שבת קודש

ה -תשסח'
בס"ד
שנה שלש עשרה גיליון מספר 19

פרשת בשלח
מפטירי בשירת דבורה
חשמונאי

)שעו חור(

16:
כניסת השבת16:39 :
17:
יציאת השבת17:40 :

)שופטי פרק ד'(
פרסומי תורניי
בהלכה ,הגות ,אגדה ופרשת שבוע
ע"ש ששו ב שמחה לבית בוחניק ז"ל

האשכנזי מתחילי "ודבורה אשה"
התימני מתחילי "ויכנע אלוקי "
הספרדי מתחילי "ותשר דבורה"

מהלכות כבוד שבת עפ"י שו"ע – רמב' ורמג' ופוסקים אחרונים

הקדמה

ואחרונים

במסכת שבת כה :מובא "...דאמר רב נחמ בר רב זבדא ,ואמרי לה אמר
רב נחמ בר רבא אמר רב :הדלקת נר בשבת  חובה ,רחיצת ידי ורגלי
בחמי ערבית  רשות ,ואני אומר :מצוה .מאי מצוה?  דאמר רב יהודה
אמר רב :כ היה מנהגו של רבי יהודה בר אלעאי ,ערב שבת מביאי לו
עריבה מלאה חמי ,ורוח פניו ידיו ורגליו ,ומתעט! ויושב בסדיני
המצוייצי ,ודומה למלא ה' צבאות "...מכא למדו כי חלק ממצוות
כבוד שבת הוא רחיצת הגו! בערב שבת לכבוד שבת.
כמו במסכת שבת קיג .הובא..." :וכבדתו מעשות דרכי" )ישעיה נח'(
וכבדתו  שלא יהא מלבוש של שבת כמלבוש של חול .וכי הא דרבי
יוחנ קרי למאניה מכבדותי .מעשות דרכי  שלא יהא הילוכ של שבת
כהילוכ של חול .ממצוא חפצ  חפצי אסורי ,חפצי שמי מותרי.
ודבר דבר  שלא יהא דבור של שבת כדבור של חול .דבור  אסור,
הרהור  מותר .מכא למדו כי כחלק ממצוות כבוד שבת הוא ,שאד
ייחד בגדי לשבת.
כמו כ במסכת שבת קיט .הובא כמה חביבה השבת ,ש מובאי מספר
אמוראי ,אשר היו טורחי בהכנותלשבת בעצמ ,א! שהיו לה עבדי
שיכלו לעשות זאת עבור "…רבא מלח שיבוטא .רב הונא מדליק שרגי,
רב פפא גדיל פתילתא .רב חסדא פרי סילקא…"

פרטי הלכות
א.מתקנת עזרא שיהיו מכבסי את הבגדי בחמישי בשבת ,מפני כבוד
השבת) .עפ"י מר בשו"ע( אפשר לכבס לכבוד שבת ג בשאר ימי
השבוע ,א טוב לכבס לשבת מיו רביעי והלאה ,שאז מתחילה הארת
השבת ) .ילקוט יוס!(
ב .נכו שלא לכבס בערב שבת ,כדי שיהיו פנויי להכי צורכי שבת,
והמקילי בזה לכבס בערב שבת במכונת כביסה ,יש לה על מי
לסמו ) .ילקוט יוס!(
ג .כל איש מישראל מחויב בכבוד שבת .כבוד שבת הוא הדברי הנעשי
לפני שבת ,לכבודה של שבת) .ילקוט יוס! (
ד .כבוד שבת כולל רחיצת הגו! או לכל הפחות פניו ידיו ורגליו בערב
שבת במי חמי והחלפת הבגדי בבגדי נאי ,שלא יהיה מלבושו
של שבת כמלבושו של חול) .עפ"י ילקוט יוס!(
ה .יש להחלי! את הבגדי לכבוד שבת בערב שבת ,כדי לקבל את השבת
בבגדי נאי ,ולא כאות שמחליפי את בגדיה לבגדי שבת רק
בשבת בבוקר) .ילקוט יוס!(
ו .אפילו א האד נמצא לבדו בבית ,יחלי! בגדיו ,כי אי המלבושי
לכבוד הרואי ,אלא לכבוד השבת והחג) .ילקוט יוס!(
ז .ג האבל בתו שבעת ימי האבלות צרי להחלי! את בגדי החול
וללבוש בגדי שבת ,א יחלי! רק את הבגדי העליוני) .ילקוט יוס!(
ח .אי צור לייחד נעליי לשבת ,ורשאי אד להשתמש בשבת בנעליי
שנועל בימי החול ,אלא שראוי לצחצח יפה לכבוד שבת ,שבזה "פני
חדשות" באו לכא .והמהדר לייחד נעליי לכבוד שבת ,תבא עליו
ברכה) .ילקוט יוס!(
ט .נכו לכבד את הבית במטאטא וכדומה לכבוד שבת ויו טוב,
ולהציע מפה על השולח שאוכלי עליו ,מכניסת השבת עד צאת
השבת .וכמו כ ראוי להציע מפה נקיה על כל השולחנות שנמצאי
בבית ובבית הכנסת) .ילקטו יוס!(
י .נוהגי ללוש בערב שבת עיסה ,כדי שיעור חלה בבית ,לעשות מה
לחמי לבצוע עליה בשבת ויו"ט ,והוא מכבוד שבת ויו"ט ,ואי
לשנות) .הרמ"א בהגה(

הקדמה

)מבוסס על טור ובית יוס!(
בטור הביא כי במסכת עבודה זרה כא :מובא :תניא רב שמעו ב גמליאל
אומר לא ישכיר אד מרחצו לגוי מפני שנקרא על שמו ,וגוי זה עושה בו
מלאכה בשבתות ובימי טובי .ועפ"י המש הגמרא ,האיסור הוא דווקא
לגבי בית מרח אסור ,שלא נוהגי להפעילו באריסות ,אבל שדה מותר שכ
דר לקבל שדה באריסות ,ואעפ"י שיודעי שהיא של ישראל אומרי שהגוי
לקחה באריסות ולעצמו הוא עובד מה שאי כ במרח שאי דר להחכירו.
כתב על כ הבית יוס! ,כי אפע"י שרבי שמעו ב אלעזר חולק על רב שמעו
ב גמליאל פסקו התוספות והרא"ש הלכה כרב שמעו ב גמליאל ,וכ דעת
הרי"! וכ פסק הרמב" בפרק ו' מהלכות שבת וכ דעת עוד פוסקי
ראשוני.
בטור הביא ג את דעת הרמב" שלגבי תנור יש מסתפקי בו א דר
להחכירו כמו שדה ושרי או א דומה למרח ואסור והוא הכריע לאיסור,
מפני שדווקא שדה שהוא אדמה אומרי שעומד לאריסות ,אבל תנור אינו
עומד לאריסות ודינו כמרח  ,ואפילו השכירו לשנה אסור ,וברחיי נהגו
היתר ,מפני שעומדי לאריסות.
מתו הדברי שלעיל עולה ,כי דברי שנוהגי להפעיל באריסות ,מותר
להשכיר לגוי ,אפילו א מפעיל בשבת ,מפני שעושה את המלאכה לעצמו,
ובדברי שאי הרגילות להפעיל באריסות ,אסור א מפעיל בשבת.

פרטי הלכות

יא .לא ישכיר אד מרח שלו לגוי ,מפני שנקרא על שמו ,וגוי זה עושה
מלאכה בו בשבת ,וסת מרח לא עומד לאריסות ,כי אז נאמר שכל
הריווח הוא של ישראל והוא שכר את הגוי בכ וכ ליו ,ונמצא הגוי
עושה מלאכה בשליחותו של ישראל) .מר בשו"ע( וכל שכ לישראל
מומר ,מפני שעובר ג על "לפני עור לא תת מכשול" )משנה ברורה(
יב .שדה ,מותר להשכיר לגוי ,מפני שהדר לקבל שדה באריסות ,ואעפ"י
שיודעי שהוא של ישראל ,אומרי :הכותי לקחה באריסות ,ולעצמו
הוא עובד) .מר בשו"ע(
יג .אפילו מרח או תנור ,א השכיר שנה אחר שנה ונתפרס הדבר על
ידי כ שאי דרכו לשכור פועלי אלא להשכיר ,וכ א מנהג רוב אנשי
אותו המקו להשכיר או לת אות באריסות ,מותר להשכיר לגוי או
לתת לו באריסות) .מר בשו"ע(
יד .פרחי שהיבול המיועד לחו לאר הוא לזמ מוגבל ,ואנשי המושב
חייבי לקטו! את הפרחי מידי יו ביומו ,וא ימנעו מלקטו! יו
אחד יהיה לה נזק ופסד גדול ,ולכ רוצי לקטו! את הפרחי בשבת על
ידי גוי שיעשה זאת בקבלנות ,יעשו בעניי זה שאלת חכ ,מפני שיש
אופני בה נית להקל והתיר זאת) .ילקוט יוס!(

אמרי בינה  -שבח המידות הטובות
כתיב )הושע ב כה(" :וזרעתיה לי באר ") ,פסחי פז ב( :כלו אד זורע
סאה אלא להכניס כמה כורי  כ לא הגלה הקדוש ברו הוא את ישראל
לבי האומות אלא כדי שיתווספו עליה גרי .וכל זמ שה מתנהגי
עימה בלא מרמה ,ידבקו בה.
הנה הקב"ה הקפיד על גזל של רשעי ,שנאמר )בראשית ו יא(" :ותמלא
האר חמס" .משל )דברי רבה ג ג( :מעשה ברבי שמעו ב שטח ,שקנה
חמור מישמעאלי אחד ,הלכו תלמידיו ומצאו אב טובה תלויה בצוארו,
אמרו לו :רבי! )משלי י כב(" :ברכת ה' היא תעשיר" .אמר לה :חמור
קניתי ,אב טובה לא קניתי! הל והחזירה לאותו הישמעאלי ,קרא עליו
אותו הישמעאלי :ברו ה' אלהי שמעו ב שטח! וכ יש בירושלמי )בבא
מציעא פ"ב ה"ה( :חכמי הזקני קנו חטי מ הגויי ,ומצאו בו צרור של
מעות ,והחזירו לה ,אמרו הגויי :ברי אלההו דיהודאי וכ יש הרבה
מעשי שהחזירו מפני קידוש הש) .עפ"י אורחות צדיקי שער האמת(

פנינים לפרשת שבוע

באבוד רשעים רינה
על הפסוק "ולא קרב זה אל זה כל הלילה" )פרק יד'כ( מובא במסכת
מגילה י :וכ במסכת סנהדרי  בקשו מלאכי השרת לומר שירה ,אמר
הקב"ה ,מעשי ידי טובעי בי ואת אומרי שירה? לכאורה קשה הרי
#ב ֲאבֹד ְר ִָ ,עי ִרָ-ה"?!
יקי ַ( ֲעלֹ' ִק ְריָה ַ
נאמר במשלי פרק יא' " ְ+ט#ב ַצ ִ) ִ
נראה להשיב כ :/בשעה שרופאי מבצעי ניתוח בגופו של חולה מסוכ,
א 1כי נחו' הדבר מאוד ,בכל זאת אי משמיעי קול שירה בשעת
מעשה ,שכ הניתוח מכאיב .רק לאחר שהניתוח עובר בשלו ובהצלחה
יש מקו לשמוח ולשיר .זה מה שאמר הקב"ה :עכשיו כאשר מעשי
טובעי בי" – בשעת ביצוע ניתוח מסוב ,/כשאנשי טובעי בי ,א1
כי נחו' הדבר מאוד להעניש את הרע ,בכל זאת הרי זה ניתוח קשה
ומכאיב ואי השעה כשרה לשירה .לעומת זה לאחר הניתוח" ,באבוד
רשעי רינה" – אפשר לשיר לש תועלת) .עפ"י ישועות מלכו(

אין צורך בצעקה
"מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו" )ידטו( בזמ שבני ישראל
צועקי אל הש יתבר /ומביעי ע"י כ /את אמונת וקרבת אליו,
בתור בני למקו אז באמת אי לה עוד צור /לצעוק ,שכ בני ה
וחובה להושיע ב "על בני ועל פועל ידי תצווני?"
א "ויצעקו בני ישראל אל ה'" הרי בפעולה זו עצמה מעוררי ה
רחמי בשמי במידה כזו ,שהש יתבר /קורא ואומר" :מה תצעק
אלי" אי לכ צור /בצעקה… )חדושי הרי"(

השתדלות אנושית
"וצא הילח בעמלק" )יזט( מה טע אצל הי נאמר" :ואת
תחרישו" שלא יעשו מאומה ,ואילו כא מזרזי אות כל כ/
למלחמה "צא והלח"?
בר בכל דבר הרשות יש צור /בביטחו ,שה יתבר /ישלח את עזרתו,
ואילו ההשתדלות האנושית אינה מועילה כלו .לעומת זה במקרה של
מאבק למע היהדות אי לסמו /על בטחו כי א חובה לעשות את כל
הנית להיעשות ולנהל את המלחמה בכל הכוחות שנתנו לאד.
בשעת מלחמת עמלק ,שהיא סמל המלחמה מצד הרשעות והכפירה נגד
האמונה והיהדות ,אסור להחריש ולהסתפק רק בביטחו ,כי א "וצא
והלח"!… )פרדס יוס(1

דרכו של מנהיג בישראל
"ואהרו וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד"  מעיד על כ /רבי זאב
קליי בספרו "חכמה ע נחלה" :אהרו הכה הצטיי במידת הסובלנות
ובהסברת פני לזולת .בניגוד אליו חור ב אחותו היה קפד וקנאי ללא
פשרות ומידה קיצונית זו עלתה לו בחייו כאשר התנגד להמו הע
במעשה העגל .בשעה קשה זו של מלחמת ישראל בעמלק נטל עמו משה
את שניה ,כדי שיעזרו לו בתמיכת .בכ /רמז משה שמנהיג ישראל
זקוק לפעמי לשני סוגי האנשי בשעת הכרעה לאומית ,לפעמי זקוק
לסבלנות ולוותרנות של אהרו ולפעמי לתוקפנות של חור.
)אמרות חכמי(

בין אדם לחבירו
איסור גניבת דעת הנו ג ללא דבור מפורש לדוגמה :הפותח בקבוק יי
כ שבתנועות גופו והבעותיו מראה עצמו שעושה לכבוד חבירו ,אפילו
לא אמר שפתח בשבילו אלא שמראה כ אסור.
אול א חבירו הונה את עצמו ,כגו שאד יצא מחו לבית לצור
כלשהו ,וחבירו שבא לבקרו חושב שיצא לקבל את פניו ,אי צרי לומר
לו את האמת ,ועדי שלא יאמר לו ,שלא יגרו לו צער כיו שהוא לא
הטעה את חבירו ,אלא חבירו הוא שהטעה את עצמו.
אסור לרמות בני אד במקח וממכר או לגנוב דעת  ,כגו א יש פג
במוצר הנמכר צרי להודיעו לקונה אפילו א הוא גוי.

שואל ומשיב

שאלה:

הא רשאי חבר או קרוב משפחה לתרו כליה אחת
מכליותיו ,כדי להציל את חייו של חולה כליות באופ רציני ואשר
נשקפת סכנה לחייו?

תשובה:

עצ השאלה הא רשאי אד או חייב להיכנס בספק
סכנה כדי להציל את חברו מודאי סכנה ,שנוי במחלוקת הפוסקי.

מר הבית יוס 1בחוש משפט הביא הגהות מיימוניות בש הירושלמי,
שחייב אד להכניס את עצמו בספק סכנה כדי להציל את חברו מודאי
סכנה .והטע ,מפני שחברו בודאי סכנה ,והוא בספק .וכ סת מר
בכס 1משנה .ובשו"ת חות יאיר הביא דברי הירושלמי להלכה .וכ כתב
הגאו רבי חיי דוד אבולעפייא בשו"ת נשמת חיי.
אול הסמ"ע בחוש משפט ש ,העיר ,שמר והרמ"א השמיטו די זה
מהשולח ערו ,/וטעמ הוא מפני שגדולי הפוסקי ,הרי" 1והרמב"
והרא"ש השמיטו דברי הירושלמי מפסקיה.
רבינו יונה גירונדי בספר איסור והיתר כתב שאי לאד להכניס עצמו
בספק סכנה כדי להציל את חברו מודאי סכנה .וכ פסק בשו"ת הרדב"ז.
ולהלכה הסכימו רוב האחרוני כדברי האיסור והיתר והרדב"ז הנ"ל
וכ העלה הגאו הנצי"ב בספרו העמק שאלה פרשת ראה.
על יסוד הדברי הנ"ל ,ועל סמ /דברי הרופאי שאמרו לו שמעשה
הוצאת כליה אחת מכליותיו של התור כרו /בסכנת נפשות העלה
בשו"ת צי' אליעזר שאי לעשות כ ,אלא א כ יחליט סגל של רופאי
מומחי אחרי עיו מדוקדק שהדבר אינ /כרו /בספק סכנת נפשות
לתור .וג אז אולי יהיה מותר.
אול באמת שנמסר לנו מפי רופאי מומחי ויראי שמי שדרגת
הסיכו בהוצאת הכליה לאד התור ,היא מועטת מאד ,וכתשעי
ותשעה אחוזי מהתורמי חוזרי לבריאות התקינה.
לפי זה הרי כל מה שהסכימו הפוסקי הנ"ל שאסור להכניס עצמו
בספק סכנה ,זהו רק בספק השקול ,מה שאי כ בנידו שלנו ,בודאי
שמצווה היא לתרו כדי להציל את חברו ממות בטוח.
ובפרט לפי מה שפסק הרמב" בהלכות רוצח ושמירת הנפש פרק א'
שהיכול להציל אד מישראל מסכנה ולא הצילו עובר על מה שנאמר
בתורה )ויקרא יט' טז'( "לא תעמוד על ד רע ,"/ונראה כי זהו ג כשיש
קצת ספק סכנה למציל.

סיכום:

העיקר להלכה ולמעשה שמותר ויש בזה ג מצווה לתרו
כליה אחת מכליותיו להצלת חייו של אד מישראל ,השרוי בסכנה
במחלת הכליות .ראויה מצווה זו להג על התור אל 1המג .ומכל מקו
בודאי שיש לעשות זאת רק על ידי רופאי מומחי ,ושומר מצווה לא
ידע דבר רע .וה' יתבר /ישלח את דברו וירפא לכל חולי עמו ישראל.
)עפ"י שו"ת יחווה דעת חלק ג'(

גדולי ישראל
רבי יעקב עטלינגר – ערוך לנר – נולד בשנת ה – תקסח'.
רבי עקיבא אייגר מאד חיבב אותו ובהגהות תוספות ביכורי סו ערו
לנר על מסכת סוכה כתב "תהילה לאל הייתי בר מזלייה וכוונתי לדעתו
הגדולה בכוונת האגודה "...בשנת תקצ"ו עלה על כס רבנות אלטונא ,עיר
זו הייתה היחידה בגרמניה שלא הוקמה בה קהילה רפורמית והייתה
למבצר נושאי דגל התורה .רבי יעקב עסק בעיקר בהעמדת תלמידי
וחיבור ספרי בה ממשיכה תורתו לדורות .נלב"ע בשנת ה – תרלב'.
רבי אברהם אייגר– בנו של רבי עקיבא אייגר ,נולד בשנת ה
תקלט' .התמסר להוציא כתבי אביו ,ואביו הביא חידושו בהגהת שו"ע
או"ח סימ תקט"ו מצוי בתשובות רע"א .על מצבתו חרות "איש גדול
גיבור חייל ,עמל ויגיע בתורה ביו וליל רד צדקה כל ימיו ,מטי תמ
כמסת ידיהו ה"ה הנכבד המוכתר במעלות ומידות תרומיות הצדיק
התור' והרב המופלא חרי ובקיא "...רבי אברה נלב"ע בשנת ה #תריד'.

סיפור השבוע
המל רודול השני נקט ביחס של הגינות כלפי יהודי פרג .אול

מצחו של הרב היה חרוש קמטי וזקנו הלב יורד על מידותיו .פניו

עינו של הכומר רודרי הייתה צרה ביחסו ההוג של המל ליהודי

הנבונות הקרינו שלווה וביטחו ,ומעיניו נשקפה חכמת חיי.

פרג ,ולכ מדי פע ניסה להסית את המל נגד היהודי ,להבאיש

היהודי ,שהיו דרוכי ומתוחי ,נשאו עיניה אל רב הנער!

את ריח בעיניו ולהתחנ לפניו שיסלק מארצו .א המל ,שהכיר

ושאבו עידוד ומרגוע מהבעת פניו.

וידע היטב איזו תועלת מביאי היהודי לכלכלת ארצו – עמד

הויכוח החל .הכומר הציג לרב שאלות קנטרניות ,ובלשו בוטה ש

כצוק אית על דעתו ודחה את כל הניסיונות הללו.

ללעג ולקלס את כל הקדוש והיקר לע ישראל .הרב הישיש לא נגרר

התנגדותו של המל לניסיונותיו של הכומר רודרי רק הגבירה את

אחר לשונו שלוחת הרס של הכומר ,והשיב לו בשלוה על שאלותיו.

מאמציו של הכומר ,ואכ יו אחד טע הכומר את הטענה הבאה

אותות מצוקה החלו נבטי מפניו של הכומר ומתנועותיו חסרות

לפני המל" :א תעמיד בפני היהודי את הברירה :להמיר את

המנוחה .הוא חש כי הנה עומד הוא להפסיד במערכה .בקול ר הציג

דת או להיות מגורשי מ האר! ,יבחרו רוב באפשרות השניה,

את שאלתו הבאה" :במה זכה משה רבכ ,שאת מקבלי את כל

וכ נצוד שתי ציפורי בבת אחת :ג נפטר מהיהודי ,וג נעשיר

דבריו בלא פקפוק וערעור?"....

את אוצרות המדינה ,על ידי החרמת רכוש – בתיה ואדמת.

"משה רבינו" – השיב הרב – "נבחר להיות שליחו של האלוקי .הוא

"לא לא רודרי" – השיב המל בארשת נחושה – "לא אגרש את

שהה על הר סיני ארבעי יו וארבעי לילה בלא מזו ומשקה ,וש

היהודי מארצי .הרי לבד מבתיה ואחוזותיה מכניסי ה כס

נגלה אליו ה' ומסר לו את התורה הקדושה ,זו התורה המאירה את

רב לאוצר המדינה ממסי שה משלמי בעד הכנסותיה

דרכנו ואשר על פיה אנו חיי".

השוטפות .הא אתה מוכ לשל את הסכו הזה במקומ?"

עיני הכומר אורו לפתע והוא אמר " :הבה נעשה עסקה .ג אני

רודרי הרכי ראשו במבוכה ,א שנאתו המפעפעת ליהודי לא

מסוגל לצו ארבעי יו וארבעי לילה בתנאי שתקבלו עליכ אחר

חדלה מלרחוש בתוככי לבו .לאחר שהות קצרה הציע למל הצעה

כ את עיקרי הדת הנוצרית ,וא לא "....הכומר לא הספיק להשלי

אחרת" :הרשה לי לער ויכוח פומבי ע רבה של העיר פרג.

את דבריו ומכיוו מושבו של המל נשמע המש המשפט" .אז תתלה

החלטתי נחושה להוכיח קבל ע ועדה את עליונותה של דתנו

אתה כא ,במרכז כיכר העיר" – סיי המל את המשפט .המל הני

הנוצרית על פני הדת היהודית" .המל נעתר לבקשת הכומר.

את שרביטו – אות לסיו הויכוח ,וק ממקומו מעל הבימה...

ברכות

שליח מיוחד נשלח לרב העיר והודיע לו כי עליו להתכונ
להתנצחות פומבית בענייני דת ואמונה ע הכומר רודרי ,אשר
שתתקיי בעוד שלושי יו בכיכר העיר בנוכחות קהל רב.
דאגה רבה החלה מקננת בלב יהודי פרג למודי הצרות והפוגרומי.
אומנ מכירי ה את רב היטב ,את גדולתו בתורה ,ה בענייני
הלכה וה בענייני השקפה ועוד ,אול חששו ה שמדובר בקנוניה
שמטרתה להסית את ההמוני כנגד.
רב הישיש שהיה מודע לרחשי ליב ,ביקש לכנס את כל יהודי
פרג לבית הכנסת המרכזי ,ש נשאו תפילה לשוכ מרומי מעומק

מזל טוב ליצחק לסרי ותהילה חפוטא הי"ו ולכל בני משפחותיה
לרגל אירוסיה .יהי רצו מלפני שוכ מרומי שתזכו לחופתכ
בקרוב להקי בית נאמ וכשר בישראל המושתת על יסוד איתני
של אהבה ויראת שמי לתפארת ע ישראל.
מזל טוב למימו שלו ורעייתו הי"ו ולכל בני משפחותיה לרגל
הולדת התאומי ב ובת יהי רצו מלפני שוכ מרומי שתזכו לגדל
יחד ע כל יוצאי חלציכ באושר ,שמחה ונחת לאהבת תורה ויראת
שמי ,וימצאו ח ושכל טוב בעיני אלוקי ואד.

תשובות וזוכה

הלב ובשברו לב שירח עליה וית בלב רב את הבינה להשיב
כראוי בהתנצחות ע הכומר ולהזי את מזימות אויביה.
מועד התנצחות הגיע אנשי רבי ,נשי וטפ עימ נהרו אל ככר

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

העיר .על בימה מקושטת ישבו המל רודול וכל מקורביו ,ועל

עקב אילוצי ש הזוכה בפרשת שמות יפורס אי"ה בגיליו הבא

בימה אחרת ממול ישבו רבה הישיש של פרג והכומר רודרי.

עקב אילוצי ש הזוכה בפרשת וארא יפורס אי"ה בגיליו הבא

נר ה' נשמת אד ,גיליו זה מוקדש לעילוי נשמת:
אשר ב שמעו הופמ ז"ל
חיי ב אליס עצי! ז"ל
רחמי ב ורדה נחו ז"ל
יחיאל )יחיא( ב יוס ונעמה ארז ז"ל
יעקב ב יפת תואר באייבצ'יוב ז"ל
משה ב עילו ביטו ז"ל
מרדכי ב זוהרה אזרזר ז"ל רפאל ב עלושה הכה ז"ל
רחמה בת תמו דנינו ז"ל

מרי חזות ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.א

חנה )חנינה( בת בודה עמור ז"ל

יהי רצו שישלח הקב"ה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל ל:
אברה ב מסעודה אמיר הי"ו הילד ב ציו יונה ב חנה אביגיל הי"ו נוריאל ב גוהרה נאמ הי"ו אושרת בת ציפורה כה הי"ו
רחל שרה בת אסנת למפל הי"ו
נירית בת מזל אהרוני הי"ו
זינה בת בואנו ניאזוב הי"ו
&.050
הקדשת גיליו לרפואה ,לע"נ ועוד לא חייבת בתשלו ,א נית לתרו תרומה חד פעמית או בהוראת קבע .נא לפנות לשמעו בוחניק 050&2339941

פרשת בשלח ה – תשסח'

בס"ד

ש ומשפחה_____________:

מאוצרות התורה לילדי
צללו המרכבות בתהומות הי – וכל האבני היקרות נשטפו ונפלטו מ
הי בגדה השניה ,ש אספו אות בני ישראל.
כיסו מי הי את כל המצרי ,ולא יכלו להימלט .שקעו כול במי ,ולא
נותר מה אלא אחד – הלא הוא פרעה בעצמו ,כדי שיראה את כל
הנסי ויספר את כל נפלאות ה'.
הכשרי שבמצרי – צללו כעופרת וטבעו מיד .הבינוניי שבה – עלו
וירדו כאב .ואלו הרשעי שבה היו מטלטלי זמ רב ,עד שנפלו
לתהו .וכדי שלא יאמרו ישראל – כש שאנו עלינו מ הי בצד זה,
אולי יעלו המצרי מ הצד השני וירדפו אחרינו? הורה הקדוש ברו הוא
לשר הי לפלוט את גופות המצרי אל שפת הי – וכל ישראל רואי
את שונאיה מוטלי מתי על שפת הי.
בשעת קריעת י סו הגיעו בני ישראל למדרגה עליונה ביותר ,שרתה
עליה רוח הקדש ואמרו שירה .הייתה השירה אחידה בפי כול ,כאלו
יצאה מפי איש אחד ,כי שרתה רוח הקדש על כול .הייתה השירה
עריבה וחביבה לפני הקדוש ברו הוא ,והאזינו הוא ופמלייתו לשירת
הי ,שנקבעה בתורה לעולמי עד .השירה נאמרה מתו אמונה שלמה
ומוחלטת ,וכל היקו עונה אחריה בשירה .שירה זו ,נוטעת שיר ושמחה
בלב כל ישראל לא רק ביציאת מצרי אלא עד סו הדורות.

ילדי יקרי וחביבי ,הוציא הקב"ה את ישראל ממצרי ביד חזקה
ובזרוע נטויה ושבעה ענני כבוד מקיפי אות :ארבעה מכל צד ,אחד
למעלה – להג עליה מפני השמש ,הגש והברד ,אחד מתחת –
לשמר מפני נחשי ועקרבי אשר בחולות המדבר ואחד לפניה –
לישר לה את הדר ,להנמי הרי ולהגביה עמקי .וה' הול
לפניה – בעמוד ענ ביו ,כדי להראות לה את הדר ,ובעמוד אש
בלילה כדי להאיר לה.
ה' חיזק את לב פרעה ואת לב המצרי ,וה התחרטו על כ ששלחו
את ישראל ,ולכ יצאו לרדו אחריה .ע ישראל היו לכודי
במלכודת :הי סוגר עליה מצד אחד ,המצרי הרודפי מצד שני,
והמדבר הנורא ע החיות הרעות סוגרי עליה מסביב .צעקו בני
ישראל אל ה' ,ומשה נשא תפילתו ובקש להושיע.
צווה ה' על עמוד הענ ההול לפניה לעמוד מאחוריה ,כדי להפריד
בינ ובי המצרי .החשי הענ למצרי ולא ראו דבר ,ולישראל היה
אור .אמר ה' למשה ,דבר אל בני ישראל ויסעו! הרי משה את מטהו
על הי ,והי נבקע לשני עשר בקיעי ,ובכל בקיע עבר שבט אחר.
ה' גר למצרי להיכנס לי כדי להמשי לרדו אחר בני ישראל,
כאשר יצאו ישראל מ הי ,סגרו המי על המצרי וכסו אות כליל.

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'
 .1מה לקחו עימ בני ישראל כשיצאו ממצרי?

)חלק מהשאלות עפ"י "אוצרות התורה"(

ב .את עצמות יוס.

א .את הכתר של פרעה.

ד .מה שנשאר מקורב פסח שעשו במצרי.

ג .את טבעת המלכות של פרעה.

 .2מדוע הורה ה' לשר הי ,לפלוט את הגופות של המצרי לשפת הי?
א .כדי שישראל לא יחששו שעדיי רודפי אחריה .ב .ה' לא הורה ,זו דרכו של הי .ג .כדי שישראל יקחו את תכשיטיה .ד .א' וג' נכונות.
 .3מה הורה ה' למשה לעשות ,כדי להמתיק את המי במרה?
ב .להוסי סוכר.

א .להשלי לתוכ ע!.

ד .אמר לו להכות בסלע ויצאו מי מתוקי.

ג .להוסי ממתיק מסוג סוכרזיט.

 .4מה ציווה משה לאהרו לעשות בקשר למ?
א .שיאמר לישראל לא להותיר ממנו עד בוקר .ב .שישי מ בצנצנת למזכרת .ג .שיאמר לישראל לא ללקוט בשבת .ד .כל התשובות נכונות.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' עד ו' ,ז' וח'
 .5מהיכ היו למצרי סוסי ,כדי לרדו אחרי בני ישראל ,הרי מת לה כל המקנה במכת הדבר?
א .קנו מעמי אחרי.

ב .נשארו אלו של המצרי יראי ה'.

ג .ה' נת לה בדר נס ,כדי שירדפו אחרי ישראל.

ד .א תשובה לא נכונה.

 .6על המצרי שטבעו בי נאמר" :ירדו במצולות כמו אב" במקו אחר כתוב כ"עופרת" ובמקו אחר כתוב כ "קש" מה ההסבר לזה?
א .דר התורה לגוו הלשו .ב .פרעה כקש והשאר כאב ועופרת .ג .הרשעי כקש ,בינוני כאב וכשרי כעופרת .ד .א תשובה לא נכונה.
2מ ְ8ָ 6ט וְ ָ 6נִ ָ4ה) "2פרק טו'( במרה )לפני מת תורה( נת ה' לישראל פרשיות מהתורה להתעסק בה ,מה?
 ;ָ 6ָ ..." .7ל :חֹק ִ
ב .הפרשות של מצוות שבת ודיני.

א .ספר בראשית ופרשיות שמות וארא בא בשלח.

ד .הפרשות של מצוות השבת ,פרה אדומה והדיני.

ג .הפרשות של מצוות תפילי ופרה אדומה.

ָ6י וְ ֵצא ִה ֵָ Aח ַ@ ֲע ָמלֵק) "...פרק יז'( איזה סוג אנשי נבחרו למלחמה זו?
ְהַ 6:ע ְ@ ַחר ָלנֲ 2אנ ִ
ֹ6ה ֶאל י B
ֹאמר מ ֶ
ַ …" .8וֶ D
א .אנשי גיבורי ויראי חטא.

ג .אנשי מלחמה גיבורי ומנוסי.

ב .אנשי היודעי לבטל כשפי.

ד .תשובות א' וב' נכונות.

שאלות לכיתות ז' וח'  -ממפרשים אחרים על התורה
ְהַ 6:ע) "...פרק יז'( לפי פירוש הרשב" מה ישי באוזני יהושע?
Eְ ... " .9תֹב זֹאת זִ ָEרֶ 4ֵ @ַ :פר וְ ִ;י ְ@Fזְ נֵי י B
א .שהוא יכניס את בני ישראל לאר! ישראל.
לאר! ישראל.

ב .שימלו על ישראל וימחה את עמלק.

ג .מצוות מחיית עמלק היא רק אחרי כניסת

ד .א' וב' נכונות.

" .10למע אנסנו היל בתורתי א לא" )פרק טז'( לפי פירוש הרמב" מה נכלל בניסיו זה?
א .שלא יותירו מהמ עד בוקר.

ב .שלא יצאו ללקט מ בשבת.

ג .שילכו אחרי ה' ,אפילו שהמ הוא לח לא מוכר.

כללי השתתפות

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

