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מהלכות קריאת שמע עפ"י שו"ע – סימן רלח' ורלט' ופוסקים אחרונים

הקדמה

ואחרונים

)מבוסס על טור ובית יוס(

כתב הטור בסימ רלח' בעניי לימוד הלילה יותר ויותר מבשל יו בני
היזהר ,כמו שאמרו חז"ל אי רינה של תורה אלא בלילה שנאמר :קומי
רוני בלילה והובא במסכת עירובי סה .אמר ר"ל לא איברא ליליא אלא
לגירסא .וש יח :א"ר ירמיה ב אלעזר כל בית שנשמעי בו דברי תורה
בלילה אינו חרב.
לכ כיו ששעות הלילה נוחי ורצויי ללמוד ,המבטל עונשו מרובה ,כל
שכ שא יארע לאד מקרה שלא השלי חוקו בלימוד היו שישלימנו
מיד בו בלילה ולא ידחהו כלל כמובא ש בסה .רב אחא בר יעקב יזי
ביממא ופרע בליליא פירוש היה לו חוק קבוע ללמוד כ" וכ" ליו ופעמי
שהיה טרוד ביו ולא היה יכול להשלימו והיה משלימו מיד בלילה:
משנה ברורה סימ רלח והובא בגמרא כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה
מוש" עליו חוט של חסד ביו שנאמר "יומ יצוה ה' חסדו ובלילה שירה
עמי .עוד אמרו במסכת מנחות קי .ת"ח העוסקי בתורה בלילה מעלה
עליה הכתוב כאלו עסוקי בעבודה ומביאי פסוק על כ" .עוד אמרו
במסכת תמיד לב .כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו שנאמר "קומי
רוני בלילה" )היינו לעסוק בתורה( וכתוב אחריו "שפכי כמי לב" נוכח
פני ה'".
וכתב הרמב" והובא ביורה דעה סימ רמ"ו הרוצה לזכות בכתרה של
תורה יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחת מה בשינה ואכילה ושתיה
ושיחה וכיו"ב וכו' ומה שכתב בכל לילותיו היינו  #אפילו בקי $בלילות
הקצרי כגו בתמוז שאז נקבע הלילה העיקר לשינה כמו שכתבו
התוספות ,אפילו הכי צרי" על כל פני ללמוד מעט קוד השינה.

פרטי הלכות
א .המנהג לומר " צרי" ליזהר בלימוד הלילה יותר מבשל יו ,והמבטלו
עונשו מרובה) .מר בשו"ע( ועיי במג אברה ,שלשינת האד בלילה
אי לזה שיעור קבוע ,אלא הדבר תלוי בכל אד לפי כח בריאותו .ועל
כל פני ,לא ישתקע בשינה יותר מדאי וכמובא במשנה סנהדרי פח.
שינה לצדיקי רע לה ורע לעול ,ופירש רש"י מפני שאינ עוסקי
בתורה) .משנה ברורה(
ב .א יש לו חוק קבוע ללמוד כ" וכ" ליו והיה טרוד ביו ולא
השלימו ,ישלימנו בלילה מיד) .מר בשו"ע( כלומר ,אפילו בלילות
הקצרי מחוייב להיות ניעור בלילה כדי להשלי חוקו ,ולא יאחר זה
עד יו מחר כי היו של אחריו מחוייב בפני עצמו ונמצא שיו זה לא
השלי חוקו והרי מעוות לא יוכל לתקו.

ג.

האומר אשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלוקי ישראל ומובא ביו"ד
בסימ רד' – א' ,שא נהג אד לעשות דבר טוב א היה דעתו לנהוג
כ לעול ,הרי זה נדר ,וטוב שיתנה בתחילה שלא יהיה עליו דבר זה
בנדר פ יזדמ איזה פע שלא יוכל להשלי) .משנה ברורה(

הקדמה

)מבוסס על טור ובית יוס(
כשירצה ליש יקרא קריאת שמע ,שהרי אמר רבי יהושע ב לוי במסכת
ברכות ד :אע"פ שקרא קריאת שמע בבית הכנסת ,מצווה לקרותה על
מיטתו ודי בפרשה הראשונה .ורבנו חננאל כתב שצרי" לקרות ג " והיה
א שמוע" ,מפני שיש בה ובשכב" ובקומ" וכ היה נוהג הרא"ש .ואומר
ברו" המפיל חבלי שינה על עיני ותנומה על עפעפי ומאיר לאישו בת עי,
יהי רצו מלפני" ה' אלוקי שתשכיבני לשלו ותעמידני לחיי ולשלו
וכו' כפי הנוסחי שבסידורי.
כתב הבית יוס שלפי מה שכתב רבנו יונה טו .ד"ה שני שהיו ,משמע
שהיכ שאי זו טירחה ,לא יקרא קריאת שמע כשהוא מוטה על צדו .לפי

דבריו על מיטתו ,אי הכוונה על מיטתו כשהוא שוכב ,אלא על מיטתו היינו
סמו" למיטתו ,כלומר בשעה שרוצה ליל" לישו .ומיהו בסימ סה .כבר כתב
כי לדעת רש"י י :ד"ה כדרכו והרמב" פרק ב' הלכה ב' ,ורבינו מותר לקרות
קריאת שמע לכתחילה והוא מוטה על צדו לגמרי ,ולדבריה קריאת שמע
"על המיטה" משמע על מיטתו כפשוטו ,כשהוא שוכב על מיטתו ממש.
בבית יוס הביא בש ה "כל בו" שנהגו כל ישראל שאי אוכלי ושותי
ואי מדברי אחר קריאת שמע שאומרי על מיטת וסמכו זאת על הפסוק
בתהלי ד' ה' "אמרו בלבבכ על משכבכ"  #זו קריאת שמע "ודומו סלה".
ד .קורא על מיטתו פרשה ראשונה של שמע ב)דברי ו' פסוקי ד' – ט'
ומבר" :המפיל חבלי שינה על עיני וכו') .מר בשו"ע(
ה .א התפלל ערבית מבעוד יו צרי" לקרות כל הפרשיות ויכווי לצאת
בה את מצוות עשה של קריאת שמע ,וג את המצווה של זכירת יציאת
מצרי .וטוב לומר תמיד כל קריאת שמע ,שהיא רמ"ח תיבות )בצירו
המשפט אל מל" נאמ( ,לשמור רמ"ח אבריו) .משנה ברורה(
ו .מלשו השו"ע משמע שברכת המפיל אומר אחר קריאת שמע ,כדי שתהא
הברכה סמוכה לשינה ומה שקורא אחר כ" "יושב בסתר" ועוד ,כיו
שה משו שמירה אינ מהווי הפסק .ויש מדקדקי לבר" "המפיל"
בסו אחר כל הפסוקי .ויש מאחרוני שהסכימו שיבר" ברכת המפיל
קוד ,ואח"כ קריאת שמע ויתר פסוקי הרחמי .ונראה שלמעשה יתנהג
האד כפי טבעו דהיינו א טבעו להירד באמצע קריאת שמע ,טוב יותר
שיקדי ברכת המפיל כמה שאפשר ,וא אי טבעו לזה טוב יותר לאחר
ברכת המפיל עד לבסו) .משנה ברורה(

ז.

ויקרא קריאת שמע סמו" למיטתו ,ואי אוכלי ושותי ולא מדברי
אחר קריאת שמע שעל מיטתו ,אלא ייש מיד ,שנאמר" :אמרו בלבבכ
על משכבכ ודומו סלה" )תהילי ד ,ה( וא קרא קריאת שמע ולא יוכל
ליש מיד ,אז חוזר וקורא כמה פעמי זה אחר זה עד שישתקע בשינה
ושיהיה קריאתו סמו" לשנתו) .הרמ"א בהגה(

ח .לא יקרא קריאת שמע כשיכנס לישו ,אלא כשרואה שהשינה באה עליו.
אול ב "כנסת הגדולה" כתב שיש לקרות מיד ,שמא יחטפנו שינה אחר
כ" ולא יקרא ואי לחוש משו הפסק ,אלא כשעושה דברי אחרי
בינתיי ,אבל מה שיושב ודומ לא נחשב הפסק א ששהה איזה זמ
קוד שייש) .משנה ברורה(
ט.א תאב לשתות או לדבר איזה עניי נחו ,$נראה שמותר א" יחזור
ויקרא פרשת "שמע" .אכ א כבר אמר ברכת המפיל יזהר בזה כי יפסיק
בי הברכה לשינה) .משנה בורה(
י .אי מברכי על קריאת שמע של ערבית) .הרמ"א בהגה( כתבו הפוסקי
היש ביו אינו צרי" לבר" ברכת "המפיל" וטוב שיאמר ויהי נוע וגו'
יושב בסתר וגו') .משנה ברורה(

אמרי בינה  -שבח המידות הטובות
כל הדובר אמת ואינו רוצה לחשוב שקר ,אפילו דברי שלא יתכוו לה ,כל
דבריו ומחשבותיו יתקיימו ,שנאמר )איוב כב כח(" .ותגזר אומר ויק ל""
ומי שהוא איש אמת בכל משא ומת שלו ,ה במקח וממכר ה בהלואה,
לעול יאמר בראשו סו דעתו .וירגיל כל אות המתעסקי עמו ,שידעו
שלא ישנה ולא יעדי ולא יחסיר.
אמר החכ :תדיר תשי האמת לעומת"! רצה לומר ,שיעשה סימני
לעצמו ,כגו לעשות משא ומת שיזכור שלא ישקר ,ויכתוב בכתב ,ויביא
אצלו אותו כתב ,ויראה בו קוד משאו ומתנו.
כ יכתוב בבית מדרשו ועל שולחנו שיזכור ולא ידבר שקר וכדי שלא ישכח
לדבר האמת .וכ עשה אחד ,כתב על כותלי ביתו ובבית מדרשו ובכל
הכתלי למעלה :זכור יו המיתה ולא תחטא! ומי שאינו מדבר אלא אמת,
יחיה ויארי" ימי ויינצל) .עפ"י אורחות צדיקי שער האמת(

פנינים לפרשת שבוע

ואלה שמות
"ויאמר מל מצרי למיילדות העבריות אשר ש האחת שפרה וש
השנית פועה .ויאמר בילדכ את העבריות וראית על האבני א ב הוא
והמת אותו" )פרק אטו ,טז( פרעה ידע ,כי כל זמ שהמיילדות יהיו
נקראות בשמותיה העבריי" :יוכבד" ו "מרי" ,אי כל סיכוי שיוכל
לבוא אליה בהצעה אכזרית כזו ,להמית את ילדי ישראל.
לפיכ ציוה עליה תחילה לשנות את שמותיה ל "שפרה" ו "פועה".
סבור היה ,כי לכשיהיו נקראות בשמות מצריי ישפיע הדבר על כל הל
רוח וישנה את מהות ואופיי ,עד אשר יהיו מסוגלות לרצוח את ילדי
ישראל .ורק אז נת לה את הצו השני" :א ב הוא והמית אותו" .כל
עצמו של האד הוא הש .טמיעת הש משפיעה מאד על טמיעה
פנימית של הרוח והאופי) ...רצ"א מדינוב זצ"ל(

גאולה  -מצווה
"ויה י בדר במלו ויפגשהו ה ' ויבקש המיתו" )פרק אטו ,טז(  אמרו
חכמינו ,כי משה רבנו חייב היה עונש עלשו שהשהה את מילת בנו,
ברצותו לקיי באופ מיידי את מצוות השיתבר ולשוב מצרימה
ובכ ,בגלל השהיית מצווה אחת בשוגג עומד היה למות גואל של
ישראל ,וממילא הייתה מתבטלת כל תכנית גאולת ישראל ממצרי וכל
העתיר להתפתח מזה?!!
אנו למדי מזה ,כי עבודתהגאולה דורשת בתור תנאי מוקד של
שמירה מלאה של כל מצוות התורה .כל תכניות גאולה ,ואפילו עלידי
הגואל האמיתי ,עלולות להתבטל בגלל מצווה אחת מ התורה שלא
נשמרת כהלכה) .מחכמי המוסר(

אמונה שכלית ואמונה רגשית
בפרשתינו נאמר "ויאמ הע וישמעו כי פקד ה' את בני ישראל ,וכי ראה
את עני ,ויקדו וישתחוו" )שמות פרק ד' – לא'( פסוק זה עומד לכאורה
בסתירה ע הפסוק בהמש "וידבר משה כ אל בני ישראל ולא שמעו
אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה" )שמות פרק ו' – ט'(.
קשה א כ מה התרחש בי הזמ שנאמר "ויאמ הע" ,לבי הזמ בו
נאמר "ולא שמעו אל משה"?
נראה להסביר זאת על פי היסוד המובא בספר "לב אליהו" .קיימי שני
סוגי אמונה ,אמונה שכלית ואמונה רגשית.
אמונה שכלית הנובעת משכנוע שכלי בלבד אי ערובה שתחזיק מעמד.
"ויאמ הע" נאמר אחרי שמשה עשה את האותות והמופתי .אותות
ומופתי יש בה לשכנע את האד ולהקנות לו אמונה שכלית בלבד.
אכ התורה מצווה אותנו לא להסתפק רק ברמת אמונה שכלית ,אלא
להחדיר את האמונה לעומק ליבנו שהוא מקור הרגש והמידות ,כפי
שנאמר "וידעת היו והשבות אל לבב" )דברי פרק ד' לט'( ,ע ישראל
שהיו נתוני בלח %עבודה כבד לא הספיקו להפני ולהעמיק את
האמונה ,כ יצא שהכבדת העבודה והלח %על ידי פרעה ,גרמו לירידה
באמונה השכלית שרכשו ולכ הגיעו ל "ולא שמעו אל משה"

שואל ומשיב

שאלה:

הא מותר לערות מי רותחי מהמיח )כלי ראשו( ,על
קפה או קפה נמס?

תשובה:

במסכת שבת קמה :נאמר "כל שבא בחמי מערב שבת,
שורי אותו בחמי בשבת" ,והסבירו התוספות שכל דבר שנתבשל לפני
שבת ,מותר להשרותו בשבת ,אפילו במי שכלי ראשו שהיד סולדת בו,
מפני שאי בישול אחר בישול.
רבי אליעזר ממי ,בספר היראי כתב כי ,למרות שאי בישול אחר
בישול בשבת ,דבר שנאפה או נצלה לפני שבת ,א שמי אותו בשבת
במשקה רותח ,עוברי על איסור בישול ,והביא ראיה מהתלמוד הבבלי
במסכת פסחי מא .שאי יוצאי ידי חובת אכילת מצה בליל פסח
ברקיק שנתבשל ,משמע שהבישול מבטל כח האפיה שקד לו ,ופני
חדשות באו לכא .וסיי :וא עבר ועשה כ הרי זה חילל את השבת,
וחוששני לו מאיסור חטאת וסקילה.
אול רבי אבי העזרי בחלק א' סימ קצז' דחה את ראייתו של רבי
אליעזר ממי ,וכתב שדווקא מצה שנתבשלה אי אפשר לצאת בה ידי
חובה בליל פסח ,משו שקיבלה טע התבשיל ,ונתבטל טעמה של
המצה ,וכמו שאמרו על זה במסכת ברכות לח :משו שטע מצה בעינ
וליכא ,אבל לגבי שבת ,כש שאי בישול אחר בישול ,כ #אי בישול
אחר צליה או אפיה .וכ הסכימו עימו המרדכי לט .ועוד ראשוני שכש
שאי בישול אחר בישול ,כ #אי בישול אחר אפיה ,או צל$ה .וכ מר
הבית יוס %הסכי לדבריו ,בסימ שי"ח.
מר בשו"ע סימ שי"ח כתב "יש מי שאומר שדבר שנאפה או נצלה ,א
בישלו אחר כ #במשקה רותח ,יש בו משו בישול ,ויש מתירי" .לפי
הכלל שכשמר מביא שתי דעות ,יש אומרי ויש אומרי ההלכה כיש
אומרי האחרו ,ובפרט כא שאת דעת האוסרי הביא בלשו יחיד ואת
דעת המתירי בלשו רבי ,ועוד שגילה דעתו להתיר בבית יוס.%
לפי האמור קפה מאחר והוא קלוי ,אי שו איסור לערות עליו מי
רותחי מכלי ראשו.כל זה לדעת מר השו"ע ,אול הרמ"א בהגה כתב
להחמיר כדעת רבי אליעזר ממי ,שיש בישול אחר צל$ה או אפיה.
לשיטתו אי להתיר עירוי מי רותחי על גבי קפה בשבת ,אלא יש
לערות את הרותחי לתו #כוס ,וממנה לערות לכוס ע אבקת הקפה.
וכ דעת החת סופר ,הזרע אמת וכ פסק במשנה ברורה ,וכ ראוי
שינהגו בני אשכנז ,היוצאי ביד רמ"א ,אבל לספרדי יש להורות להקל,
כדעת מר השו"ע ,וכ פסק רבי יוס %חיי ,בשו"ת רב פעלי.
ומכל מקו בקפה נמס נראה כי אפשר להקל ג לדעת הרמ"א ,מפני
שהקפה נתבשל כבר לפני כ ,וכמו שכתבו להקל בזה בסוכר .המשנה
ברורה ,אחרי שפסק להקל ,סיי כי לכתחילה טוב להחמיר בזה ,אול
הגאו רבי צבי פסח פראנק פסק להתיר.

סיכום:

העיקר ,להלכה ולמעשה לספרדי ועדות המזרח ,להתיר
בשבת עירוי מכלי ראשו על גבי קפה ,וקל וחומר על גבי קפה נמס.
ולאשכנזי יש להימנע מכ #לגבי קפה ,והמיקל בקפה נמס ,יש לו על מי
לסמו ) .#מבוסס על שו"ת יחווה דעת חלק ב' מד(

בין אדם לחבירו

גדולי ישראל

המתקי מערכת אזעקה במכוניתו ישי לב שהמערכת לא תופעל בקלות
על ידי פעולות סרק .יש מקו לזהירות מיוחדת בקשר ליו השבת
במיוחד במערכת אזעקה הפועלת לזמ רב.
המזמי מונית בשעת לילה מאוחרת או בשעת בוקר מוקדמת ,ראוי
שיחכה למונית בחו כדי למנוע מהנהג לצפור.
אסור מהתורה לגנוב דעת הבריות ,איסור זה נכלל באיסור גניבה כגו:
"ויגנוב אבשלו את לב אנשי ישראל") .שמואל ב' טו'( ויש אומרי
שהאיסור הוא מדרבנ.
אמרו חז"ל :שבעה גנבי ה ,הראשו שבכול גונב דעת הבריות .כתב
הרמב" :אסור לאד להנהיג עצמו דברי חלקות ופיתוי ,ולא יהיה אחד
בפה ואחד בלב ,אלא תוכו כברו ,ומה שבלב הוא הדבר שבפה

רבי יוסף שאול נאטנזון – רבי יוס& נולד בשנת ה – תקסח'
לרבי אריה לייבוש .שימש כאב בית די בלבוב .חיבר חיבורי רבי "נר
מערבי" הגהות על ירושלמי" ,מג גבורי"" ,מפרשי הי" "שו"ת שואל
ומשיב" ,ודברי שאול" עה"ת ועוד.
מספרי עליו שאשתו הייתה המוציאה והמביאה ורבי יוס& שאול היה
יושב ועוסק בתורה ולא ידע צורת מטבע.
במצבתו חרות "פה משכ איש אלוקי אדמו"ר הרב הגאו הגדול מופת
הדור רב של כל בני הגולה ...איש קדוש מרח ...ליהודי היתה עמוד
אש שמש ומג אורה ...א ערירי הל לא הניח יתרו לעולליו ,א ספריו
המה בניו חכמתו פרי מפעליו "...רבי יוס& נלב"ע בשנת ה – תרלה'.

סיפור השבוע
הבית הקט שבכפר הנפש בשווי המה מרב אד .יהודי רבי

המלחמה גברה .חלפו עלי ,כמו על מרבית יהודי אירופה ,שני של

צבאו על הבית בו שהה באותה עת הגאו רבי יצחק זאב

סבל נורא .אבדתי את אשתי וכמה מילדי ,ובדר לא דר הגעתי

סולוביצ'יק זצ"ל ,המכונה ה "בריסקר  רב" כדי להיווע בו ,לדבר

לאר ישראל .מאז ,במש  15שני אני מחפש את מר שטרנבי.

אתו בלמוד ולחזות בזיו פניו .אל חדרו של הרב נכנס הבא בתור.

כל אד ,שאני פוגש ,אני שואל לשמו בתקווה – אולי שמו

צעד האיש פנימה במבוכה ,אינו יודע כיצד לפתוח בדבריו" .שלו

שטרנבי .העירה ההיא לא גדולה הייתה .פניתי לפנקסי הפליטי,

עליכ" ,קבלו הרב במאור פני  "מה שמ ? מהיכ אתה?"

חיפשתי בשמות הניצולי – א שמו של מר שטרנבי לא היה ש.

"שמי שטרנבי" השיב האיש במבוכה "ואני גר בבלגיה"

חמש עשרה שני ,שאי לי מנוחה .בכל פע ,שאני נזכר בחוב הזה

"שטרנבי!!" קרא הרב בשמחה" ,הא גרת לפני המלחמה בעירה

בלילות –שנתי נודדת .ובימי ,כאשר עולה הדבר בזיכרוני אני נופל

הפולנית השוכנת על א הדר מבריסק לוילנא?" "לא ,לא גרתי

למשכב מרב צער .הרי אני בעל חוב ,ממו של אחרי נמצא בידי,

ש" ,השיב מר שטרנבי" .אולי היו ל ש איזה קרובי משפחה?"

ועדי לא השיבותי אותו לבעליו! אי אגיע לעול האמת ,והכס#

הוסי #הבריסקר  רב לשאול" .כ ,דודי היה גר ש" ,אמר האיש,

טר הגיע לבעליו?! והנה היו שלח לי ה' אד בש "שטרנבי",

כשהוא תמה על התעניינותו הרבה של הרב בקרובי משפחתו.

והוא קרוב משפחתו של המלווה שלי! האי זו סיבה טובה לשמח

חיבק הרב מבריסק את מר שטרנבי ההמו והרעי #עליו נשיקות

ולער סעודת הודיה?!" סיי הרב מבריסק את ספורו וחי באשר.

חמות בשמחה עצומה" .בבקשה" ,קרא לבני ביתו" ,הכינו סעודה!"

"אמר לי" – שאל הרב את אורחו" ,הא ידוע ל  ,מה קרה למר

מר שטרנבי לא הבי ,כמוב ,דבר מכל הנעשה סביבו .מה פשר

שטרנבי מיטיבי ולבני משפחתו?"

קדרו פניו של האורח" .כל

שמחתו הגדולה של הרב מבריסק? מה פתאו הוא מזמי אותו

משפחתי נהרגה במלחמה" – לחש" ,אני הניצול היחידי "...עננה

לסעודה? א מכיוו שהתבייש לשאול ,המתי בסבלנות .בחושבו כי

נראתה על פניו של הרב .אחד מהשליחי להצלתו ,מר שטרנבי,

ודאי תיפתר התעלומה בשעות הקרובות

אשר היטיב עמו כלכ בעת צרה – ג הוא מבי הקרבנות הרבי.

בינתיי ערכו בני ביתו של הרב את השולח לסעודה ,ואחר שנטלו

"א כ " ,הפר את השתיקה העצובה" ,אתה היורש היחידי "...חישב

ידיי ,והרב בר "המוציא" ,פתח הרב בדבריו" :ודאי תמהי את

הרב בדייקנות את סכו ההלוואה ,וסו#סו ,#אחרי חמש עשרה

על שמחתי הגדולה באורח ,היושב עמנו ,ודאי ג אתה ,מר

שני של דאגה ,הייתה לו מנוחה – הכס #שב לבעליו.

ברכות

שטרנבי ,אינ מבי את התרגשותי הגדולה .הקשיבו ואספר.
כאשר נודע בבריסק ,שהגרמני פלשו לליטא ,החלטנו לבורח
לוילנא .לא ידענו אז את היק #המלחמה ,לא ידענו על תכניותיו
הנוראות של היטלר יימח שמו וזכרו .חשבנו אז ,כי המלחמה תגמר
מהר ,רצינו להגיע למקו מבטחי ולא להימצא בחזית הקרבות.
יצאנו לדר  .הימי חולפי ,ואני וכל משפחתי נודדי בדרכי.
כספנו הל ואזל וכאשר הגענו לעיירה הפולנית השוכנת על א
הדר מבריסק לוילנא – אזל הכס.#
היינו במצוקה – מה עושי? כיצד נמשי בדרכנו בלי כס ?#אי לנו

מזל טוב לר' שמעו וחני חכי הי"ו לרגל הולדת הנכדה .יהי רצו מלפני
שוכ מרומי שתזכו לראותה גדלה ע כל יוצאי חלציכ באושר,
שמחה ונחת לאהבת תורה ויראת שמי ,וימצאו ח ושכל טוב בעיני
אלוקי ואד.
מזל טוב לר' חיי וכוכבה אוריי הי"ו לרגל הולדת הנכדה .יהי רצו
מלפני שוכ מרומי שתזכו לראותה גדלה ע כל יוצאי חלציכ באושר,
שמחה ונחת לאהבת תורה ויראת שמי ,וימצאו ח ושכל טוב בעיני
אלוקי ואד.

בעיירה קטנה זו כל מודע וקרוב ,מהיכ נשיג כס #להמש המסע?

תשובות וזוכה

שכאשר שמע את בעייתנו ,הציע בחפ לב לתת לנו כס .#לא

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

ברגעי קשי אלה פגשנו יהודי בש שטרנבי ,תושב העיירה.
הסכמתי לקחת מכספו במתנה ,אלה בהלוואה .לש כ רשמתי
את שמו ואת כתבתו ואמרתי ,כי אשלח לו את הכס #ברגע שאוכל.

הזוכה בהגרלת הפתרונות הנכוני לויגש הוא :ישראל מאיר נמני 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
אהרו ב הלנה גינדי הכה ז"ל ויקטור )חיי( ב מיה חדד ז"ל
משה ב עילו ביטו ז"ל יעקב ב יפת תואר באייבצ'יוב ז"ל
שרה מזל טוב בת לאה סימ טוב ז"ל

מרי בת בוליסה ז"ל

חנה )חנינה( בת בודה עמור 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 הי"ו הילד ב ציו יונה ב חנה אביגיל הי"ו נוריאל ב גוהרה נאמ
נירית בת מזל אהרוני הי"ו רחל שרה בת אסנת למפל
זינה בת בואנו ניאזוב הי"ו

הי"ו

הי"ו
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פרשת שמות ה – תשסח'

בס"ד

ש ומשפחה_____________:

מאוצרות התורה לילדי
ילדי יקרי וחביבי ,אנו מתחילי בחומש שמות ,פרשתנו מתארת
כיצד התחיל שעבוד מצרי ,ותחילת הגאולה ממנו ,אול בגיליו זה
נרחיב בעיקר בגבורת של נשות ישראל והמיילדות העבריות.
דור חדש של בני ישראל ק באר מצרי ,וג מל חדש ק על
מצרי ,אשר לא ידע את יוס .נחלקו רבותינו .יש אומרי – מל
חדש ממש .ויש אומרי – שהיה אותו מל ,אלא שנתחדשו גזרותיו.
מל זה נהג בכפיות טובה כלפי ישראל ,שכח את כל אשר עשה יוס
למענו ,והחל להציק לה עד מאד .מה עשה פרעה? הוא ציווה על
עבדיו כי ירמו את ישראל ויכריזו" :המל צווה עלינו לבנות את פת
ואת רעמסס ,כל מי שיעזור לנו במלאכה זו יקבל שכרו מאת המל".
כאשר יבואו כל בני ישראל למלאכה  #יסתלקו המצרי אחד אחד,
עד שרק בני ישראל ישארו בעבודה זו ,א לא יתנו לה שו שכר.
כ חשב פרעה לחזק את ארצו מצד אחד ,ולהחליש ולצער את בני
ישראל מצד שני .אחרי שבני ישראל התחיל לעבוד בעבודה זו ,מינה
פרעה נוגשי מצריי על שוטרי ישראל .הנוגשי ספרו מידי יו את
הלבני ,וא לא הספיקו את הכמות הדרושה ,דרשו משוטרי בני
ישראל שיכו את בני ישראל על כ ,אול שוטרי ישראל העדיפו
ללקות בעצמ מהנוגשי ,ובלבד שלא להכות את בני ישראל.

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'
 .1איזה ערי בנו בני ישראל למצרי?
א .קהיר ואלכסנדריה.

בני ישראל פרו ורבו מאוד .ראו זאת המצרי ופחדו שמא יגברו
עליה בני ישראל ,ההולכי ומתרבי ,במלחמותיה נגד אויביה.
פרעה קרא אליו את כל המיילדות העבריות ,שפרה ופועה ,ואמר לה.
רוצה אני כי בשעת הלידה תראו א נולד ב המיתו אותו וא נולדה
בת תשאירו אותה בחיי .מי היו שפרה ופועה? – היו אלו יוכבד
ומרי" .שפרה" – יוכבד ,נקראה כ ,מפני שהייתה משפרת ורוחצת
את הוולד ומטפלת בו בנאמנות" .פועה" – מרי ,נקראה כ מפני
שהייתה פועה ומדברת אל הוולד ואל היולדת ומרגיעה אות.
המיילדות "לא עשו כאשר דיבר אליה מל מצרי ,ותחיי את
הילדי" – לא רק שלא הרגו אות אלא שהוסיפו לגמול עימה
טובות ודאגו לצורכיה .הוטב הדבר בעיני הקדוש ברו הוא "ויעש
לה בתי" – כגמול על כ יצאו מה בתי כהונה ,לוויה ומלוכה.
נודע לפרעה שאי המיילדות ממיתות את הבני הזכרי כאשר ציווה
אות .בקש פרעה להרוג אות ,הקדוש ברו הוא הציל אות בנס.
הרואי בכוכבי אמרו לפרעה שמושיע של ישראל עומד להיוולד,
עתיד הוא ללקות במי! ציווה פרעה על כל עמו ,להשלי את כל
הבני הנולדי כולל של המצרי ליאור ,אול ג גזירה זו לא
הועילה לו ,משה מושיע של ישראל ,נולד ואפילו גדל בבית פרעה.

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

ב .פיתו וגוש.

ד .פיתו ורעמסס.

ג .רעמסס ורבת עמו.

 .2מה אמר אלוקי למשה כשהתקרב לראות מדוע הסנה בוער ולא נאכל?
ב .אל תתקרב יותר.

א .תתקרב שתוכל לשמוע יותר טוב.

ד .תשובות ב' וג' נכונות.

ג .תוריד את הנעליי כי זה מקו קדוש.

 3מי היו המיילדות "שפרה" ו "פועה"?
א .מרי אחות משה וסרח בת אשר.

ב .יוכבד א משה וסרח בת אשר.

ג .יוכבד א משה ומרי אחותו.

ד .מצריות ,שהטיבו לישראל.

 .4את מי שלח ה' לפגוש את משה בדרכו חזרה מבית יתרו לאר מצרי?
א .את עמר אביו.

ב .את מרי אחותו.

ד .שבעי מזקני ישראל שיעזרו לו.

ג .את אהרו אחיו.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' עד ו' ,ז' וח'
ָהב) "...פרק ג'( למה הכוונה
5כ ֵלי ז ָ
יתֵ 7ְ 8לי ֶכ ֶסְ #
ָרת ֵָ 9
5מ; ַ
 .5ה' אומר למשה " וְ ָ@ ֲא ָלה ִא ָ>ה ִמ ְ> ֶכנְ ָ=ִ 8
א .לשו מגררה ,שיגרדו את כל רכוש ..ב .מה ששמור במגרות שבבית.

"גרת ביתה"?

ג .שיתנו לה מתו מיגרה ופחד .ד .מלשו מגורי ,שגרי עימה.

 .6מדוע ציוה פרעה להשלי את הבני הנולדי ליאור?
א .אהב לראות ילדי טובעי בזמ שהוא שוחה.
ג .החוזי בכוכבי אמרו שמושיע של ישראל ילקה במי.

ב .בית החולי ליולדות היה קרוב ליאור.
ד .ארמונו היה קרוב ליאור והוא רצה לפקח בעצמו על כ .

..." .7וימת מל מצרי ויאנחו בני ישראל מ העבודה ויזעקו) "...פרק ג'( מדוע מות המל גר לה להיאנח ולזעוק לה'?
א .המל שהחליפו היה גרוע יותר .ב .לא מת אלא נצטרע והתרח בד תינוקות בני ישראל.

ג .מדובר באנחת רווחה.

ד .א' וב' נכונות.

ֹאמר* ֶאל ַ( ְרעֹה) "...פרק ה'( היכ היו הזקני שנילוו אליה?
הרֹ ַוְ +חר ָ0א* מ ֶֹ.ה וְ ֲ" .8וְ ַ
א .המתינו בחו למשה ואהרו .ב .נשארו ע בני ישראל לחזק ולעודד .ג .נשמטו ועזבו אחד אחד .ד .ניסו לשכנע את חרטומי מצרי.

שאלות לכיתות ז' וח'  -ממפרשים אחרים על התורה
ָ " .9ה ָבה נִ ְת ַח ְָ 7מה ל Aֶ Bי ְִר ֶ9ה) "...פרק א( לפי פירוש הרמב" ממתי פחות או יותר החלה הגזירה להשלי

הבני ליאור ומתי פסקה?

א .מלפני לידת אהרו עד אחרי לידת משה.

ב .מלפני לידת משה עד תחילת המכות.

ג .מאחרי לידת אהרו עד אחרי לידת משה.

ד .א #תשובה לא נכונה.

ָהב) "...פרק ג'( לפי פירוש הרשב" מדוע לא היו צריכי להחזיר כמו כל השאלה?
5כ ֵלי ז ָ
יתֵ 7ְ 8לי ֶכ ֶסְ #
ָרת ֵָ 9
5מ; ַ
" .10וְ ָ@ ֲא ָלה ִא ָ>ה ִמ ְ> ֶכנְ ָ=ִ 8
א" .ושאלה" – הכוונה פה למתנה גמורה .ב .היה זה פיצוי על העבודה המפרכת .ג .ביקשו בהשאלה והמצריות נתנו במתנה .ד .א' וב' נכונות.

כללי השתתפות

לימוד פורה ומהנה
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