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מהלכות תפילת ערבית עפ"י שו"ע – סימן רלה' ופוסקים אחרונים
הקדמה

ואחרונים

)עפ"י הטור ובית יוס (

כשיגיע הלילה יתפלל תפילת ערבית .ואינה חובה שלא נתקנה אלא כנגד
איברי ופדרי של תמיד של בי הערבי שלא נתעכלו ביו שקרבי
והולכי כל הלילה .ומכל מקו מצווה יש בה ואי לבטלה .כ כתבו
התוספות במסכת ברכות כו .שאי לבטלה ,אלא מפני מצווה אחרת
העוברת .ובדומה לה כתב הרא"ש וכיוצא בזה כתב הרב רבנו יונה.
לעומת זאת הרי" כתב שכיו קבעוה חובה .וכ כתב הרא"ש בברכות
פרק ד' סימ ב' וכ כתב הרמב" בפרק א' מהלכות תפילה הלכה ז'.

ו.

במקרה כזה ,כשקורא קריאת שמע יכוו לצאת ידי חובת קריאת שמע
בקריאה השניה שקורא אחר כ בזמנה) .משנה ברורה(

ז.

לא יחזור ויתפלל בלילה א על פי שהצבור מקדימי הרבה לפני
הלילה ,אלא א כ הוא רגיל בשאר פרישות וחסידות ,שאז לא
מתחזי כיוהרא מה שיחזור ויתפלל) .הרמ"א בהגה(

ח .אי כדאי לסמו על הקריאה שקורא על מיטתו ,אפילו א מנהגו
לקרות את כל שלושת הפרשיות ,מפני שצרי לכוו לצאת ידי מצוות
עשה של ק"ש ,וק"ש שעל מטתו אי אנו מכוני לש מצווה כי א
להבריח המזיקי) .משנה ברורה(

זמנה הוא אחר קריאת שמע של ערבית ,ולא כרבי יהושע ב לוי שאמר
תפלות באמצע תקנו כלומר בבוקר קריאת שמע ואח"כ תפילה ובערב
תפלה ואח"כ קריאת שמע ,אלא כרבי יוחנ שאמר איזה ב העוה"ב זה
הסומ גאולה לתפלה ואפילו של ערבית הלכ זמנה אחר ק"ש וברכותיה.

י.

מאימתי זמ קריאת שמע של ערבית? שנינו במסכת ברכות בשעה
שהכוהני נכנסי לאכול בתרומת והיינו צאת הכוכבי .וכתבו הרי"
ורב פלטוי .הקורא קריאת שמע קוד שראה שלשה כוכבי ,א נתכוו
לכ לא יצא י"ח ויחזור ויקרא ויתפלל וא לא נתכוו לכ וטעה והתפלל
אל יחזור ויתפלל וכ כתב רב עמר .ואפילו קראה תו בי השמשות
שהוא ספק יו ספק לילה ,מובא בירושלמי שחוזר וקורא אותה.

לכתחילה ראוי להחמיר כ בכל הענייני שה מצווה של
יא.
תורה כמו מצוות קריאת שמע של ערבית וכדומה ,לעשות היכ
שאפשר לאחר שיגיע זמ צאת הכוכבי לפי רבנו ת ,ולפיכ ,א א
התפלל ערבית מבעוד יו ,או לאחר השקיעה שלנו ,טוב לחזור לקרא
קריאת שמע לאחר זמ רבנו ת) .ילקוט יוס (

ט .מה שחוזר וקורא ק"ש לא מחזי כיוהרא מפני שלעניי ק"ש כמעט כל
הפוסקי מסכימי דזמנה הוא מצה"כ) .משנה ברורה(
לכתחילה צרי לקרות קריאת שמע מיד בצאת הכוכבי) .מר בשו"ע(
מפני שזריזי מקדימי למצוות) .משנה ברורה(

בעניי צאת הכוכבי כתב בבית יוס כ :כתב ש ה"ר יונה ,שמה
שאמרו שמצאת הכוכבי ואיל הוא לילה ,זה דווקא שלשה כוכבי
בינוניי ,ומכיוו שאי הכל בקיאי בי בינוניי לקטני ,לגדולי ,צרי
ליזהר עד שיראו הקטני .וביו מעונ ימתי עד שיצא הספק מלבו.

יב .המתפלל ערבית מבעוד יו ,לאחר פלג המנחה ,וכשהגיע לסו
ברכת "מחיה המתי" שמע "קדושה" ממניי סמו שהיו מתפללי
מנחה ,לא יענה עימה ,ושב ואל תעשה עדי  ,זאת מאחר ולא תיקנו
חז"ל קדושה בתפילת ערבית ,ובפרט שדי הפסק בתפילת שמונה
עשרה חמור מאוד .אול יכול הוא לכוו בשתיקה לשליח ציבור
באמירת הקדושה) .ילקוט יוס (

א .זמ קריאת שמע בלילה מפני שכתוב "ובשכב" ולפני לילה אי זה
זמ שכיבה) .מר בשו"ע ומשנה ברורה(

יג .האוחז בקריאת שמע וברכותיה של ערבית ,או בי גאולה לתפילה
של ערבית ,ושמע קדיש או קדושה של מנחה ממניי סמו ,א שיש
אומרי שלא יענה עימ ,העיקר להלכה שיענה עימ) .ילקוט יוס (

פרטי הלכות
ב .לילה הוא משעה שיצאו ונראי שלשה כוכבי קטני ) .עפ"י מר
בשו"ע( אומנ לילה הוא משנראו ברקיע שלושה כוכבי בינוניי,
א מפני שאי הכל בקיאי ויבואו לטעות בגדולי ,וגדולי בודאי
אינ סימ ללילה ,שהרי כמה פעמי ה נראי אפילו ביו,
החמירו לגבי קריאת שמע ,שאינו קורא עד שיראו שלושה כוכבי
קטני) .משנה ברורה(

ג.

א הוא יו מעונ ימתי עד שיצא הספק מלבו ,מפני שזה ספק
דאורייתא) .מר בשו"ע ומשנה ברורה(

ד .א קרא קריאת שמע לפני צאת הכוכבי ,חוזר וקורא אותה בלי
ברכות ,שהרי כבר ביר אות .אפילו שלא יצא בקריאת שמע
שקרא לפני הזמ ,אי בזה משו ברכות לבטלה ,מפני שעיקר לא
נתקנו דווקא לקריאת שמע ,ולפיכ בדיעבד שקרא אות קוד
לזמ של קריאת שמע יצא .הלכה זו היא מעיקר הדי הוא ולא
משו חומרא) .מר בשו"ע ומשנה ברורה(
ה .א הציבור מקדימי לקרות קריאת שמע מבעוד יו ,עדי
שייקרא עימה קריאת שמע וברכותיה ויתפלל עימה ,מאשר
יתפלל אחרי כ ביחידות וכשיגיע הזמ ,קורא קריאת שמע בלא
ברכות) .עפ"י מר בשו"ע( והוא שהיו עושי כ מפני הדחק ,כגו
שא ימתינו בתפילת ערבית עד צאת הכוכבי האנשי ילכו ולא
תהיה תפילה בציבור) .עפ"י משנה ברורה(

יד .כמו כ א שמע קדושה ממניי סמו לאחר שסיי תפילת ערבית,
צרי לענות עימה קדושה ואמני של ברכות החזה ,בי בחול ובי
בשבת) .ילקוט יוס (
טו .מי שקרא קריאת שמע של ערבית ,ונסתפק א קראה בבי השמשות
או בלילה אחרי צאת הכוכבי ,כי היה סמו לצאת הכוכבי ,צרי
לחזור ולקרא קריאת שמע בזמנה) .ילקוט יוס (

אמרי בינה  -שבח המידות הטובות
כתב באורחות צדיקי כי בעניי השקר יש תשעה חלקי .בגיליונות של
שבתות שעברו הובאו חלקי ראשו ,עד השמיני להל התשיעי.
התשיעי המספר בסיפור דברי ששמע ,ומחלי בדברי על אודות חפצו,
ואי הפסד לשו אד בזה ,א יש לו מעט הנאה בשקרו ,א על פי
שאינו מרוויח ממו בכ .כגו )יבמות סג :(.רב שאמר לאשתו :עשי לי
טלופחי! ועשתה לו חימצי ,וכשאמר חימצי עשתה לו טלופחי :הל חייא
בנו והפ הדברי :כשהיה חפ %בחימצי ,אמר לאמו תעשי טלופחי & והיא
עשתה חימצי .כל זה הב עשה לכבוד האב ,כדי שיהא לו מזומ המאכל
אשר חפ %בו ,וא על פי כ מיחה בידו שלא לעשות עוד ,משו שנאמר
)ירמיה ט ד(" :למדו לשונ דבר שקר" .א אי עונש בזה השקר כעונש
המשקרי על לא דבר ,כאשר הזכרנו בחלק רביעי .עד כא תשעה חלקי
שקר.
)עפ"י ספר אורחות צדיקי שער השקר(

פנינים לפרשת שבוע
ויאהב יצחק את עשו
"ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אהבת יעקב" )פרק כה'
כח'( יצחק היה "עולה תמימה" ,תמיד מובדל ומופרש מ העול ,ולא
העלה כלל על דעתו ,כי אפשר להערי ולרמות .לפיכ כאשר שאל
אותו עשו" :היא מעשרי את המלח ואת התב" – סבור היה ,כי
באמת ובלב תמי שואל זאת עשו ,ומשו כ רחש לו אהבה יתירה.
לעומתו רבקה נולדה במחצית של רמאי אחיה היה לב הארמי,
וכבר הכירה היטב את טיב העול ,שאפשר לשאול שאלות כמדקדק
במצוות ולהיות בעת ובעונה אחת עשו הרשע… לפיכ אהבה את
יעקב ,אשר בו הכירה את האמת לאמיתה…)בש מהר"נ מרפשי"(

כיבוד אב ואם
בפרשתנו מתארת התורה כיצד נולדי יעקב ועשו תאומי ליצחק
ורבקה וכיצד כל אחד מה פונה לדרכו .בעוד יעקב "איש ת יושב
אוהלי" ,לומד תורה כל ימיו הרי שעשו הופ לאיש ציד ,איש שדה.
חז"ל מספרי שעשו סטה מדר הישר ועל מנת שלא לגרו צער
לאביו יצחק היה מרמה אותו .הוא היה שואל את האבא שאלות
הלכתיות כדוגמת אי מעשרי את המלח ואי מעשרי את התב
על מנת שאביו יחשוב שהוא מדקדק במצוות.
למרות מעשיו הרעי של עשו מצוי הוא ביהדות על פי התלמוד כמי
שכיבד את אביו במלוא כוחו עד כדי כ שר' שמעו ב גמליאל ,אומר
"כל ימי הייתי משמש את אבא ולא שימשתיו אחד ממאתיי ממה
ממאתיה כיצד נולדומיסורי גהיהמוציא וברכת המזו .לעשיית
צנימי ,ומתקשה עד שנכסס .שלש שהרי הוא פת הבאה בכיסני
כמו שהתבאר בסעשהיה משמש עשו את אביו".
עשו זה בשעה שבא לדבר ע אביו היה מחלי $את בגדיו ,בגדי הציד
)בגדי העבודה( ,בבגדי חמודות משו כבוד אביו .יצחק מנסה בכל
כוחו לקרב את עשו ולא לדחות אותו בשתי ידיי בדיוק כפי שנהג
אביו כלפי ישמעאל בנו .למרות שמאמציו של יצחק לא צלחו ,ובעוד
ישמעאל חזר בתשובה הרי שעשו עד סו $ימיו הל שלא בדר הישר
בכל זאת ראויה דרכו של יצחק בחינו לשמש נר לרגלינו ג בני
שאינ הולכי תמיד בדר בה בחרו ללכת אבותיה יש לנסות
לקרב בחו ,באהבה ובמסירות בבחינת "לעול תהה יד שמאל
דוחה ויד ימי מקרבת.

ויברכהו – במה בירכו
"ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו אחיו שערות ויברכהו) ".פרק כז'כג'(
כתוב שיצחק ברכו ,א לא נאמר במה ברכהו עתה ,ורק מאוחר יותר,
אחרי שאכל נאמרה הברכה .א כ נשאלת השאלה לש מה נאמר
כא הכתוב" :ויברכהו"? נראה להסביר זאת על פי מה שאמרו חז"ל:
"החושד את חבירו במה שאי בו צרי לברכו" )ברכות ל"א( ובכ,
כאשר יצחק חשד בו שהוא מרמה אותו וניסה אותו בניסיונות
שוני ,עד שנתחוור לו ,כי לחינ חשד בו בר אותו ברכה מיוחדת
בשל החשד ,נוס $על עצ הברכה שבר אותו לאחר מכ )ספרוני(

בין אדם לחבירו
שני בני אד המשוחחי ביני ובא אד שלישי ומתחיל לדבר ע
אחד מה ומתעל מ השני הרי הוא פוגע בכבוד השני ומצערו.
המעש סיגריות ,מלבד הנזק שגור לעצמו ,יש לו להיזהר בצער
ובנזק שגור לאחרי ,ובמיוחד במקומות ציבוריי סגורי כגו
באוטובוס ,משרדי ,חנויות בית המדרש וכדומה .ג המעש בביתו
ראוי לו להיזהר ולשי לב א גור צער לבני ביתו.
אד הפותח חלו באוטובוס או בבית המדרש ורוח קרה חודרת
פנימה ,עלול לגרו סבל לאחרי ,לכ ראוי שיתפשר ויגיע להסכמה
ע כל הנוכחי.

שואל ומשיב
שאלה :הא יש יסוד למנהג שעורכי לנערה שמלאו לה  12שנה
סעודת בת מצווה?
תשובה :במסכת קידושי הובא כי רב יוס $שהיה עיוור ,התחייב
לעשות סעודה א יתברר ,כי נפסק להלכה שעיוור חייב במצוות.
מכא למד המהרש"ל שהסעודה אשר עורכי לנער שמלאו לו שלש
עשרה שנה ,הינה סעודת מצווה .וכ כתב המג אברה ועוד.
לפי זה ג נערה שמלאו לה שני עשרה שנה ומתחייבת במצוות
ראוי לחוג זאת בסעודת שמחה והודאה .וכ נראה ממה שכתב הב
איש חי בפרשת ראה.
אמנ הגאו רבי משה פיינשטיי זצ"ל ב "איגרות משה" כתב כי
סעודת בת מצווה אינה סעודת מצווה ,אלא כמסיבת יו הולדת
בלבד ,א רבי תמהו על דבריו.
בשו"ת "ישכיל עבדי" ,בשו"ת "שרידי אש" ובספר "נתיבי ע" ועוד,
העלו כי ראוי לקיי מנהג זה.
סיכום :המנהג לערו סעודת מצווה בהגיע הבת לגיל שתי עשרה
המכונה "בת מצווה" הוא מנהג טוב נכו והגו ,וטוב שבמהל
הסעודה יאמרו דברי תורה ,ושירי ותשבחות לה' יתבר ,ובודאי
)עפ"י שו"ת יחווה דעת(
שיש לשמור על כללי הצניעות.
שאלה:הא מותר לפתוח מטריה בשבת ,או לשאת מטריה
שהייתה פתוחה מערב שבת?
תשובה:במסכת שבת )קלז( מבואר כי אסור לעשות אוהל עראי
בשבת .לדעת הרי" $איסור זה הוא מהתורה ,ולדעת הרמב"
בהלכות שבת פרק כב'( איסור זה הוא מדרבנ.
מכא למד רבי דוד פארדו בשו"ת מכת לדוד ,כי אסור לפתוח
מטריה בשבת ,ולנושאה עליו כדי להג עליו מפני הגש ,שהרי זה
כעושה אוהל עראי בשבת.
כמו כ ,מתו מה שפסק הרמב" ש ובשו"ע סימ ש"א ,שאסור
ללבוש בשבת כובע ששוליו קשי ורחבי טפח או יותר ,שהרי זה
כעושה אוהל עראי למד ,כי איסור נשיאת המטריה הוא ,אפילו א
המטריה הייתה פתוחה לפני שבת .כדבריו פסק ג בשו"ת נודע
ביהודה ,הוסי $טע לאיסור הנשיאה אפילו א הייתה פתוחה לפני
שבת ,משו מראית עי.
אמנ בשו"ת החת סופר כתב כי במדינתו נהגו להקל בזה מפני
שפתיחת המטריה היא בני לשעה ,ולדעתו בניה לשעה מותרת על פי
התלמוד הבבלי ואסורה רק לפי התלמוד הירושלמי.
פוסקי רבי ובכלל ה"אור שמח" תהילה לדוד ועוד דנו בדברי
החת סופר ודחו אות.
סיכום :אסור לפתוח מטריה ולנושאה בשבת בכדי להג מפני
הגשמי ,איסור זה חל ג במצב בו המטריה הייתה פתוחה לפני
שבת) .יחווה דעת חלק ב' מג'(

גדולי ישראל
רבי יוסף באב"ד – בעל מנחת חינוך  נכד רבי
יהושע העשיל בעל ספר שו"ת יהושע ,וגיסו של ה "דברי חיי"
מצאנז .נולד בשנת ה – תקסא' .שימש בכמה קהילות ולבסו $עלה
לכהונת טרנופול מקו כהונת סבו .בהיותו ב שש עשרה שנה כתב
עליו סבו "לנכדי הרבני החרי ...$ודילדא אימיה כוותיה תלד"...
בהספד שנשא עליו רבי יוס $שאול נתנזו קונ עליו "א אמרתי
אספר כל צדקותיו אשר עשה תכלה היריעה ...אחת אשר אזכיר מיו
עמדו על דעתו לא הסתכל חו" לארבע אמות "...ובספר "תקו
שלמה" קונ עליו "הגאו האמיתי ...מפורס בכל ישראל בחיבורו
הנפלא והנורא...אשר העול האיר...וזכינו להנות מאור פני כבודו
אשר קדושת השכינה על פניו הייתה "...נלב"ע ב ה – תרלד'.

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 לצאנז ,ובדר נכנסו לאכסניה ,ובה
יהודי שהציע לה ארוחה חמה והכי לה מיטות נוחות ,להחלי כוח
ולשכוח מהעייפות .בבוקר ,שוחח 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.
הפונדקאי חיי והסכי לתת לה את הדג בתנאי שיתנו לו את
האתרוג.האברכי השפילו ראשיה ,ואמרו כי עד עכשיו אינ מביני
אי,אבל ביצענו את החליפי .נטלנו את הדג ושילמנו בעדו את
האתרוג היקר והנדיר אשר אי כמוהו .מיד אחר כ התפכחו ,ובלב כבד
חזרו לצאנז ,את הדג השליכו במטבח ורצו אל בתיה.
כשסיימו את סיפור לתימהונ של השומעי ,הגיע שמשו של הצדיק
הקדוש ואמר  "הרבי חפ לראות את האברכי השלוחי ."...בלב
כבד ה הלכו ה נילוו לרבי פייוול שהוליכ אל הצדיק.

סוף דבר :מחמת פניה הכבושות בקרקע לא ראו האברכי
השלוחי את פניו הקדושות והמאירות של הרבי ,וחיו של חדווה
ושמחה שפו עליה.

"רק בהמות היו נוהגות כ" – התלחשו קולות מעבר לחלו" .ואלו
מוחזקי לחכמי" – נשמעו לחישות נוספות" .רבותי ,אי חכמה
ואי תבונה נגד ה'" ."...משיב חכמי אחור" .א לחישות אלו לא
בקעו את כותלי החדר .הרבי ק מלא קומתו הקדושה ובקול מלא
רו והתפעלות הכריז" :מאי לה ,לאברכי ,חכמה רבה ,ותבונה
עמוקה שכזאת? אי לוחש הרבי בהתפעלות – הרי השנה ,חל יו
ראשו של יו טוב ביו שבת קדש ,יוצא לנו ,כי חיוב אתרוג ,הנו
רק מדרבנ ,א עונג שבת – הוא מדאורייתא ממש! הודו לה' כי טוב,
וברו החונ לאד דעת".
ה הגביהו עיניה ,תמהי ,לא! הצדיק הקדוש אי דרכו להתלוצ,
חס ושלו ,ואת אשר אמר ,בפה מלא אמר ,ובלב מלא שמחה.
הקמטי התיישרו בפניה ,העקוב היה למישור .איש לא ההי יותר
לדבר סרה במעשיה התמוהי של השלוחי .צאנז לבשה חג .עוד
דקות מועטות והחג הקדוש יפרוש אדרותיו על העירה.
עוד ה מנסי להבי את דברי הרבי ,והנה שאו ומהומה ,מרכבה
מתגלגלת ברחבה שלפני החצר ,הסוסי נושפי מאומצות ,העגלה
עוצרת בחקירה .מבעד הדלת הנפתחת לרווחה ,קופ ויוצא
הפונדקאי ,ובידיו ,קופסת כס מבריקה ומעוטרת ובתוכה ,ענוג
ומחתל בפשת ריחני ,מונח האתרוג ההדר.
הדר אל חדר הרבי מתפנה לפניו ,נרגש ומרטט הוא מקבל שלו,
ובפני מסמיקות מניח את האתרוג על השולח אשר לפני הרבי:
"חפצתי – מדבר הפונדקאי בהתרגשות  ליהנות את רבנו במתנה
כפולה ,בדג נאה לכבוד שבתיוטוב ובאתרוג הדר ,לקיו המצווה
כהלכתה וברו ה' שזכיתי אני במצווה כפולה זו

ברכות
מזל טוב ליצחק ואורנה פוגל הי"ו לרגל הולדת הנכד יהי רצו מלפני
שוכ מרומי שתזכו לראותו גדל באושר ,שמחה ונחת לאהבת תורה
ויראת שמי ,וימצא ח ושכל טוב בעיני אלוקי ואד.
מזל טוב לאס ואורה ביטו הי"ו ולבני משפחותיה משפחות ביטו
וגורי לרגל נישואיה .יהי רצו שיזכו להקי בית כשר ונאמ בישראל
המושתת על יסודות של אהבת תורה ויראת שמי לתפארת ע ישראל.
מזל טוב לאלי ואילנה כ הי"ו לרגל הולדת הב והכנסתו בבריתו של
אברה אבינו ע"ה יהי רצו מלפני שוכ מרומי שתזכו לגדלו ע כל
יוצאי חלציכ באושר ,נחת ושמחה לאהבת תורה ויראת שמי ,וימצא
ח ושכל טוב בעיני אלוקי ואד.

תשובות וזוכה
התשובות הנכונות לפרשת וירא ה:
 –1א'  2ג'  3ד'  4ב'  5ג'  6ב'  7ד'  8א'  9ד'  10ד'
הזוכה בהגרלת הפתרונות הנכוני לפרשת וירא היא:רחמים נחום הי"ו

נר ה' נשמת אד ,גיליו זה מוקדש לעילוי נשמת:
אשר ב ר' שמעו הופמ ז"ל
חיי ב אליס עצי ז"ל
רחמי ב ורדה נחו ז"ל
יחיאל )יחיא( ב יוס ונעמה ארז ז"ל
משה ב עילו ביטו ז"ל יעקב ב יוס באייבצ'יוב ז"ל ר' רוברט עזריאל ב שלמה קרמר ז"ל יצחק אייזיק ב יקותיאל וזיסא פרקש ז"ל
זכריה ב סעידה אשר ז"ל
ר' שמעו ב ר' סאל ועישה קדוש ז"ל
יו טוב ב יצחק שר ז"ל
יפה בת מרי פוזיילוב ז"ל

ליזה בת קציעה אלנתנוב ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.א

ליזה בת רחל גאפסו ז"ל

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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פרשת תולדות ה – תשסח'

בס"ד

ש ומשפחה_____________:

מאוצרות התורה לילדי
כדברי אימו ,והביא שני גדיי ,אחד לקרב פסח ואחד לקרב
חגיגה .חשש יעקב פ ימשש אותו אביו וידע כי אינו עשו .מה
עשתה רבקה? הלבישה את עורות הגדיי ,על ידיו ועל חלקת
צווארו ,והלבישה לו את בגדי עשו החמודות .נתנה בידו את
המאכלי שהכינה ליצחק וליוותה אותו עד הפתח.
נכנס יעקב לאביו ,וריח ג עד אפ את החדר .התענג יצחק
ושאל :מי אתה ,בני? ענה לו יעקב :אנכי  המביא ל ,עשו 
בכור .ובלשו רכה ועדינה הזמי אותו לאכול ,ויצחק התפלא ,כי
הכיר את דר דיבורו של עשו שהיה נוקשה ותקי וללא הזכרת
ש ה' ,וביקש שיתקרב אליו ,כדי שימששו .משש יצחק ואמר:
"הקול ,קול יעקב והידיי ידי עשו".
אכל יצחק מ המאכלי ,וערבו המאכלי לחיכו ,הניח ידיו על
ראש בנו ובר אותו ,ברכות רוחניות וגשמיות ג יחד.
עשו התייגע מאוד לצוד ציד ,כי ה' שלח את השט לעכבו.
כשסיי להכי את המאכלי ,נכנס עשו וקרא בקול גדול" :יקו
אבי ויאכל ".חרד יצחק חרדה גדולה ושאל" :מי אתה?" ענה לו
עשו" :אני בנ בכור עשו" .גדלה חרדתו של יצחק ורצה לקלל את
יעקב ,אול מהשמי לא נתנו לו ,ומיד אמר "ג ברו יהיה" .זעק
עשו זעקה גדולה והתחנ לאביו שיברכו ,ומהשמי התירו לו
לבר את עשו ,בזכות שנהג כבוד באביו .אול ֵע ָ3ו שהתכחש
למכירת הבכורה ,החליט לנקו ביעקב ולהורגו.

ילדי יקרי ,בשבוע זה נעסוק בברכות שביר יצחק אבינו את
יעקב .יצחק היה רק ב מאה עשרי ושלש וכבר כהו עיניו מזוק.
מדוע? מכמה סיבות:
 מדמעות המלאכי שנשרו לעיניו בשעת העקידה.
 כדי שיוכל יעקב ליטול את הברכות.
כשכהו עיניו ,דאג יצחק שמא קרוב יו מותו .חשב יצחק :הנה 
"לא ידעתי יו מותי ",ועלי לבר את בני עשו .את יעקב הצדיק,
אי צור לבר ,מדוע? מפני שהרי ברכת אברה מזומנת לו ,אבל
עשו הרשע ,עלול לשקוע עוד בעול הרשע ,וא לא אבר אותו,
הרי לא יחזור בתשובה.
כשהגיע ערב פסח ,קרא יצחק ל ֵע ָ3ו בנו ,ואמר לו :בני בכורי,
הלילה ליל פסח ,שהוא לילה מיוחד ,ל נא וצוד ציד ועשה לי
מטעמי ,כדי שאבר אות כבכור בלילה זהֵ .ע ָ3ו ,לא גילה
ליצחק כי מכר הבכורה ליעקב ,ויצא מהר להביא ציד ,ולא לקח
עמו את בגדי החמודות שלו.
שמעה רבקה ברוח הקודש את דברי יצחק ,ורצתה את ברכתו של
יצחק הצדיק עבור יעקב ,אמרה רבקה ליעקב ,שיביא לה שני גדיי
עיזי ,כדי שתכי מטעמי ליצחק אביו כאשר אהב ,והוא יביא
אות לאביו ,כדי שיבר אותו.
חשש יעקב ,שיצחק יקלל אותו א יגלה שהוא אינו ֵע ָ3ו ,אול
אימו הרגיעה אותו ואמרה  "עלי קללת בני" .הל יעקב לעשות

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'
 .1באיזה תנאי הסכי יעקב להאכיל את ֵע ָ3ו אחיו מנזיד העדשי שהכי?

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

ב .ש ֵע ָ3ו ימכור לו את הבכורה.

א .ש ֵע ָ3ו יחזור בתשובה.

ג .ש ֵע ָ3ו יפסיק להציק לו.

ד .ש ֵע ָ3ו יתחיל לבא איתו לחוג התורני.

 .2מה עשו הפלשתי ע הבארות שחפרו עבדי אברה?
ב .הפכו אות לאתר ארכיאולוגי.

א .שמרו עליה היטב.

ד .השתמשו בה.

ג .סתמו אות בעפר.

 .3מה גר ליצחק עונג כאשר יעקב נכנס ע המטעמי שהכינה אימו?
א .ריח המאכלי החמי והטריי.

ב .כשיעקב נכנס ריח ג עד נהיה בחדר.

ג .ריח של בגדי החמודות שלבש יעקב.

ד .ב' וג' נכונות.

 .4כיצד קרא יצחק לבאר שחפר ולא רבו עבדי אבימל עליה עימו?
ב .עשק.

א .שיטנה.

ד .באר שבע.

ג .רחובות.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' עד ו' וכיתות ז' וח'
 .5מדוע נכתב שלרבקה היו שני "תומי" )בכתיב חסר( ולא "תאומי"?
א .זו לשו קצרה כדרכה שלתורה.

ב .היו אחד צדיק ואחד רשע.

ד .להדגיש שהיו שוני במראה.

ג .כ כותבי בלשו הקודש.

..." .6מכרה כיו את בכורת) "...פרק כו'( מדוע רצה יעקב לקנות את הבכורה מעשו?
א .כדי שיהיה ראוי לקבל את הברכות.

ב .עבודת המקדש בבכורות ואינה מתאימה לרשע כ ֵע ָ3ו.

ג .בכור מכובד יותר.

ד .א' וב' נכונות.

 .7יצחק אמר ליעקב "בני אמ" ואילו יעקב אמר ליהודה "בני אחי" מדוע?
א .ליהודה היו הרבה אחי .ב .יעקב רצה ביטוי מקורי .ג .יצחק היה נשוי לאשה אחת ואילו יעקב לכמה נשי.

ד .תשובות א' וג' נכונות.

9ב ָר ָה ְ8ק ִֹלי) "...פרק כו'( לפי פירוש הרשב" למה הכוונה "שמע בקולי"?
ֵ " .8ע ֶקב ֲא ֶ;ר ָ; ַמע ְ
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'  -מפרשנים אחרים על התורה
9ב ָר ָה ְ8ק ִֹלי) "...פרק כו'( לפי פירוש הרשב" למה הכוונה "שמע בקולי"?
ֵ " .9ע ֶקב ֲא ֶ;ר ָ; ַמע ְ
א .עמד בכל הניסיונות.

ב .עמד בניסיו העקידה.

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

ד .שחינ את בניו לעבודת ה'.

ַפ ִ;י ְֶ 8ט ֶר ?מ>ת" )פרק כז'( לפי פירוש הרמב" במה רצה לברכו?
ֲ 8ַ ..." .10עב>ר ְ@ ָב ֶר ְכ ָ נ ְ
א .שיחזור בתשובה שלימה.

ב.שיזכה בברכת אברה לנחול את האר.

כללי השתתפות

ג .להיות בעל הברית לאלוקי.

ד .תשובות ב' וג' 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  A 20למימוש בכלבו כוכבי ,או במתנת ח .המתמידי חומש מלא יזכו בפרס ללא הגרלה.

