שבתהלי פד' "מה ידידות משכנותי"
לגבי חזרת הש" במנחה כתב הבית יוס שלפי דברי הרמב" בפרק ט'
מהלכות תפילה ,לעשות חזרת הש" וכ מנהג האשכנזי .אבל הספרדי
אי נוהגי לחזור שליח ציבור התפילה במנחה אלא מתפלל שליח ציבור
ע הציבור בקול ר ואומר קדושה וברכת אתה קדוש ואח"כ אומר
האמצעיות בלחש ע הציבור ומתחיל "רצה" בקול ר וגומר תפילתו
בקול ר .ומסיי הבית יוס ,כי מנהג האשכנזי הוא הנכו וכ הנהיגו
חכמי שבדור שלפנינו בצפת וגזרו נידוי לעובר על תקנת.

פרטי הלכות
א .הרוצה להתפלל מנחה גדולה ומנחה קטנה ,ורוצה להתפלל שניה
אחת לחיוב ואחת לנדבה כפי שלמדנו בסימ קז' שיכול אד
להתפלל כמה שירצה בתורת נדבה ובלבד שיחדש דבר בתפילתו
שהיא לנדבה אי ראוי לו להתפלל רשות ,אלא תפילת מנחה
הגדולה .ואפילו שלעול מתפללי החוב קוד ואחר כ הרשות,
כא תפילת מנחה גדולה היא הנדבה ,כי לפני תשע שעות ומחצה
לא הגיע עוד עיקר זמ מנחה ,שהרי עיקר זמנה לכתחילה הוא מט'
ומחצה ולמעלה שהיה זמ הקרבת התמיד בכל יו) .מר בשו"ע
משנה ברורה(

ב .א יתפלל תפילת מנחה גדולה כחובה ,לא יתפלל הקטנה כי א
רשות) .מר בשו"ע( מפני שבדיעבד יצא ידי חובת תפילה במנחה
גדולה )משנה ברורה(.

ג.

אי ראוי להתפלל תפילת רשות ,אלא א כ מכיר בעצמו שהוא
זהיר וזריז ואמיד בדעתו לכוו בתפילתו מראש ועד סו בלא היסח
הדעת ,אבל א אינו מכוו בה יפה אומרי עליו את הפסוק
בישעיה" :למה לי רוב זבחיכ" )מר בשו"ע( בסימ קז' משמע
שצרי ג שיחדש בה דבר ,ואפשר שהיכ שהוא מכיר בעצמו
שיכוו היטב ותפילה טובה היא לא צרי חידוש) .משנה ברורה(

ד .אי לומר אשרי שקוד מנחה ,אלא כשיש מני בבית הכנסת ,כדי
שיאמרו עליו הקדיש שלפני תפילת המנחה) .הרמ"א בהגה( וא
אמרו בלא מניי ואחר כ בא מניי ]ב[ יאמרו מזמור אחר ואחר כ
יאמרו קדיש) .משנה ברורה(

ה .הוא הדי כשלומדי בבית המדרש בלא מני ואחר כ קוראי
לאנשי לבית המדרש ,כדי להשלי המניי לקדיש ,לא יפה ה
עושי שהרי עיקר טע קדיש הוא על הלימוד ,שבו מתקדש ה'
ברבי ,וא כ צרי שיהיו עשרה בבית המדרש בעת הלימוד ,מיהו
אפשר ללמוד משנה אחת וכיוצא בזה אחר שהתאספו עשרה אנשי
ולומר קדיש) .משנה ברורה(

ו.

יש שכתבו שנוהגי לומר פרשת התמיד )במדבר כח ,א & ח( לפני
אשרי של תפילת המנחה ,נגד תמיד של בי הערבי ,ומנהג יפה הוא.
)הרמ"א בהגה( וטוב ג כ לומר פטו הקטורת ,א כל זה א לא
יעבור זמ תפילה .אבל א יש חשש שיעבור זמ תפלה אפילו אשרי
ידלג ,ובעוונותינו הרבי יש אנשי שנכשלי בזה) .משנה ברורה(

ז.

כתבו הפוסקי ,שא התפללו מנחה סמו לחשיכה ונמשכו באמירת
אבינו מלכנו או שארי תחנוני אחר התפילה עד שחשיכה ,אי לומר
קדיש תתקבל ,מפני שהתפלה הייתה ביו אחר ,אבל א אירע
שהתפלה עצמה נמשכה בלילה )כמו תפלית נעילה( אומרי קדיש
תתקבל) .משנה ברורה(

ח .א שכח ולא התפלל מנחה ,מתפלל ערבית שתי ,ואומר אשרי קוד
התפלה שהיא תשלומי לתפלת המנחה) .מר בשו"ע(
ט .הנוסע באוטובוס וכדומה והגיע זמ המנחה ,ואינו יכול להתפלל
בכוונה לפחות בברכת "האבות" ,לרגל טרדתו בנסיעה ,וא ימתי
מלהתפלל עד שיגיע ליעדו ,יעבור זמ מנחה ,א אינו רגיל לכוו
בתפילתו ,לפחות בברכת "האבות" ,יתפלל באוטובוס) .ילקוט יוס(

י.

במה דברי אמורי ,שאינו יכול לכוו ג א יתפלל בישיבה ,אבל
א יכול לכוו בישיבה ,עדי שיתפלל בישיבה בכוונה ,מאשר
להתפלל בעמידה בלי כוונה) .ילקוט יוס(

יא .הנוסע באוטובוס וכדומה והגיע זמ המנחה ,ואינו יכול להתפלל
בכוונה לפחות בברכת "האבות" ,לרגל טרדתו בנסיעה ,וא ימתי
מלהתפלל עד שיגיע למקו חפצו ,יעבור זמ מנחה ,א הוא רגיל
לכוו בתפילתו ,לפחות בברכת "האבות" ,רשאי להימנע מלהתפלל
מנחה ,וכשיגיע למקו חפצו ,יתפלל ערבית שתי) .ילקוט יוס(
יב .האמור לעיל הוא ג במקרה בו החל בנסיעה לפני זמ המנחה ,וג
א החל את נסיעתו אחרי שהגיע זמ המנחה) .ילקוט יוס(

אמרי בינה  -שבח המידות הטובות
כתב באורחות צדיקי כי בעניי השקר יש תשעה חלקי .בגיליונות של
שבתות שעברו הובאו חלקי ראשו ,עד השישי להל השביעי והשמיני.
השביעי המתעה חבירו לומר כי עשה עמו טובה ,או דיבר עליו טובה,
ולא עשה .ועל זה אמרו רבותינו ,זכרונ לברכה )חולי צד א( :אסור
לגנוב דעת הבריות & ואפילו דעתו של גוי .ויש בזה חטא ,כי אנו חייבי
לדבר דברי אמת ,כי הוא מיסודי הנפש.
השמיני המשתבח במעלות שאינ נמצאות בו ,וזהו חטא גדול .ואפילו
א היה אמת ,כי כשמתהלל נראה מדבריו שלא עשה צדקותיו ונדבותיו
לש שמי ,אלא לש עצמו ולתהילה .ואמרו רבותינו ,זכרונ לברכה
)ירושלמי שביעית פ"י ה"ח( :מי שמכבדי אותו שה סבורי שיודע
שתי מסכתות והוא לא ידע רק אחת ,חייב לומר "איני יודע רק אחת" .כל
שכ שאסור לו לכזב ולהתפאר במעלות שאי בו) .עפ"י ספר אורחות
צדיקי שער השקר(

פנינים לפרשת שבוע
דרגתו של אליעזר
ב"מכתב מאליהו" )חלק ב'( כתב שדרגתו של אליעזר הייתה כה
גבוהה עד שאמונתו ובטחונו בנס נהפכו למציאות ולכ קוד נת
לרבקה את הצמידי ורק אחר כ שאל אותה מי היא.
אול כאשר אליעזר בא לספר את ספור המעשה בפני לב אשר
דרגתו נמוכה הרבה יותר הוא נאל לספר לו כסדר הטבעי של
הדברי דהיינו קוד שאל אותה מי היא ורק אחר כ ש על ידיה
את הצמידי.
נראה להביא ראיה ליסוד זה מפשט הכתוב שהרי על הפסוק "ויאמר
אחיה" )כד' נה'( כותב רש"י במקו" :ובתואל היכ היה ,היה רוצה
לעכב ובא מלא והמיתו".
ג לב לא רצה לשלחה כלומר ,שניה לב ובתואל אינ רואי
בנס איתות שאכ רבקה מיועדת ליצחק ,ולפיכ אומר לב נקרא
לנערה ונשאלה את פיה ) .מבוסס על אהבת קדומי(

הסדר הנכון
"ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה" )פרק כד' סז'( אחד
השינויי המהותיי ביותר בי ישראל לאומות מתבטא בהנהגת
הבית ,ביחסי שבי בעל לאשתו ,ובכל מה שקשור בכ .מפרשת
הנישואי של יצחק ורבקה למדי כלל חשוב ויסודי ,המבטא את
ההבדל הלא  #נית #לגישור בי שני העולמות ,עול הבית היהודי,
ומולו העול שלא הורגל ולא חונ על ברכי שמירת המצוות.
"ויקח את רבקה ותהי לו לאשה – ויאהבה" .רק לאחר שלקחה
לאישה ,ועבר עליה יו משות %באהבת ה' ,ועוד יו ועוד יו,
גדלה מידת הקרבה שביניה ,עד שכשהגיעו לגיל זקנה ושיבה,
הייתה קירבה זו בשיאה ,כי צמחו יחדיו בעבודת ה' משוטפת.
זיווג של האבות הקדושי משמש לנו דוגמה מופלאה לחיי
נישואי כשרי וטהורי ,ל "פריחה" הגדלה מיו ליו ,מחודש
לחודש ומשנה לשנה.
"ותהי לו לאשה – ויאהבה" .יו החתונה איננו השיא .הוא ההתחלה,
הוא השורש לאותה אהבה אמיתית שתל ותפרה מעתה לאור כל
החיי המשותפי .כדי לזכות לחיי כאלה ,יש – בראש ובראשונה
– להעניק כבוד#של#אמת לאישה שנת לנו הקב"ה .מבלעדי זה ,לא
נגיע למילוי המשימה שלפנינו.

עבד אברהם

שואל ומשיב
שאלה :ירקות חיי שהובאו בסו %הסעודה לפני ברכת המזו ,כגו
חסה ,מלפפו וקישואי ,הא צרי לבר עליה ברכת בורא פרי
האדמה ,או שנפטרו בברכת "המוציא לח מ האר " שבירכו על
הפת בתחילת הסעודה?
תשובה :התוספות והרא"ש בברכות וכ הטור והשולח ערו
אורח חיי פסקו ,שדברי הבאי מחמת סעודה ,כלומר שהדר
לקבוע סעודתו עליה ,כגו בשר ודגי וגבינה וביצי וירקות
ודייסה ,אפילו א אוכלי אות בלי פת ,אינ טעוני ברכה
לפניה ,מפני שברכת המוציא פוטרת ,ולא לאחריה ,מפני שברכת
המזו פוטרת.
אבל דברי שאי דר לקבוע סעודה עליה ,כגו תאני ענבי
ורימוני ושאר מיני פירות ,שאוכלי אות בלי פת ,טעוני ה
ברכה לפניה ,ואי ברכת המוציא פוטרת אות מכיוו שאינ
מעיקר הסעודה .מכל מקו אי צרי לבר אחריה ברכה אחרונה,
מפני שברכת המזו פוטרת.
כתב בשו"ת בית דוד ,שהירקות שאמרו שאינ טעוני ברכה
לפניה ,זה דווקא ירקות מבושלי ,או כבושי ,שעשויי לגרור
תאוות המאכל ,ונחשבי כבאי מחמת הסעודה ,אבל ירקות חיי
כגו חזרת מלפפו וקישואי וכיוצא בזה ,דינ כפירות שיש לבר
עליה ברכה שלפניה .ומר החיד"א בברכי יוס %הביא להלכה את
דברי הבית דוד הנ"ל ,וכתב ,שכ המנהג פשוט בגלילותינו.
דע שהאוכלי פירות מבושלי בסוכר )קומפוט( בסו %הסעודה,
במקו פירות רגילי ,צריכי לבר עליה בורא פרי הע  ,והמג
אברה כתב ג כ שצרי לבר על פירות מבושלי ,שאי הפת
פוטרת ,כיו שאי לה שייכות לפת ,וכ כתב ג החיי אד ,זאת
להוציא ממה שכתב הרה"ג מהר"ח פר בספר זכרנו לחיי חלק א',
שאי לבר על פירות מבושלי ע סוכר או דבש ,המובאי בסו%
סעודות גדולות.
ג הגאו השדי חמד כתב ,שראה שלמי וכ רבי שמברכי על
פירות המבושלי בסוכר המובאי בסו %הסעודה ,מהטע הנ"ל.
וסיי ,ושוב מצאתי בספר זכרנו לחיי שכתב שאי לבר עליה,
ולא ידעתי מני לו ,ואדרבה לדעתי איפכא מסתברא .וכ נראה לי
עיקר שיש לבר עליה.
כ פסק המשנה ברורה בסימ קעז ,שפירות המבושלי המוגשי
לקינוח סעודה ,הנקראי קומפוט ,צרי לבר עליה ,כיו שאינ
באי למזו אלא רק לתענוג .וכ עיקר להלכה ולמעשה.

"ויאמר לא אכל עד א דברתי דברי ויאמר דבר ויאמר עבד אברה
אנכי" )פרק כד #לג' לד'( בדר הלצה מוסרית :מגישי סעודה לפני
אליעזר ,הריהו אומר" :לא אוכל עד א דברתי דברי" – עד אשר
אתפלל לפני האכילה" .ויאמר דבר" – משיב לו לב :נו ,עמוד והתפלל
וגמור! – ואליעזר אומר לה שוב" :עבד אברה אנכי" – הריני
מאנשיו של אברה ואיני יכול לגמור תפילתי בחטיפה ,שכ תחילה
עלי לעשות את ההכנות הראויות ולכוו היטב את לבי לתפילה.

סיכום :אד האוכל ירקות חיי המוגשי בסו %הסעודה קוד
ברכת המזו ,כגו חסה וקישואי ומלפפו וכדומה ,צרי לבר
עליה ברכת בורא פרי האדמה ,אפילו א אכל מה בתו הסעודה
כשה מבושלי .כמו כ ,אד האוכל פירות מבושלי בסוכר
)קומפוט( בסו %הסעודה ,במקו פירות רגילי ,צרי לבר עליה
)עפ"י שו"ת יחווה דעת(
ברכת בורא פרי הע  .וכ פשט המנהג.

בין אדם לחבירו

גדולי ישראל

כתב החינו :כאשר בא ישראל אחד והתחיל לצער ולחר %חברו
בדברי רעי מותר למצער לענות לו ,שאי אפשר להיות האד כאב
שאי לה הופכי ,ועוד שיהיה בשתיקתו כמודה על החירופי.
אול יש אנשי הנוהגי בחסידות ,עליה אמרו חז"ל :הנעלבי
ואינ עולבי שומעי חרפת ואינ משיבי עליה ואוהביו
כצאת השמש בגבורתו.
אי מסתכלי בפניו של אד האוכל או במנה שלו ,כדי לא לביישו.
הבאי לסעודת מילה או נשואי לקראת סו %הסעודה ,לא יפה ה
עושי ,מפני שלפעמי אי לבעל השמחה די מאכלי לתת לפניה
ונמצא שהוא מתבייש.

רבי רפאל יום טוב ליפמאן היילפרין – נולד
בשנת ה – תקעו' ברוזנוי ,ואחר כ עבר למינסק .מלבד גדולתו
בתורה ,הרבה לנהל מלחמה ע החוטפי ,אשר נשכרו על ידי תקיפי
הקהל ,כדי לחטו %ילדי ולמוסר לצבא הצאר.
מחמת רדיפות התקיפי ,נאל לעזוב את כהונתו בקיידא ונתקבל
כרב בציחונבי  ,ש הראה את תקיפותו וניהל את רבנותו מול
גבאי וראשי קהל ביד רמה ,תו שהוא עומד לצד עניי ורב ריב
יתומי ואלמנות .על כ זכה להערצה רבה רבה מצד המוני היהודי,
שראו בו לא רק כרב ,אלא ג פטרו ומג .רבי רפאל נלב"ע בשנת
ה #תרלט' ,ולאחר פטירתו הוצא סיפרו #שו"ת עונג יו טוב.

סיפור השבוע
תקציר משבועות שעברו :הסוכה הרחבה שבחצר ,הפיצה ריח
נעי ומרענ .העצי והקרשי חוברו לשלמות מרהיבת עי .חג
השמחה קרב ובא .סוכה זו מיוחדת היא ,סוכתו של הרב הקדש רבי
חיי מצאנז זכותו יג עלינו בעל "דברי החיי" .כול עסוקי בסיו
ענייני האחרוני של החג ,א באוויר מרחפת עננה קלה ,העיירה לא
זכתה השנה לאתרוג נאה והדר .ג הצדיק ,עדיי ללא אתרוג.
בקי ,שלח הרב בעל "דברי חיי" שלוחי ,לרכוש אתרוג נאה והדר,
אול ה חזרו בידיי ריקות .באלול ,נשלחו שוב שני אברכי,
מומחי ויראי שמי .אול ימי חלפו ושו ידיעה לא נתקבלו מה.
במטבח עולה הבל התבשילי ,המבשלות עמלות בהכנת תבשילי החג.
לבקשת אימו ניגש "יענקל" להביא מהארגז תפוחי אדמה יפי ,ולפתע
נחתה על השולח הסמו חבילה ,הילד צעק בבהלה ואחת המבשלות
ניגשה לחבילה והתירה את הקשרי ,ולמרבה הפלא שלפה ממנה דג
גדול ושמ .מחמת גדלו ,נאלצו כל המבשלות לטרוח סביבו.
לפתע עברה שמועה  "האברכי השלוחי כבר מצויי בצאנז" ,ראו
אות סביב המטבח שבחצר ,השתהו ,הציצו מבעד לחלו ומיד חמקו.
ה הלכו לבתיה של השלוחי ,שאכ היו בבית והסיפור ששמעו
מה ,הדהי את השומעי .שבועות רבי נדדו בדרכי ,ה התחננו
לפני הסוחרי ,בחיפוש אחר אתרוג מהודר ולא מצאו .אז החלו
מחפשי אתרוג "כשר לברכה" .בהיות בודקי אתרוגי אצל אחד
מסוחרי האתרוגי ,הזמינ הסוחר לביתו וסיפר לה כי ברשותו
אתרוג ,מהודר ביותר ,אותו המתי למכור לקונה שיבי בערכו .כשראו
את האתרוג התפעלו מאוד ,ולאחר משא ומת בינ לבי הסוחר
שילמו את כל הכס שביד ,א שמחו כי בידיה – האתרוג.
ה יצאו מבית הסוחר בדרכ חזרה לעיר צאנז ,ובדר נכנסו לנוח
לאכסניה ,ש קיבל יהודי שהציע לה ארוחה חמה והכי לה
מיטות נוחות ,להחלי כוח ולשכוח מהעייפות .בבוקר ,לאחר תפילת
השחר וארוחת הבוקר ,ושוחח אית ,תו כדי שיחה הראו לו את
האתרוג .הוא נדה למראה האתרוג וביקש לקנות אותו מה ,במחיר
כפול ממה שה שילמו.ה הזדעזעו מבקשתו ,וכמוב סירבו בתוק .
כאשר נפשו והחליפו כח ,ובאו להיפרד מבעל הבית ,ראו גיגית ,גדולה
ובה דג שמ וגדול כמוהו לא ראו מעול .ה פנו לפונדקאי ,וביקשו
ממנו שימכור לה את הדג ,היות וה רוצי אותו כמתנה לרבי ,אשר
בוודאי יעשה בו תיקו הנפלא אשר צדיקי וקדושי מתקני בעת
אכילת דגי בשבת ומועד .וכמוב בעי יפה ישלמו מחירו....

המשך משבועות שעברו :חיי הפונדקאי כדיג אשר רשתו
כבר פרושה היטב היטב ,והדג עומד כבר לפול לתוכה ואמר :אהה,
דווקא דג זה איוותה נפשכ ,ובכ אגלה לכ סוד ,זה שבועות על
גבי שבועות שאני מכלכל ומטפח דג שמ זה כדי שיעלה על שלחני,
בשבת ,יו טוב ,א אני יהודי הנני ומשתדל מאוד לענג שבתות
ומועדי ביד יפה.
השליחי לא גרעו עיניה מ הדג המשובח השט לו להנאתו
במי ,מצלי בזנבו אחת הנה ואחת הנה ,דומה מצפה הוא כבר
לעלות על שולח לפני ה' ,כדי לקבל תיקונו.

השליחי נאנחו "דג כזה ראוי שיעלה על השולח הצדיק .וכי אינ
רואה זכות ליהנות את הצדיק בדג שטפחת .כלו לא הגיע שמעו של
רבינו הקדוש בעל ה "דברי חחי" מצאנז לאוזני?" חיי הפונדקאי,
ואמר שמעו הקדוש והטהור ידוע היטב בכל הסביבה ,צרי אני ליטול
את ידי בטר אעלה שמו על שפתי ,א אי לכ שו קשר ע הדג.
האברכי כבשו בקושי את התרעומת מול העקש הזה .מה עוד
יאמרו לו כדי לשכנעו? עמדו והפכו בדעת כשלפתע נענה הפונדקאי
ואמר :מוכ אני לתת לכ את הדג ,א בתנאי...מהו התנאי שאלנו?
"את לכ את הדג ואת תתנו לי את האתרג!"??!!
האברכי השפילו ראשיה ,קול הפ חנוק יותר ,עלוב יותר מושפל
ושבור יותר"...רוח תזזית נכנסה בנו ,עד היו איננו יכולי להבי
כיצד קרה הדבר ,אי אד חוטא אלא א כ נכנסת בו רוח של
שטות .כי אי זה לא מנענו איש בעד רעהו לעשות אשר עשינו?
עמדנו וביצענו את החליפי .נטלנו את הדג ושילמנו בעדו את
האתרוג היקר והנדיר אשר אי כמוהו.
מיד אחר החליפי כאילו התפכחנו משיכרוננו ,א עתה מאוחר היה.
בלית ברירה חזרנו ,לצאנז ,וראשינו כבושי בקרקע מבושה וכלימה.
הדג השמ העיק עלינו במשאו ,ולאו דווקא בגלל כובד משקלו.
כשהגענו הנה ,עברנו במטבח ,להיפטר מ הדג שרכשנו בטיפשותנו.
האברכי סיימו סיפור והשומעי נענעו ראשיה בתימהו :סיפור
מעשה מוזר ,עבור שני אברכי "מיושבי" שכאלו .עוד ה מדברי
ושמשו של הצדיק הקדוש הגיע "הרבי חפ לראות את האברכי
השלוחי ."...לו פצתה האדמה פיה ,לו היה הכותל נפער כדי
לבולע ,אזי הייתה הרגשת טובה מאזלת היד שתקפת מול
קריאת הרבי .א אי אפשר להתחמק .רבי פייוול המשמש הול
לפניה וה נגררי אחריו כנדוני...

ברכות
מזל טוב לאביאל ב סדו הי"ו וכל בני משפחתו לרגל הגיעו למצוות .יהי
רצו שיוצר המאורות יאיר את דרכ ,וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי
יד לטובה ותזכה לעבוד את ה' בשמחה ונחת ומתו אהבת תורה ויראת
שמי ותמצא ח ושכל טוב בעיני אלוקי ואד.
מזל טוב לתמר מינה שטסמ הי"ו )נכדה למשפחות שטסמ ותורג'מ(
ולמשפחתה לרגל הגיעה למצוות .יהי רצו שיוצר המאורות יאיר את
דרכ ,להצלחה בכל מעשי יד לטובה ותזכי לעבוד את ה' בשמחה ונחת
מאהבת תורה ויראת שמי ותמצאי ח ושכל טוב בעיני אלוקי ואד.

תשובות וזוכה
התשובות הנכונות לפרשת ל ל ה:
 –1ב'  2ד'  3ד'  4ב'  5ב'  6ג'  7ג'  8ד'  9ב'  10ב'
הזוכה בהגרלת הפתרונות הנכוני לפרשת ל ל הוא :אליה תמא הי"ו

נר ה' נשמת אד ,גיליו זה מוקדש לעילוי נשמת:
חיי ב אליס עצי ז"ל
רחמי ב ורדה נחו ז"ל
יחיאל )יחיא( ב יוס ונעמה ארז ז"ל
חיי ב עיישה מור יוס ז"ל
יעקב ב יוס באייבצ'יוב ז"ל
משה ב עילו ביטו ז"ל
מישאל ב אביגיל פוזיילוב ז"ל

אשר ב ר' שמעו הופמ ז"ל
שולי ב ג'ניה מלינסקי ז"ל

חנה )חנינה( בת בודה עמור ז"ל
יפה בת מרי פוזיילוב 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
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פרשת חיי שרה ה – תשסח'
בס"ד
מאוצרות התורה לילדי
ילדי יקרי וחביבי ,כשלש שני אחרי שחזר אברה ע יצחק
בנו מניסיו העקידה ,ואחרי שקבר את שרה אשתו במערת
המכפלה ,הגיע הזמ למצא אשה מאר מולדתו הראויה ליצחק.
לשליחות זו קרא אברה לאליעזר עבדו ,והשביעו שתי שבועות:
א  שלא יקח ליצחק אשה מבנות הכנעני.
ב  שיל לאר נהריי ויבקש לו אשה מש.
לפני שיצא אליעזר לשליחות חשובה זו ,נת לו אברה ספר ,ובו
הוא מבטיח את כל אשר לו ליצחק בנו.
חבש אליעזר עשרה גמלי והטעינ בכל טוב האר ,ואת פיה
זמ ,לבל ירעו מ הגזל .התפלל לה' ובקש ממנו כי יקרה לפניו
את הנערה אשר ראויה היא ליצחק .אליעזר נת סימ לכ :א
יאמר לה" :הטי כד ואשתה" והיא תסכי להוריד את הכד מעל
שכמה ולהטותו אל פיו ,וא תציע מי לגמלי ,הרי היא בעלת
חסד המיועדת ליצחק.
מכל הנערות שמה ביקש אליעזר מעט מי כדי להרוות את
צימאונו ,רק רבקה ענתה מיד  "שתה וג לגמלי אשקה עד א
כילו לשתות" .ראה אליעזר כי בעלת חסד היא .טורחת ועמלה עד
אשר גמר אחרו הגמלי לשתות ,והחליט כי אכ ,היא הראויה
ליצחק .לכ הוציא אליעזר נז זהב ובו אב יקרה ,ושני צמידי
מעשה צור שהתאימו בדיוק לידיה.

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'
 .1ממי קנה אברה את מערת המכפלה?
א .מכל בני חת.

ש ומשפחה_____________:

אחרי שנת לה את המתנות ,שאל אותה" :בת מי את?" ומיד שאל
שאלה שניה" :היש בית אבי מקו לנו ללי?" רבקה ענתה כראוי
על ראשו ראשו ועל אחרו אחרו .מיד הודה אליעזר לה' כי אכ
זו הנערה אותה הוא מבקש.
לרבקה היה אח רשע ושמו לב .כשראה את המתנות שקיבלה
רבקה ,הבי שבידי אליעזר עושר רב ,רצה להרוג אותו ולרשת את
כספו .לכ ,כשישבו לאכול ש לפני אליעזר קערת אוכל ובה ס
מוות ,אול ה' עשה נס התחלפה הקערה של אליעזר בקערתו של
בתואל אביו ,שאכל ומת.
לב ואימו ניסו לעכב את אליעזר ,לכ קראו לרבקה ושאלו אותה
בגערה" :התלכי ע האיש הזה"? רבקה שידעה את צדקות של
אברה ויצחק ומידת החסד שבבית ,הפתיעה אות ובניגוד
לרצו בני ביתה אמרה – אל.
בני משפחתה המאוכזבי שלחו אותה בלי מתנות אירוסי
ונישואי ,ובירכו אותה בברכה שלא יצאה מליב – "אחותנו ,את
היי לאלפי רבבה" .בשל אותה ברכה ,כדי שלא יאמרו הרשעי ,כי
ברכת נתקיימה ,לא נפקדה רבקה במש עשרי שנה בבני.
יצחק הביא את רבקה לאוהל שרה ,ואז התנח מאבלו על אימו.
ע השלמת תפקידו במציאת זיווג ליצחק ,קיבל אליעזר את
שכרו ,ויצא מעבדות לחרות ,ויצא מ "ארור" ל "ברו".

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

ב .מאשכול וממרא.

ד .מהכנעני שישב אז באר.

ג .מעפרו ב צוחר.

 .2כאשר אליעזר ביקש מרבקה שתגמיאו מעט מי ,את מי היא השקתה?
א .רק לאליעזר.

ג .רק לגמלי.

ב .לא שאבה ולא השקתה את א אחד.

ד .לאליעזר וכשסיי השקתה את כל גמליו.

 .3כיצד הגיב לב ,כשראה את המתנות שקיבלה רבקה מאליעזר?
א .שמח מאוד בשבילה .ב .הציע לאליעזר עזרה ,כדי לקבל מתנות .ג .רצה להרוג את אליעזר ולקחת את רכושו .ד .לקח לה אות מקנאה.
 .4מה קיבל אליעזר כשכר על כ שהשלי בהצלחה את תפקידו למצא אשה ליצחק?
א .את עשרת הגמלי שלקח איתו.

ב .יצא מעבדות לחרות.

ד .תשובות ב' וג' נכונות.

ג .יצא מ "ארור" ל "ברו".

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' עד ו' ,ז' וח'
 .5מדוע פרשת פטירתה של שרה אימנו כתובה מיד אחרי פרשת עקידת יצחק ?
ב .ללא סיבה מיוחדת.

א .מפני שכאשר ראתה שרה שבנה כמעט נשחט פרחה נשמתה.

ד .כי שרה נקברה במקו בו נעקד יצחק.

ג .כ ביקש יצחק מאברה אבינו.

ָהב ִמ ְָ 4ק ָל) "...פרק כד'( מה רמז לה אליעזר בזה?
יה ֲע ָָ 6רה ז ָ
ָד ָ
ידי ַעל י ֶ
;4נֵי ְצ ִמ ִ
ָהב ֶ= ַקע ִמ ְָ 4קל< ְ
ִ>ח ָה ִאיֶ 4נזֶ ז ָ
" .6ו? ַ
א .לעושר הצפוי לה.

ד .לזהב שיהיה במשכ.

ב .שני עשר שבטי שיצאו מצאצאיה .ג .לשני לוחות הברית הצמודי ועשרת הדברות.

 .7מאיזה מעשה של לב אחי רבקה רואי כי היה רשע?
א .ר אל אליעזר רק בשביל הממו.

ב .קפ להשיב לפני אביו.

ב .רואי זאת רק בפרשת ויצא כשרמה את יעקב.

ד .א' וב' נכונות.

Aב ָר ָה ְ=ק ִֹלי) "...פרק כו'( לפי פירוש הרשב" למה הכוונה "שמע בקולי"?
ֵ " .8ע ֶקב ֲא ֶ4ר ַָ 4מע ְ
א .עמד בכל הניסיונות.

ב .עמד בניסיו העקידה.

ג .גירש את הגר וישמעאל כבקשת שרה וכרצו ה'.

ד .שחינ את בניו לעבודת ה'

שאלות לכיתות ז' וח'  -מפירושים אחרים על התורה
ִִ Dלי ֶאת ְמ ָע ַרת ַה ְַ Cכ ֵָ Bלה ֲא ֶ4ר ל<) "...פרק כג'( לפי פירוש הרמב" מדוע אמר בלשו נתינה ולא מכירה?
" .9וְ י ֶ
א" .וית" הוא לשו מכירה.

ב .ג א ישל לו ,יחשיב זאת כמתנה.

ג" .וית" הוא לשו מכירה מוחלטת.

ד .א' וב' נכונות.

Aב ָר ָה ְ=ק ִֹלי) "...פרק כו'( לפי פירוש הרשב" למה הכוונה "שמע בקולי"?
ֵ " .10ע ֶקב ֲא ֶ4ר ַָ 4מע ְ
א .עמד בכל הניסיונות.

ב .עמד בניסיו העקידה.

ג .גירש את הגר וישמעאל כבקשת שרה וכרצו ה'.

כללי השתתפות

ד .שחינ את בניו לעבודת ה'.

לימוד פורה ומהנה
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 בי הפותרי נכו יוגרל ספר או שובר קניה בס  E 20למימוש בכלבו כוכבי ,או במתנת ח .המתמידי חומש מלא יזכו בפרס ללא הגרלה.

