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 זה הרי ברכותיו אחר אמ� העונה חדא תני: מובא: מהבמסכת ברכות 

 הא ירושלי� בבונה הא קשיא לא מגונה זה הרי איד� ותניא משובח

 מפרשי� ויש ירושלי� בונה אחרשזה דווקא  מפרשי� יש. ברכות בשאר

: לג �"הרי דעת וזה ירושלי� בונה כעי� ברכה סיו� לכל הדי� הואש

 ש"הרא ש� כתבו. עוד ראשוני�ו 'טז –' ארק פ ברכותת בהלכו �"והרמב

 ועל הפירות על ודאישב הטע� מפרש 'רק זפ ברכותשבעל הלכות גדולות 

 בורי� דר� שכ� בורות דר�זה  ירהברכתו  אחר אמ� ונהע �א המצות

  .משובח זה הרי ברכה בסו� אבל אז טועמי�ו ברכהאחרי ה שמפסיקי�

  :יי� זהנמצא כי קיימות שלש דעות בענ

 .עניית אמ� אחר עצמו רק בסו� ברכת בונה ירושלי� �

אלא בכל הדומה , עניית אמ� אחר עצמו לא רק בבונה ירושלי� �

 כגו� בסו� –כלומר בסו� ברכות הסמוכות זו לזו , לברכה זו

 .ברכת שי� שלו�

אלא בכל ברכה , עניית אמ� אחר עצמו לא רק בבונה ירושלי� �

  .בורא נפשות אחר אכילה כמו כגו� ברכה אחרונה –מסיימת 

� שעניית אמ� אחר עצמו לא רק "דעת הרמבקרוב למנהג הספרדי� הוא 

כלומר בסו� ברכות הסמוכות זו , אלא בכל הדומה לה, בבונה ירושלי�

, ההלל שבסו� יהללו� ואחר ישתבח אחר אמ� �עוניאול� אנו . לזו

) אמרבברו� ש(ש שא� בי� הברכה הראשונה "בהתבסס על סברת הרא

אסור להפסיק הרי זה כשני ברכות סמוכות ) בישתבח(לברכה האחרונה 

 הברכה היוצאת דופ� לעניי� זה היא ברכת. ועונה אמ� אחרי ברכת עצמו

  .הזוהר פי על גאל ישראל בשחרית שאי� עוני� אמ� וזאת 

 אמ� יענה לא ביחד אחת ברכה אומרי� שני� א�כי , כתב עוד יוס� ביתב

 כ� לא וא� חבירו שיגמור קוד� וסיי� קד� כ� א� אלא חבירו ברכת אחר

  .ברכותיו אחר אמ� עונה הוי

הוסי� עוד פרטי� הקשורי� לעניית אמ� אחרי ברכות וכתב  טורב

רק  אלא הברכה כל שמע שלא� על פי א המבר� ישראל אחר אמ� �עוניש

 בברכה ונתחייב אכל א� אבל אכל כשלאאול� זה רק , הש� הזכרתאת 

  .הברכה כל שישמע עד וצאי אינו

 עד המבר�) שמרוני היינו (כותי אחר אמ� �עוני אי�כמו כ� כתב הטור כי 

 אבל גילולי� לעבודת כוונתו שמאמחשש , מפיו הברכה כל שישמע

אבל . גילולי� לעבודת כוונתו שאי� מוכיחהרי הוא  הברכה כל כששומע

 בטור מחלק א� כ�. הברכה כל שמע שלא פי על א� אחריו �עוני נכרי

י "זאת עפ, בי� עניית אמ� אחר ברכת כותי לעניית אמ� אחר ברכת גוי

   .ירושלמיהבנתו בסוגיה שב

לא חילק בי� כותי לגוי אחר ' יג' בהלכות ברכות פרק א ל"ז �"הרמב אבל

 פ"אע כול� הברכות מכל ברכה מבר� מישראל אחד השומע כל" כתבו

 באותה חייב שאינו פ"ואע סופה ועד לתהימתח כולה הברכה שמע שלא

 כותי או אפיקורוס) או �"עכו (המבר� היה וא�, אמ� לענות חייב ברכה

 עוני� אי� הברכה ממטבע ושינה גדול שהיה או המתלמד תינוק או

  . אמ� אחריה�

  פרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכות

 סו� שה� יותר או ברכות שתי אחר אלא, ברכותיו אחר אמ� עונה אי�  .א

 אחר או לעד ישראל עמו שומר רכתב אחרכגו�  )ע"מר� בשו. (ברכות

 אחרוריאת שמע ק ברכות גמר� שה בשבת..." סוכת הפורס"ברכת 

 מ� שה� ראשונות ברכותשלש  גמר שהוא ירושלי� בונה ברכת

  )משנה ברורה( .התורה

 ערביתשל  ראשונות ברכות אחראי� עוני� אמ� אחר ברכת עצמו   .ב

עניית ו י�יהענ בסו� אינ�רי ה ברכות שתי שה� שא�מפני  ,שחריתו

 )משנה ברורה. (י�יהענ וסילוק בגמר אלא ,כתשיי לא אמ�

 �עוניוא� שאי�  )ע"מר� בשו (.ישתבח ואחר יהללו� אחר אמ� לענות נהגו  .ג

אלו נקראות , סמוכות ברכות שתי אחר וקאוד אלא עצמו אחר אמ�

 לברו� סמוכה וישתבח הלל שלפני ברכהל סמוכה יהללו�מפני ש, סמוכות

 ברכה ובי� לישתבח שאמר ברו� בי� ולהשיח להפסיק סורהרי אש ,שאמר

  )משנה ברורה (.יהללו�ברכת ל הלל שלפני

 בברכת ירושלי� בונה ברכת אחר רקאלא  ,אמ� �עוני שאי�ש אומרי� י  .ד

 לשנות ואי�) מדינות אשכנז( אלו במדינות פשוט המנהג כ�, המזו�

 אחר � כ�ג יענה, וישתבח יהללו� אחר אמ� לענות שנהגו ובמקומות

 .)א בהגה"הרמ. (לעד ישראל עמו שומר ברכת

 שמע שלא� על פי א, הברכות מכל אחת מבר� מישראל אחד השומע  .ה

 חייב, ברכה באותה חייב שאינול פי ע א�ו, סופה ועד לתהיתח כולה

 ברכה באותה חייב עצמו הואוכל שכ� כש )ע"מר� בשו. (אמ� חריוא לענות

 הוא שג� להורות אמ� לענות חייב בודאי המבר� בברכת לצאת ורוצה

 הברכה כל שישמע וקאודצרי�  אז אכ� .המבר� דברי ומקיי� מחזק

  )משנה ברורה. (סו� ועד להימתח

 הבו אקרא' ה ש� כי. "המקור לחובת עניית אמ� מובא במסכת יומא לז  .ו

' ה ש� ומזכיר מבר� כשאני לישראל משה לה� אמר $ ' וגוגודל לאלוקינו 

  )משנה ברורה. (אמ� בעניית ינווקלאל גודל הבו �את, יתבר�

 אפילו לישראל מבר� או דבר מתפלל שאחד כששומע $ מובא במדרש   .ז

 אמ� �שעוני המנהג נתפשט ולכ�. אמ� לענות חייב הש� הזכרת בלא

  )משנה ברורה. (ברכת המזו�ב הרחמ� אחר

 ושינה גדול היה או, תינוק או כותי או אפיקורוס המבר� היה א� אבל  .ח

 כששינה קאוודו) ע"מר� בשו(. אמ� אחריו �עוני אי�, הברכות ממטבע

 ,לבטלה ברכה כמבר� הוא והרי ,זה מחמת בברכה יצא לאש באופ�

  )משנה ברורה. (אחריו אמ� לענות אסורש

 מפני .)א בהגה"הרמ. (מפיו הברכה כל שמע א�, �"עכו אחר אמ� �עוני  .ט

 דעתכל מקו� מו, הש� שמזכירעבודה זרה כל ו�ולכהגויי�  דר� אי�ש

  )משנה ברורה. (רשות רקאלא , �"בעכו לענות חיוב עליו אי�היא ש ז"הט

 הברכות שלומד בשעה וקאודהרי זה , תינוק אחר אמ� �עוני אי�מה ש  .י

 �מברכי שה� פ"ואע �כתקנ הברכות נוקותילת ללמד שמותר, רבו לפני

 לאמת �אמ לומר שיי�מפני שלא ) ע"מר� בשו. (הלימוד בשעת בטלהל

 )משנה ברורה. ( זהעל ברכה ש� אי�שהרי , המבר� דברי את ולקיי�

 ה� חינו� בנישה�  כיו�, עצמ� את לפטור �מברכישהתינוקות  בשעה .יא

מר� (. הכנסת בבית ההפטרה שאומרי� בשעה וכ� ,אמ� אחריה� עוני�

דומה לפני וכ אכילה על שמבר� ברכה עלש משמעמדברי מר�  )ע"בש�

 גיל )משנה ברורה בש� פרי מגדי�. (עליו אמ� לענות י�א לחינו� שהגיע

  )'ילקוט יוס� ג(חינו� הוא גיל שש 

  )ילקוט יוס�. (לש� לימוד ברכות לילד קט�' מותר לבר� בהזכרת ש� ה .יב

 ל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובות"""" מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז----מרי בינה מרי בינה מרי בינה מרי בינה אאאא
 ונקרא .)סח כתובות (זרה עבודה עובד כאילו, הצדקה מ� עיניו המעלי� כל

  . וחוטא אכזרי רשע עלבלי

 לאמר בליעל לבב� ע� דבר יהיה פ� ל� השמר): "'טו דברי� (שנאמר, בליעל

". לו תת� ולא האביו� באחי� עינ� ורעה השמטה שנת השבע שנת קרבה

 שאינו יחוסו ומכחיש, "אכזרי רשעי� ורחמי): "'יב משלי (דכתיב, אכזרי

 שה� הגוי� מזרע אאל, רחמניי� היו ה� כי, ויעקב יצחק אברה� מזרע

  ".ירחמו ולא המה אכזרי): "'נ ירמיה (שנאמר, אכזרי�

 רחמי� ל� ונת�): "'יג דברי� (שנאמר, השמי� מ� עליו �מרחמי המרח� וכל

 איבד רעות פני� בסבר לעניי� צדקה והנות� ).:קנא שבת" (והרב� ורחמ�

 שית� וטוב, יפות פני� בסבר פרוטה ממנו וטוב, הרבה נת� ואפילו, זכותו

 יכפה בסתר מת�): "יד כא משלי (דכתיב, בסתר שית� טוב ו.שישאל קוד�

�, ונוטלי� עניי� ובאי�, לאחוריה� וזורקי� בבגד קושרי� שהיו ויש". א

 אינו העני אז, מקבל ממי יודע אינו והמקבל, נות� למי יודע אינו והנות�

   )נדיבותה שער $ ות צדיקי� י אורח"עפ(                                     . מבוייש

         אחרונים אחרונים אחרונים אחרוניםופוסקיםופוסקיםופוסקיםופוסקים    ''''רטורטורטורטו    סימןסימןסימןסימן    עעעע""""שושושושו    יייי""""עפעפעפעפת ת ת ת וווועניית אמן אחר ברכעניית אמן אחר ברכעניית אמן אחר ברכעניית אמן אחר ברכ
        

   'זתשס' ה                     ד"בס

  6 ר גיליון מספשנים עשרשנה 

  

        )חור�שעו� (    חשמונאי�חשמונאי�חשמונאי�חשמונאי�    

        44440000::::16161616    :::: כניסת השבת כניסת השבת כניסת השבת כניסת השבת
  

        33336666::::17171717: : : :  יציאת השבת יציאת השבת יציאת השבת יציאת השבת
  

  

 שבת קודש
 נח
        

        מפטירי� מפטירי� מפטירי� מפטירי� 

        " " " " רני עקרה לא ילדהרני עקרה לא ילדהרני עקרה לא ילדהרני עקרה לא ילדה""""

        ))))''''ישעיה נדישעיה נדישעיה נדישעיה נד((((
  

  פרסומי� תורניי�
  בוע שפרשת ואגדה , הגות, בהלכה

 ל" זש ששו� ב� שמחה לבית בוחניק"ע
  



 מאמין או לא

מפרש ". בה מפני מי המבוליאל הת... ויבא נח ובניו"על הפסוק בפרשה 
מאמי� ואינו מאמי� שיבא המבול ולא , א� נח מקטני אמנה היה �י "רש

  .  בה עד שדחקוהו המי�ינכנס לת
צדיק "אשר אמרה עליו התורה , כיצד יתכ� לומר על נחנשאלת השאלה 

כיצד בונה נח וכ� נשאלת השאלה ? ליבובכל כי לא היה מאמי� , "תמי�
 �הג�  שנה ואומר לבני דורו כי היא נועדה למאה ועשרי�תיבה במש

  ?מבול בעוד הוא עצמו אינו מאמי� בכ�מפני ה
 כי בני אד�, עד הרגע האחרו� היה נח מאמי� ומקווהנראה לומר כי 

  .תתבטל גזירת המבולכ� ו' אל הישובו בתשובה שבדורו 
 � �" נח מקטני אמנה היה מאמי�: "י"רשפשוטו של ר את נית� לבאוכ

אפילו מקטני האמנה היה תולה אמונתו ותקוותו שבכל רגע עשויי� ה� 
 שכ� תשובת� של �" ואינו מאמי� שיבוא המבול"ולפיכ� , לחזור בתשובה

  )מעיינה של תורהי "עפ(                     ... אלה עשויה לבטל את הגזירה

  זרע וקציר
 ְלַקֵ/ל אִֹס� לֹא ִל.- ֶאל 'ה ַו'ֹאֶמר ַהִ,יחַֹח ֵריַח ֶאת 'ה ַוָ'ַרח"שה נאמר בפר
ָריו ַרע ָה3ָד� ֵלב ֵיֶצר 4ִי ָה3ָד� ַ.ֲעב2ר ָהֲאָדָמה ֶאת ע-ד ובהמש� ..." ִמְ,ע5

 לֹא ְיָלהָוַל ְוי-� ָוחֶֹר� ְוַקִי6 ָוחֹ� ְוקֹר ְוָקִציר ֶזַרע ָה3ֶר6 ְיֵמי 4ָל עֹד"נאמר  
  . יש לברר מה הקשר בי� פסוקי� אלו)כב, כא �' חפרק ( :ִי7ְ.ֹת2

6 שיגעת ריפה תלמוד תורה ע� דר� א: "משנה אבותנראה לומר על פי ה
התעסקות בתורה ע� מלאכה משכיחה כלומר  –" שניה� משכחת עוו�

ג� ריקנות במוח מביאה  וכ� .עוו� ומאיד� הבטלה היא א� כל חטאת
אי� מחשבת עריות מתגברת אלא : "�"כדברי הרמב, שבות רעותלידי מח

  ".בלב פנוי מדברי תורה
. ללא כל מלאכה והתעסקות, אנשי דור המבול חיו חיי רווחה ומנוחה

כי זריעה אחת הספיקה לה� לארבעי� , ה� לא היו צריכי� לעבוד בגופ�
ה� שלא הייתה לפני מ, ומוח� פנוי וריק מכל תוכ�) מדרשי ה"עפ(שנה 
  .כתוצאה מזה באו לכלל השחתת המידות וההפקרות בחייה�. תורה

כי רבה רעת האד� וכל יצר מחשבות לבו רק רע ' וירא ה: "לפיכ� נאמר
)  ז �'  ה�בראשית ו" (אמחה את האד� אשר בראתי' ויאמר ה...כל היו�

תרבתה ממילא הרי שה מאחר שאי� לה� במה להעסיק ידיה� ומוח� –
  . להימחות מעל פני האדמהרעת� וראויי� ה�

א� לאחר שהריח הש� יתבר� את ריח הניחוח של קרבנות נח והתנח� 
 לא אמחה עוד את –" מהלא אוסי� עוד לקלל את האד: "אמר, על הרעה

א� על פי שיצרו : כלומר –" כי יצר לב האד� רע מנעוריו "–האד� כליל 
אכה ועבודה אכביד את חייו במל, הרי יש לי עצה כנגד זה, של א� רע

,  שיצטר� תמיד לזרוע ולקצור–" עוד כל ימי האר6 זרע וקציר. "רבה
כדי  לספק את כל צרכיו בהתא� לעונות השנה של קי6 , לעמול ולטרוח

וכבר לא תהיינה ,  לא תהא לו מנוחה–" יו� ולילה לא ישבותו "–וחור� 
  )קומ6 המנחהי "עפ(                      . שעתו ודעתו פנויות כל כ� לחטוא

 הרי –מדוע עדי� השקר על פני סיפור רכילות : השאלהכדי לענות על 
מדבר שקר "וה ועלינו להתעמק בהבנת המצ? שניה� אסורי� מ� התורה

 מדבר"מדגישה ניסוח זה של ) .שבועות לא(הגמרא  ).'ז,ג"שמות כ("תרחק
אלא ציותה להתרחק " לא תשקר" התורה לא ציותה –" שקר תרחק

צרי� , או לא, "דבר שקר"כדי לקבוע א� אמירה היא אכ� ".  שקרדבר"מ
  .לבדוק יותר את תוצאתה הסופית מאשר את דיוקה הטכני

שמבחינה טכנית הוא נכו� א� הוא נאמר מתו� , לדוגמא, "שקר לב� קט�"
  .הריהו בגדר של דבר שקר, כוונה להטעות

ורה של כצל מסביר שהתורה רואה שנאה אישית בי� בני אד� "המהר
ל מביעי� בצורה ברורה את הגישה הזו באמצעות הביטוי "חז. דבר שקר

דברי רכילות שביכלת� לגרו� לשנאת , על כ� ".שנאת חינ�"הידוע 
הסתרת העובדות או שינוי� כדי .  שקר�יכולי� להיות מקור לדבר, חינ�

ל מובע רעיו� "בלשונ� של חז. למנוע רכילות יש בה� משו� סיוע לאמת
  ).ז"ט', י לבראשית נ"ראה רש" (מותר לשנות מפני השלו�"יטוי זה בב

 א� לא –יש להדגיש שבשו� פני� ואופ� אסור להישבע לשקר , ע� זאת
  .מפני השלו�

 לאחר במנחה אפי� ונפילת מדות ג"י לומר רשאי� הא� ::::שאלהשאלהשאלהשאלה
  ? השמשות בי� זמ� שהוא, החמה שקיעת

 �"מהר ת"בשו שהובאה בתשובה גאו� שלו� שר רב כתב ::::תשובהתשובהתשובהתשובה
 פניו על אד� שיפול מהו וששאלת�, 'תרג סימ�, פראג דפוס מרוטנבורג

 אחר פניו על ליפול מותר שבחול יודעי� הוו, רחמי� ויבקש בערבית
 על שנופלי� שבבבל רבינו בבית המנהג וכ�, בצבור ואפילו, ערבית תפלת
 חלק �גאו עמר� רב בסדר הוא וכ�. 'וכו שבת מערב חו6, בערבית פניה�

  ..רלז סימ� ח"או ובטור' א
 נהגו לא א�, זה על וסיי�, שלו� שר רב דברי הביא 'פד סימ� המנהיג

 סו� האשכול ובספר. חובה והיא, רצו� עת שהיא במנחה אלא, כ� הע�
 ומה, כ� לעשות דמי שפיר בערבית פניו על ליפול והרוצה, כתב 'כו סימ�
 לא לפיכ�, היא רשות עצמה ערבית שתפלת משו�, כ� נוהגי� שאי�

  .פניה� על ליפול חכמי� הטריחו
 אחר וגאו�, וסיי�, גאו� שלו� שר רב דברי הביא' ל סימ� הלקט שבוליב

 וזו. בישראל פשוט מנהג וכ�, כלל ערבית בתפלת אפי� נפילת שאי� כתב
 בכל פשוט מנהג: טו הלכה תפלה מהלכות' ה בפרק �"הרמב לשו�

 ערבית בתפלת ולא', וכו ובמועדי� ותבשבת אפי� נפילת שאי� ישראל
  ..".בערבית פניה� על שנופלי� יחידי� ויש. יו� שבכל

 נפילת לומר איסור שו� שאי�, ל"הנ והפוסקי� הגאוני� מדברי משמע
 המנחה לתיתפ נמשכה שא�, ל"הנ האשכול מדברי ומוכח. בלילה אפי�

  .חובה מנחה לתישתפ כיו�, אפי� נפילת לומר ראוי, הכוכבי� צאת עד
, אבוהב י"מהר הגדול רבינו בש� הביא 'קלא סימ� יוס� הבית מר� אול�

 שאי�. א"הרשב תלמיד, דוד בר חיי� לרבינו צרורות ספר בש� שכתב
 דתילמ רמז אפי� נפילת כי, לחכמי� מקובל שכ�, בלילה אפי� נפילת
 ובלילי. בנטיעות לקצ6 הדבר וקרוב, פניה� על נופלי� ואי�, הלילה

 �"מהר וכתב וכ�. ליו� קרוב שהוא פניה� על ליפול נוהגי� תאשמורו
 טע� ויש, המנהג שכ�, 'רלז סימ� חדש והבית. קרח בפרשת מריקאנטי

 אפי� נפילת אי�: 'ג�  'קלא �ע "ובש מר� פסק וכ�. הקבלה פי על לזה נכו�
  .ליו� קרוב שהוא מפני פניה� על ליפול נוהגי� אשמורות ובלילי, בלילה
 לא ל"ז ומר�. והמקובלי� הגאוני� בי� במחלוקת שנוי רשהדב נמצא
 ופסק, כ� על להקפיד שאי� שסוברי� והפוסקי� הגאוני� דעת כלל הביא

 המנחה לתיתפ נמשכה שא� נראה זה ולפי. המקובלי� כדברי להחמיר
. 'ט ק"בס אברה� המג� כתב וכ�. בלילה פניה� על נופלי� אי�, הלילה עד
 אפי� שנפילת גאו� נטרונאי רב כתבלפי מה שפרט וב. המנהג פשט וכ�

  .'קלא סימ� ח"או בטור והובא, רשות
 רשאי�, לילה ספק יו� ספק שהוא השמשות שבבי� נראה מקו� ומכל
 כדברי הלכה שמא, ספיקא ספקשזה  ג� ומה, אפי� נפילת לומר

, בלילה ג� אפי� נפילת לומר שרשאי� הסוברי� והפוסקי� הגאוני�
 השמשות בבי� שמא, שמחמירי� כמקובלי� שהלכה לומר תמצא וא�

 שא� ישראל באר6 פשוט המנהגוכ� . יו� ספק שהוא כיו�, דמי שפיר
, השמשות בי� זמ� בתו�, השקיעה אחר עד המנחה תפלת נמשכה

 גדולי בפני, יו� בכל מעשי� הוא וכמעט. מדות ג"וי וידוי אומרי�
 והמזמור מדות ג"י ומרל רשאי� הדעות לכל לכ�. פה פוצה ואי�, הרבני�

  .  השמשות בבי� ג� מלכנו ואבינו אפי� נפילת של

 אפי� ונפילת מדות ג"וי וידוי לומר רשאי�בתפילת מנחה  ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום
 שקיעת לאחר וחצי דקות עשרה שלש שהוא, השמשות בי� זמ� מש� בכל

  ) ז סימ� ו חלק דעת יחווה ת"י שו"עפ(     .כלל בזה להחמיר ואי�, החמה

הרב "עליו נאמר '  תקסו–נולד בשנת ה     ––––    חיותחיותחיותחיות    בי הירשבי הירשבי הירשבי הירשצצצצרבי רבי רבי רבי 
כיה� כרב בעיר זולקוב ". ר� ונישא וגבה מאד, הגאו� המופלג ומפואר

בקי במדרש כנתפרס� ,  בתורהבצעירותו מלבד גדלותו.  ובעיר קאליש
י רבו אפרי� "כב� עשרי� ואחד שנה הוסמ� ע, וספרי מחקר ופילוסופיה

עטרת ", "תורה נביאי�", "6"ת מהר"שו"חיבוריו מ. זלמ� מרגלית מברודי 
  .ס"ס שנדפסו בש" והגהות על הש"מבוא התלמוד", "דברי הוראה", "צבי

ה ג� תמונתו ומתחת לתמונה ס דפ�ס וינה נדפס"בהגהותיו של הש
ממעיי� . חכמתו תורתו למרחקי� זורחת, ספריו נודעו: ה� האלהחרוזי

.  עתה יגיל  ישמח ג� ימצא נחת, תבונתו ישתה ל חכ� ולא יכיר מראהו
  ' תרטז–ע בשנת ה " רבי צבי נלב.א� ג� תמונתו יראה כי קר� עור פנהו

 שואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיב פנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבוע

  )על פי חפ6 חיי� השיעור היומי(שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון 

        גדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראל
 



        סיפור השבועסיפור השבועסיפור השבועסיפור השבוע
סוחר ,  עשיר גדולחיבעיר אחת  ::::תקציר משבוע שעברתקציר משבוע שעברתקציר משבוע שעברתקציר משבוע שעבר

לקראת חג בכל שנה . בעל צדקהו צנוע, שמי�ירא , מפורס�

להלביש� ולהנעיל� על , מאה עניי� מרודי�כלבחור הפסח נהג 

  .סמוכי� על שולחנו כל ימי החגולהיות , חשבונו

חנותו חובותיו תשלו� אחא ל פחתו וורווחיכעבור מספר שני� 

קיבל עליו את הדי� , זמני� קשי� אלוג� ב .י�ריקנותרו יתו וב

לדאוג , קיי� את מנהגוליוכל לא ש, צטער ה אול�.באהבה

  . לצורכי מאה עניי� ובני בית� בפסח

 המל�. מבית המל�נגנבה אב� יקרה , בי� פורי� לפסחשבימי� 

על פרס של חמישי� אל� מטבעות זהב  שינתנו למי הכריז 

  בא אל,כשנודע הדבר לאיש. אב� למל� את מקו� השיגלה

�גנב את מי שיודע אני דר� לגלות ! אדוני המל�: " ואמר לוהמל

� ששת שלרי� אני סכו� לש� כ� צאול� . האב� היקרה שבאוצר

  .אב� תמצאור לי שהברו, אלפי� זהובי� למפרע

 �ששת אלפי� כמקדמה נת� לו  ואישלטובה מההתרש� המל

ובטח , יצא האיש מהמל� בלב שמח . בהצלחהברכוו, זהובי�

בחר מאה הוא  .חזיר את האב� הטובה לבעליהשיעזור לו לה' בה

 ל הסוחר לתת לה� מלבושי� ונעלי�וצווה עמרודי� ניי� ע

ל� ווהזמי� את כ, כי� את כל צרכי החג ביד רחבהשי, טבחשכר ו

  .חג הפסחבלסעוד על שולחנו , לבוא ע� משפחותיה�

שמחה האיש בר� את ב, האנשי� אל ביתואו כל ב, בערב פסח

, הובליל. לקיי� את המצווה שהחזיק בה כל ימיושזיכה אותו ' ה

בלילה . שי� בגדי חג ותפארתולב, לח� ערו�ו ליד שו כול�ישב

בדרכו עבר ליד בית  .לשוח בשדה, יצא המל� מהיכלו, ההוא

ראה הוא . האב� היקרהאת הגנב של לגלות שאמור , האיש

נקראו שמדובר בעצרת חכמי� שחשב ו, ביתבי� רבי� נשא

מד בפתח הוא ע. לגלות את מקו� האב� היקרההתייעצות כדי ל

שמע את בעל ו, הדלת והטה אוזנו לשמוע את שיחת החכמי�

  .הבית אומר הרבה מילי� וה� עוני� לו דיינו

ששמו חשב המל� שהאיש שואל אות� על הגנב וה� עוני� לו 

שהיה " דיינו"בש� י המל� כי היה לו היה לו שר אורו עינ" דיינו"

  ...וכפי הנראה ידו הייתה בגניבה, כל אוצרותיוממונה 
כדי לתפוש , לארמונו המל� מיהר ::::המשך משבוע שעברהמשך משבוע שעברהמשך משבוע שעברהמשך משבוע שעבר

הוא חזר ולבש את .  ולהכריחו שיחזיר את הגנבה"דיינו"את 

  ברורה ודחופה שליח אל דיינו ובפיו הוראהבגדי המלכות ושלח 

  .ויד לארמונבוא מל

. סאו וחרבו שלופה בידויומצאו יושב על כ,  הוא בא אליו מיד

, וטר� יפתח השר דיינו את פיו לדרוש בשלו� המל� ולברכו

אשר לקחת מבית , ת� לי את אב� הח�: " אמר אליו בחמת זע�

הנני הורג אות� בחרב אשר , וא� לא תחזיר אותה כעת, גנזי

ראה השר  ! בחיי�בחר " ותוהמלפני� החיי� ונתוני� ראה . בידי

והוא רחוק , כלתה אליו הרעה מאת המל�, כי אי� לו שו� סיכוי 

, בכה והתחנ� לו, נפל לרגליו, נבהל מאד, תוכחוט השערה מהמו

חטאתי ! אדוני המל�: "ואמר בהכנעה גדולה, נשק את ידו

ואתה ברוב חסד� תשא נא לפשע , מודה ומתודה אני, ופשעתי

�  ."עבד

 " כבר אמר החכ� מכל אד�! אל תרבה דברי�: "� ואמרענה המל

 מהר והבא את .וחוש� שפתיו משכיל, ברוב דברי� לא יחדל פשע

  ".פ� אפגע ב� בחרב, אב� הח�

הל� ולקח מ� , הר וק�ימ, השר את דברי המל�אשר שמע כ

כשהגיש השר את . והביאה אל המל�, המקו� אשר הצפינה ש�

�נטל ,  בה ולא האמי� למראה עיניוהביט, האב� והניחה לפני המל

  .ושמח שמחה גדולה, אותה בידיו ומשמש בה

, ר# אל המלכה וספר לה את כל מה שקרה באותו הערבמיד 

ועכשיו שאני יודע שהיהודי ההוא . בצאתו החוצה לשאו� רוח צח

. ג� אנכי אקיי� את אשר הבטחתי לו, עשה את מלאכתו נאמנה

ואת� לו , לא אתמהמה א� רגע, והיות והאב� הטובה כבר בידי

  .היו� את כל אשר אמרתי לתת לו בתודה ובשמחה רבה

עשה כ� כאשר : "ענתה ואמרה,  המלכה את דברי המל�שמעה

יצא המל� מאת ". ותהי משכרתו שלמה,  תשל� לו פעלו,דברת

וה יוצ, לקח את סכו� הכס� אשר הבטיח לתת ליהודי, פני המלכה

ג� את משורריו לקח עמו המל� . לעבדיו להביאו אל בית הגביר

כדי להגיש את מנחתו ליהודי הגביר ברינה ובקול ששו� ושמחה 

. המל� בא אל בית הגביר בעוד ה� יושבי� יחד וסועדי� את ליב�

הקיש בדלת , הייתה הדלת סגורה, כאשר בא המל� אל בית הגביר

  ....ואחרי רגעי� אחדי� נפתחה הדלת

  רכותב
וכל בני משפחתו לרגל הגיעו למצוות יהי ו " היראמיתי לוינגמזל טוב ל

�וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי , רצו� שיוצר המאורות יאיר את דרכ

מאהבת תורה ויראת שמחה ונחת ב' יד� לטובה ותזכה לעבוד את ה

    ח� ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�ותמצא שמי�

משפחת פחותיה� משלולה� . לרגל נישואיה� ו"היאריה ועליזה פרבר מזל טוב ל

יהי רצו� שיזכו להקי� בית כשר ונאמ�  .ו"ו ומשפחת צימרמ� הי"פרבר הי

המושתת כל יסודות איתני� של אהבת תורה ויראת שמי� בישראל 

  .לתפארת ע� ישראל

        תשובות תשובות תשובות תשובות 
   : ה�פרשת וזאת הברכההתשובות הנכונות ל
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    ::::גיליו� זה מוקדש לעילוי נשמתגיליו� זה מוקדש לעילוי נשמתגיליו� זה מוקדש לעילוי נשמתגיליו� זה מוקדש לעילוי נשמת, , , , נשמת אד�נשמת אד�נשמת אד�נשמת אד�' ' ' ' נר הנר הנר הנר ה

    ל  "    מנשה ב� רחמה ב� פורת ז       ל"ב� יוס� ונעמה ארז ז) יחיא(יחיאל     ה     "משה וסולטנה חורי ע' ב� ר) מימו�(מורי ורבי יעקב  

                                     ל" שלמה ב� סוליקא אלבז ז      ל"מכלו� ב� נונה הכה� ז

ל "רואחלה בת דיימנטה לבית כה� ז     ל"ל          רחל בת מסעודה אלבז ז"ל          מרגלית בת צביה דנחי ז"      אסתר בת שלומית הנובר ז

  ל"ז  ליזה בת קציעה אלנתנוב               ל "בת מרי� עידא� ז) שרה( סעדו                ל"יה מוצפי ז'ורג'י וג'עמל נחו� בת נאג

  א.ה.ב.צ.נ.ת   

    ::::ה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל� לה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל� לה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל� לה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל� ל""""יהי רצו� שישלח הקביהי רצו� שישלח הקביהי רצו� שישלח הקביהי רצו� שישלח הקב

ו              "אליהו ב� מרי� לוי היו    "ו   אברה� ב� מסעודה אמיר הי"הי) רעיה(  יעקב ב� ריבה  צפו� ובדרו�פצועי� במלחמה ב הוהאזרחי�ל "חיילי צה

  ו" היוב� טסימ לאה בת טוב מזל שרה      ו  "  נירית בת מזל אהרוני הי    ו  " היניאזובזינה בת בואנו       ו"היב� ציו� יונה ב� אביגיל חנה     



   _______________:ש� ומשפחה                     ' זתשסה  – נחשבת                                    ד"בס 
    

  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
מי היה נח ומה היה מיוחד בו . חביבי� בפרשתנו מסופר על נחילדי� 

ההל� ושקע , בעשרת הדורות מהאד� הראשו� ועד נח? מכל בני דורו

בני דורו של נח היו משופעי� בכל טוב והיו חזקי� . העול� בחטאי�

ה� , ה על כ� להתקרב אליו"ודות לקבאול� במקו� לה. וחסרי דאגות

 חמס וזימה גזל ה והאר# הלכה ומלאוא ה� הרבו לחט�עשו את ההיפ

�  .ה ששונא זימה וגזל גזר להמית� על ידי מבול" הקב.והשחתת הדר

להוריד על הדור ההוא את המבול ראה את צדקותו של ' כשהחליט ה

כדי להצילו . "רק אות� ראיתי צדיק לפני בדור הזה"נח קרא לו ואמר 

את נח להכי� תיבה מעצי גופר אליה יכנסו הוא מהמבול הוא ציוה 

וכ� מכל בעלי חיי� הטהורי� שבעה שבעה ומאלו וכל משפחתו 

  . שאינ� טהורי� שניי� שניי�

מאה ועשרי� שנה עסק נח בבני� התיבה ובכל אות� מאה ועשרי� 

 עונה לה� והוא היה?  מה אתה מכי�שנה היו שואלי� אותו בני דורו

ה עומד להביא מבול על "הקב, שבגלל העבירות הרבי� שה� עושי�

על מחשבתו ' אול� א� יחזרו בתשובה ינח� ה. העול� ולמחות אותו

דבריו של נח לא עשו . ולא יביא עליה� את מי המבול וכ� ינצלו

  .עליה� רוש� על בני דורו והרשעי� המשיכו ללכת בדרכ� וברשעת�

 אול� המבול התעכב התיבה הייתה מוכנה.  שנהעברו מאה ועשרי�

  . ובגלל זה רשעי הדור היו מלגלגי� על נח, מלבוא

 עד לאחר מותו של מתושלח וחיכה עוד עד שעברו חיכה' למעשה ה

שבעה ימי� אלו היו ג� כמו .  ימי האבל אחרי קבורתותשבעג� 

  .לחזור בתשובההזדמנות אחרונה לרשעי הדור 

א� ינסה להיכנס , בור את התיבה ולהרוג אותורשעי הדור איימו לש

אני מכניס אותו לעיני כול� ונראה א� יצליחו "אמר ' אול� ה. לתיבה

לחודש חשוו� שהיה יו� פטירתו של מתושלח ' ביואכ� . לפגוע בו

. התחיל נח להכניס לתיבה את בעלי החיי� ואת המזו� שדרוש לה�

כלומר ביו� " היו� הזהבעצ� "הוא עשה את זה ' וכפי שציוה אותו ה

  .לעיני כול� ולא בסתר, ולא בלילה

שנמש� ארבעי� יו� , בחשוו� החל המבול' כעבור שבעה ימי� ביז

ומחה את כל אשר על פני האדמה ורק מי שהיה , וארבעי� לילה

, אחרי עוד מאה וחמישי� יו� בה� הלכו וחסרו המי�. בתיבה ניצל

יצאו , שהאר# יבשהונה כשגילה נח בעזרת הי, ודש סיוו�לח' אב

 הדבר הראשו� שעשה נח בצאתו .נח וכל מי שהיה בתיבהמהתיבה 

     .על הצלתו' מהתיבה הוא בניית מזבח והקרבת קורבנות להודות לה

                                                                                                                            )שלמעלה " לילדיםאוצרות התורה"י "חלק מהשאלות עפלפחות (    ''''עד געד געד געד ג' ' ' ' כיתות אכיתות אכיתות אכיתות אילדי ילדי ילדי ילדי לללל    ותותותותשאלשאלשאלשאל

  ?מ� נמשכה בניית התיבה על ידי נחמה זכ. 1

   .מאה ועשרי� שנה .ד                       .עשר שני�. ג                    . הכי� אותה בנס' אלא ה,נח לא בנה את התיבה. ב                    .שנה אחת. א

  ?לפני שהביא את המבול' למותו של מי המתי� ה. 2

  .למותו של האד� הראשו�. ד                         .למותו של מתושלח. ג                          .למותו של למ�. ב                        .למותו של נמרוד. א

  ?כיצד נכנסו נח וכל בעלי החיי� איתו אל התיבה. 3

   .ביו� ונח ומשפחתו בלילההחיות נכנסו . ד  .  י כול� לעינ,בעצ� היו�. ג   .שלא יראו אות� רשעי הדור, בסתר. ב    .בלילה כשרשעי הדור ישני� .א

  ?מה היה הדבר הראשו� שעשה נח מיד ע� צאתו מהתיבה. 4

  .א� תשובה לא נכונה. ד    .בדק שאכ� כל הרשעי� מתו. ג     .'בנה מזבח והקריב קורבנות כתודה לה. ב   .בנה בית במקו� ביתו הראשו� שנהרס. א

        '''' וה וה וה וה''''דדדדלכיתות לכיתות לכיתות לכיתות י י י י """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 

  ?  הא� מאז בריאת העול� היה זמ� בו לא היה ניכר בי� אור וחוש�) 'פרק ט(" ויו� ולילה לא ישבתו" .5

  .זמ� המבולב, כ�.          ד               .     כ� בזמ� שלטונו של נמרוד.            ג                  .        לא.  ב              .                כ� בדור הפלגה. א

  ?"בנו הקט�"למה הכוונה  ) 'פרק ט(" 'אשר עשה לו בנו הקט�"... .6

  .נכונות' וב' א.         ד       .        כנע�"אי� הכוונה לבנו אלא לנכדו . ג                        .  בנו הפסול והבזוי. ב             .         בנו הצעיר בגיל. א

  ?מדוע נקראה כ�.  זו שרה"י מפרש "רש) 'פרק יא" ('ואבי יסכהבת הר� אבי מלכה …". 7

  .כל התשובות נכונות.   ד        .       כמו שררה–מלשו� נסיכות .     ג       .     כי הכל סוכי� ביופיה. ב             .    על ש� שסוכה ברוח הקודש. א

  ?יצד מת הר�כ) 'פרק יא..." (וימת הר� על פני אביו באר# מולדתו" .8

            .היה צדיק ומת מיתת נשיקה.  ד          .כי הצטר� לאברה�, נמרוד הרג אותו בחרב. ג       .   מחלה קשהמ. ב        .  הושל� לכבש� האש ונשר�. א

        ' ' ' ' עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ווווי לכיתות י לכיתות י לכיתות י לכיתות """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 

  ?באיזה דורות לא הוצרכו לברית בקשת .9

 .ל עזרא ונחמיהשדור� . ד.  יוחאי� שמעו� ב' מל� ושל רהדורו של חזקיה .  ג  .ורו של משה רבנו ושל יהושעד.  ב .דורו של אברה� ושל דוד המל�. א

  ?מי היה גדול ממי) 'פרק י" (אחי יפת הגדול, אבי כל בני עבר, לש� יולד ג� הוא". 10

  .בגיל היה יפת גדול מש� ובחוכמה ש� גדול מיפת. ד                      .�היו תאומי. ג                 .יפת גדול מש� .ב                 .� גדול מיפתש .א

        רהרהרהרהבעל הטורים על התובעל הטורים על התובעל הטורים על התובעל הטורים על התופירוש פירוש פירוש פירוש  מ מ מ מ----'  '  '  '  עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ההההאלות לכיתות אלות לכיתות אלות לכיתות אלות לכיתות שששש
  ?כיצד ה� באו לתיבה )'טז –' זפרק ( ..."והבאי� זכר ונקבה מכל בשר באו" .11

  .הבהמות הטהורות מעצמ� ושאינ� טהורות הוכנסו בכוח. ד          .הכניס� בנס' ה. ג            .נח פיתה אות� על ידי מאכלי�. ב        .  מעצמ�. א

   ?כיצד הגיע עלי הזית לפיה )'יא – 'חפרק ( "...והנה עלי זית טר� בפיה..." .12

  .הגיע לפיה בדר� נס. ד                 .#שברה אותו בעצמה מהע. ג                .מצאה אותו צ� על המי� .ב                 .מצאה אותו מונח בקרקע .א
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