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

ואחרונים

)מבוסס על טור ובית יוס(

סדר תפלת ערבית אומר והוא רחו ,ומדוע תיקנו לאומרו? ,בבית יוס
הביא את דברי הכל בו  בסימ כח' למה אומרי והוא רחו בתפלת
ערבית משו דאמרינ בתנחומא פנחס אות יג' :לעול לא ל אד
בירושלי ובידו עוו ,שהרי תמיד הבוקר מכפר עוונות הלילה ותמיד
הערב מכפר עוונות היו .לכ! תקנו ערבית ושחרית לחלות פני המקו
שיכפר עוונותינו יומ ולילה .שחרית אנו אומרי אותו בסדרי קדושה
ותקנוהו ג כ בפסוקי דזמרה ,בשביל ליל שבת שאי אנו אומרי אותו,
לפי שאי איברי תמיד הערב קרבי בליל שבת ,כפי שכתוב בבמדבר כח'
– י'  עולת שבת בשבתו ולא עולת חול בשבת וכ ביו טוב .לכ תקנו
לומר והוא רחו בתפילת ערבית ולא תיקנו לאומרו בשחרית ומנחה,
מפני שבאות תפלות היו מקריבי תמידי והיו מכפרי ,ובתפילת
ערבית אי מי שיכפר ,ותקנו בה לומר והוא רחו .ועוד טע לאמירתו,
שכל היו אד חוטא ובערב צרי! אד לומר כפרה על חטאו.
קשר אחר יש לפסוק זה ע המלקות שאומרי אותו שלש פעמי בשעת
המלקות ולכ בתפילת ערבית שהיא אחר המלקות תקנו לאומרו ,ומדוע
היו אומרי אותו בשעת המלקות?הטע הוא לפי שיש בו י"ג תיבות
וכשאומרי שלש פעמי עולה ל"ט תיבות כמניי המלקות
ואומר הש"& ברכו ועוני ברו! ה' המבור! ,וקוראי קריאת שמע
וברכותיה ויראו עינינו וקדיש ומתפללי הציבור בלחש ואי הש"&
מחזיר התפילה .כתב הרמב" בפרק ט' מהלכות תפילה הלכה ט',
שהטע לזה הוא מפני שאינה חובה .וסיי וכתב לפיכ! לא יבר! ברכה
לבטלה ,שהרי אי כא אד שנתחייב בה כדי להוציאו ידי חובתו .וכ
כתב הרשב"א בתשובה – קפג' וחלק – רפח' .וכתב עוד שזה ואפילו
לדברי הגאוני שאמרו שא התפלל פע אחת קבלה עליו חובה.

פרטי הלכות
א .המנהג לומר "והוא רחו" קוד תפ ילת ערבית) .משנה ברורה( ומנהג
הספרדי לומר שלשה פסוקי" :ה' צבאות עמנו" ה' צבאות אשרי
אד" ו "ה' הושיעה" ,אומרי חצי קדיש ו"והוא רחו" ,ברכו
ומתחילי את התפילה) .ילקוט יוס ג'( הטע לאמירת פסוקי אלו
כתב הב איש חי בפרשת פקודי ,כי הפסוק הראשו אמרו אברה
אבינו ע"ה והפסוק השני אמרו יצחק אבינו ע"ה והפסוק השלישי
אמרו יעקב אבינו ע"ה .ובערו! השולח הביא טע נוס לכ!.
ב .א למדו באותו מקו ואמרו קדיש "על ישראל" בסו השיעור
ומתפללי מיד ערבית ,אי צור! לחזור ולומר חצי קדיש ,אלא יאמרו
"ה' צבאות עמנו" ה' צבאות אשרי אד" ו " ה' הושיעה" ו"והוא
רחו" ,ברכו ומתחילי את התפילה) .ילקוט יוס ג'(
ג .נהגו בקצת מקומות לומר שיר המעלות הנה ברכו וכו' קוד מעריב,
משו שאומרי שצרי! לקרות שמע מתו! דברי תורה .ומדוע מזמור
זה יותר מאחרי? משו שכתוב בו "העומדי בבית ה' בלילות" ,וכ
משו שכתוב בו "שאו ידיכ קודש וברכו את ה'") .עפ"י משנה
ברורה( ויש נוהגי לומר "מזמור לדוד ה' אורי" )ילקוט יוס ג'(
ד .אחרי "ברכו" דינו כאמצע הפרק ,ואי לחלק בי שחרית לערבית .ולפי
זה צרי! ליזהר מאד שלא לדבר אחר ברכו של ערבית אפילו קוד
שהתחיל לבר! הברכה ראשונה ,א דעתו להתפלל אז מעריב ע
הצבור ,ובעו"ה הרבה אנשי נכשלי בזה) .משנה ברורה( אול מותר
לענות אמני של ברכות ) .ילקוט יוס ג'(
ה .אחר שהתחיל את ברכות קריאת שמע ,אי לענות אמני של ברכות,
ושל קדיש יענה רק חמישה אמני ראשוני של הקדיש ,כדי ברכות
קריאת שמע של שחרית) .ילקוט יוס ג'(

ו .בברכת "אשר בדברו" ,יש להפסיק בי המילי "ברקיע כרצונו" לבי
המילי "בורא יומ ולילה" ,מפני שהמילה "כרצונו" מתייחסת לתחילת
הברכה) .עפ"י משנה ברורה(.
ז .הברכה השניה שלאחרי קריאת שמע היא "השכיבנו" ברכה זו נאמרת
מפני שבלילה צריכי שימור מ המזיקי .וא שצרי! לסמו! גאולה
לתפ ילה ג בערבית ,מכל מקו "השכיבנו" אינה הפסק ,מפני שנחשבת
כ "גאולה אריכתא") .משנה ברורה( וחות בה שומר עמו ישראל לעד.
ומנהג הספרדי לסיי בה :שומר עמו ישראל לעד אמ) .ילקוט יוס ג'(
ח .יש שכתבו הטע לאמירת "השכיבנו" הוא ,מפני שכשעבר ה' לנגו את
מצרי היו ישראל מפחדי ומתפללי לה' יתבר! שיקיי דברו שלא ית
המשחית לבא אל בתיה לנגו וכנגד אותה תפילה תקנו לומר השכיבנו,
לכ היא מעי גאולה) .משנה ברורה(
ט .אי לדבר בי גאולה של ערבית לתפילה ,וא הנוהגי לומר י"ח פסוקי
ויראו עינינו ,אי להפסיק בי יראו עינינו לתפילה) .מר בשו"ע( ואות
פסוקי אינ נחשבי הפסק ,כיו שתיקינו לאומר ,הרי זה כ "גאולה
אריכתא" )משנה ברורה(
י .מה שמכריז השליח ציבור "ראש חדש" בי קדיש לתפילת ערבית לא הוי
הפסק ,כיו שהוא צור! התפילה ,וכ יכול לומר :ברכו ,להוציא מי שלא
שמע ,ולא הוי הפסק) .מר בשו"ע(
יא.לאו דווקא לקרוא ולהכריז שהוא "ראש חודש" ,שהוא דאורייתא או
להכריז טל ומטר שא יטעו צרי! לחזור ,אלא אפילו להכריז על הנסי,
מותר ,א על פי שא יטעו אי צרי! לחזור ,מפני שמכל מקו הוא צור!
תפלה .ודווקא בערבית מקילי בזה אבל לא בשחרית) .משנה ברורה(
יב .דווקא במקו זה יכול להפסיק ,אבל כשהוא עומד בברכת קריאת שמע
בי הפרקי אסור לו להכריז שו דבר) .משנה ברורה(
יג .מצא צבור שקראו קריאת שמע ורוצי לעמוד בתפילה ,יתפלל עימה
ואחר כ! יקרא קריאת שמע ע ברכותיה) .מר בש"ע( א ה עוסקי
עדיי בברכות קריאת שמע ,והוא משער שעד שיגיעו הצבור לשמונה
עשרה יוכל לומר קריאת שמע וכל ברכותיה ,יעשה כ) .משנה ברורה(
יד .אי שליח צבור חוזר התפילה בתפילת ערבית ואי נופלי על פניה
לאחר ערבית) .מר בשו"ע( מפני שאי תפילת ערבית חובה רק מצווה ולא
נתחייב בה אד שיצטר! הש"& להוציאו ידי חובתו ,ואפילו כיו
שקבעוה חובה ,מכל מקו אי בקביעה זו כח כדי להטריח את הציבור
שהש"& יחזור על התפילה) .עפ"י משנה ברורה(
טו .אפילו א התפללו ערבית מבעוד יו ,אי נופלי על פניה ,משו
שבתפילת קבעו שזהו זמ לילה) .משנה ברורה(
טז .אפילו תפילה שהוא מתפלל לש תשלומי של תפילת מנחה ,ג כ אי
ליפול על פניו) .משנה ברורה(
יז .מי שמסתפק א התפלל תפילת ערבית או לא ,חוזר ומתפלל בתנאי שח
נדבה) .ילקוט יוס ג(

אמרי בינה  -שבח המידות הטובות
א התפלל בהנעת שפתיו אל הכותל ,ומחשב בענייני העול ,ויקרא בלשונו,
וליבו בעניי אחר .או שיחשוב להתכבד היא! קולו ערב כדי למצוא ח בעיני
בני אד לקבל מה שבח ,אז אי עבודתו אמת ,והוא מאות שנאמר
עליה )ירמיה יב ב'(" :קרוב אתה בפיה ורחוק מכליותיה" .לכ! אנו
מתפללי" :וטהר לבנו לעבד! באמת" ,שנעשה כל עבודתנו באמיתות,
ונאמי בלב של ובנפש חפצה ,ולא מפני אנשי ,ולא עבור ממו או רעות
רוח .וזהו שנאמר )איוב כב כג(" :א תשוב עד שדי תבנה" ,שאי מחשבה
חוצצת בינ! ובי שדי ,אז תבנה בבני חזק בזוהר השכינה) .עפ"י אורחות
צדיקי שער האמת(

פנינים לפרשת שבוע

צרת השיעבוד
"ויחי יעקב באר מצרי" )פרק מז'כח'( למה פרשה זו סתומה? לפי
שכיו שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניה ולב של ישראל מצרת
השעבוד) .רש"י( מקשי על כ! ,הרי הובא במדרש ,כי כל זמ שאחד מ
השבטי עוד היה חי ,לא היה כל שעבוד?
נראה להשיב כי שיעבוד הגו #אמנ לא היה ,אבל שיעבוד רוחני כבר
התחיל מעתה .נסתרה האמת הפנימית ,עד שהלב והעיניי לא היו
רואי ומרגישי ,אלא רק את הצד החיצוני  והרי זהו עיקר הגלות...

כאפרים ומנשה
"ב! יבר! ישראל לאמר ישמ! אלוהי כאפרי וכמנשה" )פרק מח'כ'(
נשאלת השאלה ,מדוע יתברכו בני ישראל דווקא באפרי ומנשה ולא
בשני שבטי אחרי ,בני יעקב ,או שני נכדי אחרי?
נראה לומר כי ,יסודה של התורה כולה הוא ,שלא יתגאה אד על חבירו
ולא יקנא בו .משראה יעקב אבינו ,כי למרות ששיכל את ידיו והקדי
את אפרי הצעיר לפני מנשה הבכור ,בכל זאת לא השתלטה גאווה על
אפרי ולא קנאה על מנשה ,כי א נשארו שניה כמקוד אמר ,שיהיו
כל בני ישראל כ! ,ללא גאווה וללא קנאה.
אפשר לומר כי דבר זה רמוז בהמש! הפסוק" :ויש את אפרי לפני
מנשה" – כלומר הסיבה לברכה" :ישימ! אלוקי כאפרי וכמנשה".
שיהיו ישראל מתברכי בה דווקא היא ,משו שעל א #אשר "ויש
את אפרי לפני מנשה" לא השפיע על שניה הדבר לרעה מה שלדאבו
הלב לא היה אצל שאר האחי "ויקנאו בו אחיו" )אגרא דכלה(

ויקרא בהם שמי
"ויבר! את יוס #ויאמר)"...פרק מח' – טו'( התורה מציינת שיעקב מבר!
את יוס ,#והרי יעקב מבר! את בני יוס ,#ולא את יוס #עצמו?!! נראה
לומר כי אי ברכה גדולה לאב ולא ,מאשר הברכה שיהיו ילדיה
טובי ומוכשרי .א "יבר! את הנערי ויקרא בה שמי וש אבותי"
– הרי זו הברכה הגדולה ביותר בשביל יוס #עצמו) .של"ה לפי הרמב"(

ארור אפם
שמעו ולוי אחי ...ארור אפ כי עז ועברת כי קשתה) .מט – ה  ז(
"אפילו בשעת תוכחה לא קילל אלא את אפ" )רש"י(.
יעקב אבינו לא הקפיד על מעשיה של שמעו ולוי ועל תוצאות
מעשיה .אלא על הגור למעשי :הכעס .מכא שמידת הכעס מגונה
ביותר בי המידות ומוגדרת כ"אבי אבות הטומאה" .כשאד מגיע לכלל
כעס מסתלקת הקדושה שבנשמתו הטהורה ,ובמקומה נאחזי כוחות
טומאה) .קול ששו בש רבנו האר"י הקדוש(.
אמר ר' מני בר פטיש :כל הכועס אפילו פוסקי עליו גדולה משמי,
מורידי אותו ,מני? מאליאב שכעס על דוד אחיו שעזב את הצא .על
זה בלבד הורידו את אליאב מגדלותו ,והפסיד את מלכות ישראל .שכ
בתחילה היה אמור אליאב להימשח למל! על ישראל) .אמרי שפר(

בין אדם לחבירו
המצער גזל שינה בכלל אונאת דברי הוא שהרי גור צער לחבירו,
לפיכ חייב אד להיזהר שלא ימנע שינה מחבירו וכל שכ שלא יעירנו
ללא צור גדול .אול מותר להעיר את חבירו לצור קיו מצווה ואפילו
את אביו ואמו.
המטלפ בשעות הלילה המאוחרות ,צרי אומד דעת שלא יעיר את
חבירו ,וכ יזהר משנה זהירות שלא יטעה בחיוג) .נראה כי הממוצע הוא
מ  ( 22:30כמו כ המטלפ בשעת לילה מאוחרת ,צרי אומד דעת שלא
יעיר את חבירו ,וכ יזהר משנה זהירות שלא יטעה בחיוג.
יש להימנע מהפעלת צופר המכונית בשעות השינה ,וכ יש להיזהר
מהפעלת רמקולי בשעות מאוחרות.

שואל ומשיב

שאלה:
תשובה :מר השו"ע

הא מותר לעשות הבדלה במוצאי שבת על קפה או תה?

כתב בסימ רצ"ו "מותר להבדיל על שיכר
א הוא חמר מדינה ,והוא הדי לשאר משקי ,חו מ המי"
יש מהפוסקי שרצו ללמוד מכ! שאפשר להבדיל על קפה או תה או
חלב ,ע סוכר שנחשבי כחמר מדינה .אול מר החיד"א בברכי יוס#
סימ רצ"ו דחה סברה זו וכתב "הנה רבי הבינו מלשו מר שאפשר
להבדיל על חלב ,והוא טעות ,שלא הותרו שאר משקי להבדלה אלא
כשה חמר מדינה ,ומה שסיי מר חו מ המי ,רצונו לומר שאפילו
אי שותי במקו ההוא אלא מי בלבד ,והיה מקו לחשוב שיהיה די
המי כחמר מדינה ,לכ הוצר! להשמיענו שאי מבדילי על המי כלל,
אבל ברור שאי להבדיל על חלב ,וזה פשוט מאוד ,וכ מבואר בב"י"
הגאו רבי יחיאל אפשטיי ,בספר ערו! השולח כתב ,שכמה גדולי נהגו
בשעת הדחק להבדיל על כוס תה מתוק או חלב .ג בשו"ת צי אליעזר
חלק ח' כתב כי בשעת הדחק יכולי להבדיל על תה או קפה ,אול עיו
בדברי רוב הפוסקי האחרוני ובכלל רבי יעקב ב חגיז ,רבי מרדכי
ויקלר ,רבי דוד לוריא ועוד ,נראה שאי תה וקפה מתוקי נחשבי חמר
מדינה ,ואי להבדיל עליה אפילו בשעת הדחק.

סיכום:

העיקר להלכה ולמעשה שאי להבדיל על חלב ,תה ,קפה,
מי הדרי וכדומה ,מפני שאי נחשבי לחמר מדינה ,ואפילו מי שהיי
מזיקו ,לא יבדיל עליה ,אלא יסמו! על ההבדלה שבתפילה ,או שיצא
ידי חובה בהבדלה של אד אחר ,א! אי למחות במי שמבדיל עליה
בשעת הדחק ,שיש לו על מי לסמו!) .עפ"י שו"ת יחווה דעת חלק ב' לח'(

שאלה:

האוכל פרי משבעת המיני שנשתבחה בה אר" ישראל,
ולא יודע לבר ברכה מעי שלש ,הא יבר בורא נפשות במקו ?

תשובה:

במסכת ברכות מ :הובא "על הכל א אמר שהכל נהיה
בדברו יצא" ,מכא שברכת שהכל פוטרת הכל ,ולכאורה הוא הדי
לברכת "בורא נפשות" שתפטור כברכה אחרונה על הכל .אול בתוספות
ברכות לז .מבואר ,שברכת בורא נפשות אינה פוטרת במקו ברכה אחת
מעי שלוש .וכ מבואר בדברי הרא"ש בפסקיו ש  ,וכ כתוב בחידושי
הרשב"א ש  .וכ פסק בספר התשב"".
אומנ הרה"ג רבי יעקב סופר בספר כ& החיי רב'(עט כתב ,שברכת
בורא נפשות היא ברכה כוללת שפוטרת הכל ,ורק לכתחילה צרי לבר
ברכה מעי שלוש אחר פירות משבעת המיני  ,אבל כשאי אפשר לבר
ברכה מעי שלוש ,מברי "בורא נפשות" ויוצאי ידי חובה .והסתמ
בזה על דברי הגנת ורדי כלל א' ( טו' .וכ פסק רבי רפאל ברו טולידנו
בספר קיצור שולח ערו ,וכ כתב הרב משה פיינשטיי באגרות משה.
הגאו רבי יצחק הררי בשו"ת זכור ליצחק סימ נט' דחה את הוכחת
הגנת ורדי  ,והעלה שהעיקר להלכה הוא שהמבר "בורא נפשות"
במקו ברכה מעי שלוש אינו יוצא ידי חובה ,והרי הוא נושא ש שמי
לבטלה .וכעי זה כתב בשו"ת "זרע אמת" חלק ג' ,וכ העלו ה "מאמר
מרדכי" וה "זבחי צדק" ,וכ דעת המשנה ברורה .בסימ רח' בשער הציו.

סיכום:

האוכל פרי משבעת המיני שנשתבחה בה אר" ישראל,
ואינו יודע לבר ברכה אחרונה מעי שלש ,שב ואל תעשה עדי& ולא
יבר בורא נפשות במקו  ,מעי שלש) .עפ"י שו"ת יחווה דעת ( ב' כב'(.

גדולי ישראל
רבי משה שיק – בילדותו היה רבי משה בעל כח תפישה חלש
מאוד ולא השיג אפילו ד #גמרא שלמדו עימו .אול הוא לא ויתר והיה
שוקד על לימודו וחוזר עליו ,עד שהבינו ,ובזכות התמדתו זו ,נפתחו לו
משמי מעיינות החוכמה .הש "שיק" על ידי סבו שהוא ראשי תיבות
"ש ישראל קדוש" .מחיבוריו ,נדפסו "מהר" שיק" – שו"ת על ארבעת
חלקי השולח ערו! ,על תריג' מצוות מסכתות הש"ס ,על התורה ועוד.
נלב"ע בשנת ה – תרלט'.

סיפור השבוע
בדר עפר אפלה ,תחת גש סוח  ,דהרה מרכבה לתומה לסוסי

יעקב' אינו משתת ועתי לתורה לא קובע :היא יהודי כמו יוצא

עייפי .המרכבה קפצה על תלוליות עפר ואבני ,קפיצות כה

ידי חובתו בקיו המצוות?

חזקות ,עד שהחסידי הנמי בה התעוררו מ הטלטלות" .איזה

אכ ,ההיתר היחידי לדור במקו שאינו מקו תורה – וג הוא

חוש בחו" מלמל רבי יוס " ,עוד מעט חצות הליל".

בדיעבד – הוא קיו מצוות הכנסת אורחי .שכ יהודי פונדקאי

"סכנה להמשי בדר במזג אויר הסוער .הא יש כפר כלשהו

בכפר נידח שכזה ,זוכה במצוות הכנסת אורחי יותר מיהודי יושבי

בסביבה ,אשר נוכל ללו בו הלילה?" שאל ר' מנח .עוד המילי

העיר הדרי בסביבה יהודית.

על שפתיו ,והנה מרחוק מתנוצ אור קלוש וצלליות של גגות

לכ ,כל זמ שקיימת מצווה זו כראוי – זכות המצווה עמדה ל .אבל

בתי נראות ממרחק.

בזמ האחרו ,ששוב אינ נוהג להכניס אורחי אל בית כמו שנהגת

"הו" " אמר רבי שמשו הזק ונימה של שמחה ניכרה בקולו" "בכפר

בעבר ,כאשר נקלעי אנשי לכפר לפונדק בחצי הלילה ,בקור

זה מתגורר יהודי ,מחסידי רבנו רבי חיי מקוסוב ,אשר חכר את

ובגש ,ואתה משלח מעל פני – מה ל אפוא לגור בכפר? עדי

הפונדק מאדו הכפר".

שתשב בעיר גדולה של חכמי וסופרי ,ש תוכל להתפלל במניי

העגלה עצרה ליד הפונדק .רבי יוס ורבי מנח ירדו מ העגלה,

ולקבוע עתי לתורה"...

עייפי ורועדי מקור ,ונקשו בדלת .נקשו ונקשו – א איש לא
פתח לה" .בבקשה"" ,בבקשה" ,התחננו" ,יהודי אנו ומחסידי
רבי חיי מקוסוב אנו .קר מאד וגש סוח יורד ,ואיננו יכולי
להמשי בדרכנו .אנא ,פתחו לנו!"

"בריל" הפונדקאי שלא הבי את רמזיו של הרבי בכה ואמר בקול
"רבי" "רבי" "מהיכ אתפרנס?!" משראה רבי חיי את מר לבבו
ודאגתו לפרנסה השיב לו באופ ברור יותר" "א תקבל על עצמ
שמהיו והלאה יהא בית פתוח לרווחה ,ישיב ה' על כנ ותוכל

קול זוע נשמע מעמקי הבית" ,בריל" בעל הפונדק צעק" :מי זה
מגיע בשעה מאוחרת כל כ?! הפונדק סגור וכל בני הבית ישני!
לכ את מתבקשי ללכת מ"י"ד"!".
ממורמרי ונכאי רוח שבו שני החסידי אל המרכבה .ע בוקר
הגיעו ה לעיירה קוסוב ,אל מעונו של רב ,רבי חיי .כאשר שאל
אות רב כיצד עברה עליה הדר ,השיבו כי ככלל הדר עברה
יפה ,ובעדינות רבה ספרו ה לו את שארע ע הפונדקאי .נאנח
הרבי ואמר" :עתיד הוא להגיע לכא בקרוב".
אכ לא ארכו הימי ,ו "בריל" הפונדקאי הגיע לרבי חיי אבל
וחפוי ראש" .רבי ,הושיעני" ,קרא בקול נשבר" ,אדו הכפר קראני
אל ביתו והודיעני ,כי בעוד שלשה חדשי עלי לעזוב את הכפר .כל
תחנוני ובקשותי לא הועילו מאומה .אפילו מתנה גדולה הצעתי לו,
א הוא לא מתעקש ולא זז מהחלטתו .מה אעשה ,רבי :כיצד אוכל
להעביר את רוע הגזרה?!"
רבי חיי הקשיב לדברי הפונדקאי ומשסיי השיב ברו " "תמיד

שוב להתפרנס מ הפונדק שבכפר".
קבל עליו הפונדקאי להכניס אורחי בכל מצב ובכל שעה שיבואו,
והיה ביתו פתוח לכל יהודי עובר"ארח .ואכ באורח פלא – אדו
הכפר שכח לגמרי מהחלטתו לשלחו מ הפונדק.

ברכות
מזל טוב לבארי ורחל שרעבי הי"ו לרגל נישואיה .לה ולכל בני
משפחותיה .יהי רצו מלפני שוכ מרומי שתזכו להקי בית נאמ
וכשר בישראל המושתת על יסוד איתני של אהבה ויראת שמי
לתפארת ע ישראל.
מזל טוב לדני ושרית נחו הי"ו ולמשפחותיה לרגל הולדת הב אליה
והכנסתו בבריתו של אברה אבינו ע"ה .יהי רצו מלפני שוכ מרומי
שתזכו לגדלו ע כל יצאי חלציכ באושר ,שמחה ונחת לאהבת תורה
ויראת שמי ,וימצא ח ושכל טוב בעיני אלוקי ואד.

תשובות וזוכה

מתפלל ללא מניי ,לא זוכה לענות לא 'אמ' ,לא 'קדושה' ולא

התשובות הנכונות לפרשת מק ה:
 –1ב'  "2ד'  "3ד'  "4ג'  "5ג'  "6א'  "7ג'  "8ב'  "9ג'  "10א'

'ברכו' ,לא שומע קריאת התורה וא בשעורי גמרא ושעורי 'עי

הזוכה בהגרלת הפתרונות הנכוני לפרשת מק הוא :מיטב שרוני הי"ו

היה קשה לי הדבר :יהודי אשר לצור פרנסתו גר בכפר של גויי,

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
יו טוב ב סלחה שר ז"ל
יעקב ב יוס באייבצ'יוב ז"ל
משה ב עילו ביטו ז"ל
שרה מזל טוב בת לאה סימ טוב ז"ל

רחל בת שלמה )סילבי( שוב ז"ל
אורית בת חיי דה יונג ז"ל
חנה )חנינה( בת בודה עמור ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.א

רחנה בת רגינה פלח ז"ל

יהי רצו שישלח הקב"ה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל ל:
אברה ב מסעודה אמיר הי"ו שמעו ב רחמה דנינו הי"ו הילד ב ציו יונה ב חנה אביגיל הי"ו נוריאל ב גוהרה נאמ
חנה בת מסעודה הי"ו
נירית בת מזל אהרוני הי"ו
זינה בת בואנו ניאזוב הי"ו
אושרת בת ציפורה כה הי"ו
".057
הקדשת גיליו לרפואה ,לע"נ ועוד לא חייבת בתשלו ,א נית לתרו תרומה חד פעמית או בהוראת קבע .נא לפנות לשמעו בוחניק 057"8125869

הי"ו

פרשת ויחי ה – תשסח'

בס"ד

ש ומשפחה_____________:

מאוצרות התורה לילדי
ילדי יקרי ,בפרשתנו מסופר על ימי חייו האחרוני של יעקב
אבינו .ליוס נאמר שאביו חולה .לכ הוא בא לבקרו ע שני בניו
מנשה ואפרי .יעקב מבר את מנשה ואת אפריי ,ומצרפ לשבטי
ישראל ,כראוב ושמעו ,כשהוא "משכל" את ידיו ומקדי את
אפרי הצעיר למנשה הבכור.
אחרי כ קורא יעקב לבניו ואמר לה" :היאספו ואגידה לכ את
אשר יקרא אתכ באחרית הימי" .א שהיה קרוב למיתה ,התחזק
וישב על מיטתו ,מפני כבוד השכינה הנמצאת למראשותיו של חולה.
יעקב פונה אל ה' ומבקש ממנו שיהיה ע בניו ,שיסכי ע ברכותיו
ויג עליה לאחר פטירתו .מבניו הוא ביקש שיתאספו ,באסיפה
אחת ,באחדות ובלי מחלוקת .התכנסו שני עשר השבטי סביב
למיטת אביה והמתינו לדבריו .אול כשביקש לומר לה דברי על
ק! הימי נסתלקה ממנו השכינה.
חשש יעקב פ יש פסול בבניו ,כפי שיצא מאברה את ישמעאל
ומיצחק את עשו ,ועל כ עזבה אותו השכינה .ענו כל שני" עשר בניו
יחד" :שמע ישראל" ,כש שבלב אי מחלוקת על הקדוש ברו הוא,
כ אנחנו כולנו "ה' אלוקינו ה' אחד".
אמר יעקב לבניו :היאספו ,כול יחד ,והקצבו ,שאוכל לדבר ג ע
כל אחד ואחד בנפרד .התפלל יעקב לפני בוראו ,כי יאיר את עיניו וידע
לבר את מי שראוי לברכה ולהוכיח את הראוי לתוכחה.

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'
 .1מה עשה יעקב לפני פטירתו?
א .הל להיפרד מפרעה.

את הראוי לברכה ,יבר בנוכחות כול ,ואת הראוי לתוכחה ,יוכיח
שלא בנוכחות אחרי ,אלא לבדו ,זאת כדי שלא להלבי את פניו בפני
אחיו .בר יעקב את ראוב והוכיחו ,בר והוכיח ג את שמעו וג
את לוי .התיירא יהודה ,בהגיע תורו ,והסתתר .קרא לו יעקב והכריז:
"יהודה ,אתה יודו אחי" .כל אחי נקראי בשמ "יהודי" וה
יודו במלכות עליה .דבר אליו יעקב בלשו רכה והאציל עליו ועל
בניו את ברכותיו ,וברכו כי ממנו יצא המשיח ויקב! נידחי ישראל אל
אר! הקדש.
איש איש כברכתו בר אות ,כל אחד לפי המגיע לו ,ועל פי מה
שראה יעקב ברוח הקדש כי יארע עמו .וכ ציווה יעקב אבינו לבניו:
שימרו על דרככ ובל תדבק בכ עבודה זרה של המצרי.
א כי צווה ליוס קד לכ ,כי ידאג לקבורתו ,שב וצווה את כול כי
יקברוהו במערת המכפלה ,כדי שלא יחשבו שאינ ראויי בעיניו.
צווה אות יעקב כי ה עצמ ישאו את מיטתו ,ולא יגעו בה זרי.
א לא בני בניו .כל אותה עת ישב יעקב על המיטה ורגליו היו למטה.
עתה ,בכלותו לצוות את בניו ,אס את רגליו" ,ויאס אל עמיו".
יעקב שעל שמו נקרא הע הנבחר והמיוחד " ע ישראל ,גווע ונאס
אל עמיו במיתת נשיקה ולא נזכרה בו לשו מיתה ,מדוע? הדבר בא
ללמדנו ,כי מי שמת והניח את כל בניו עוסקי בתורה וקיו
המצוות ,כאילו לא מת.

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

ב .אס את כל בניו וביר אות.

ד .א תשובה לא נכונה.

ג .עשה חשבו כמה רכוש צבר בימי חייו.

 .2את מי מכל בניו מבר יעקב ראשו?
א .את יוס בנו אהובו.

ב .את יהודה ,כי גילה אומ להציל את בנימי.

ג .את ראוב כי הוא הבכור.

ד .את כול יחד ,כדי שלא יקנאו.

 .3את מי ציווה יעקב שישאו את מיטתו?
א .בניו ונכדיו.

ג .רק בניו.

ב .בניו ונציגי חשובי של מצרי.

ד .רק בניה של יוס ובנימי.

 .4מדוע כשגווע יעקב ונאס אל עמיו ,לא הוזכרה בו לשו "מיתה"?
א .מפני שמיד חנטו אותו.

ב .מפני שכל בניו היו בני תורה ומקיימי מצוות.

ג .כי הוא מת במיתת נשיקה.

ד .תשובות ב' וג' נכונות.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' עד ו' ,ז' וח'
..." .5בני ה אשר נת לי אלוקי בזה)...פרק מח'( למה הכוונה "בזה"?
א .יוס הראה לו שטר ארוסי וכתובה.

ב .בזה – במקו זה.

ג .יוס הראה לו שטר המעיד על שאסנת התגיירה כדי.

ד .א' וג' נכונות.

 .6את מי שלחו אחי יוס אליו כדי לדבר אל ליבו ,אחרי קבורת יעקב?
א .את בני בלהה ,שהיו רגילי אצלו .ב .את בנימי אחיו הצעיר .ג .את בני זילפה ,שהיו רגילי אצלו .ד .לא שלחו שליחי ,אלא נגשו יחד.
 .7מדוע נמשל יהודה לגור אריה?
ב .הוא היה אציל ומלכותי כמו שהאריה הוא מל החיות.

א .הוא היה גיבור כמו אריה.

ד .תשובות ב' וג' נכונות.

ג .יצא ממנו דוד שבהתחלה היה גור בבית שאול ואחר כ נהפ לאריה ומל על ישראל.

ְח ֵ5ק ָָ 3לל " )פרק מט'( "לערב יחלק שלל" " לאיזה עניי עתידי הקשור לבנימי רמז יעקב?
ֹאכל ַעד וְ ָל ֶע ֶרב י ַ
ָמי זְ ֵאב י ְִט ָר ֶַֹ ::קר י ַ
:ִ " .8נְ י ִ
א .למעשה של פילגש בגבעה .ב .למלחמה בי ישראל לשבט בנימי.

ג .לשאול המל שיצא מבנימי.

שאלות לכיתות ז' וח'  -ממפרשים אחרים על התורה
ִ= ַבע ל<) "...פרק מז'( לפי פירוש הרמב" ,מדוע ביקש יעקב מיוס
ֹאמר ִה ָ= ְב ָעה ִלי ַו> ָ
ַ " .9ו> ֶ

ד .למרדכי ואסתר שינצחו את המ.

שישבע על כ?

א .חשש שמרוב עיסוקיו ישכח ויקבור אותו במצרי .ב .כ רמז לו שהדבר חשוב מאוד .ג .לחזק את העניי בעיני פרעה .ד .א' וג' נכונות.
ָמי זְ ֵאב י ְִט ָר "?
ְח ֵ5ק ָָ 3לל" )פרק מט'( לפי פירוש הרשב" למה נרמז במשפט " ִ:נְ י ִ
ֹאכל ַעד וְ ָל ֶע ֶרב י ַ
ָמי זְ ֵאב י ְִט ָר ֶַֹ ::קר י ַ
:ִ " .10נְ י ִ
א .לבנימי שהיה ע מלכי יהודה בניצחונותיה .ב .למלחמה בי ישראל לשבט בנימי.

כללי השתתפות

ג .לשאול המל שיצא מבנימי.

ד .א' 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  ? 20למימוש בכלבו כוכבי ,או במתנת ח .המתמידי חומש מלא יזכו בפרס ללא הגרלה.

