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 "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ד' רפאך" 
היו שתמהו: מאחר שלא ישלטו בנו יותר המחלות, מדוע ששוב נצטרך לרופא? ותירצו: א. כל המחלה  

המחלות   שאר  ולגבי  בנו  יושם  לא  במצרים  )  -שהייתה  בגמרא  ב.  ירפאנו.  מבואר השי"ת  פה(  ב"ק 
שהחובל בחבירו חייב לשלם לו את דמי הרפואה בדווקא ואפילו אם החובל הוא רופא אינו יכול לומר  
שלא ישלם לו אלא ירפאנו בחינם, וכן נפסק להלכה. ולפי זה, כיון שאמר לנו הקב"ה שהוא בעצמו יהיה  

ע  לשים  אוכל  לא  ולכן  ולרפאותכם  בכם  לחבול  אוכל  לא  הרי  שלנו,  )דרוש הרופא  מחלה.  כל  ליכם 
לא אשים כלל מחלה )שהרי כתוב לפני    -שמואל( ג. הכתוב מדבר לשני סוגי בני אדם: לת"ח ולצדיק  

אהיה הרופא. )ברוך מרדכי( ד. אפילו למחלות שאינם בידי    -  כן: 'אם שמוע תשמע וגו'(, ולשאר העם
ופאך, אסלק ממך חולאים טרם יבואו הקב"ה ירפאנו. )אוה"ח( ה. בכך שאני ר  -שמיים כגון צינים ופחים  

עליך כדרך הרופא שאומר לאדם שלא יאכל דברים מסוימים הגורמים לו לחולי. )רש"י( ו. הקב"ה מזהיר  
לדרוש ברפואה המתקדמת    ביכולתנואותנו לבל נחשוב שאין לנו מה לירא מפני מחלות וכדומה שהרי  

ה היא מבטיחה את הבריאות ושכל הרפואות וכדומה, ולכן אומר לנו הקב"ה שרק ההליכה בדרך התור
לשלוט בהן אף שלא יפעלו חלילה. )אבן משה( ז. הקב"ה אומר שלא ישים   ווביכולתבעולם מכוחו הן  

הרי זה יהיה בשביל לרפואת את הנפש ואין זו מחלה כי אם רפואה. ח. הכוונה שלשני    –מחלה ואם כן  
אותה לא אשים בכם כי אין לה רפואה, אך את    -נים  מיני השחין שבאו על מצרים: לח מבחוץ ויבש מבפ

 אזי: 'אני ד' רפאך'. )יציאת מצרים(    -הסוג השני שלח מבפנים ומבחוץ שיש לה רפואה 

g g g g  
 "וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים" 

ויש לבאר מדוע   מבואר שראו בני ישראל במפלת שונאיהם וחזו בהם מתים לאחר שפלט אותם הים.
ניתן להם רשות לראות במפלתן של רשעים, ואילו ללוט נאמר כשניצול מסדום: "אל תבט אחריך" שלא  

ההבדל הוא בזכות ר: א.  ומויש ל  היה רשאי לראות בעונש שהגיע לאנשי סדום מה החילוק בין המקרים.
ים ולכן בני ישראל זכו יכול הוא לראות במפלת הרשע  -מי ניצלו, אם ההצלה היא מזכות של הניצול  

מכוח אמונתם )ויאמינו בד'(, אבל לוט ניצול רק בזכות אברהם ולכן לא היה רשאי. )רש"י( ב. שם הייתה  
. ג. כשיש צורך בכך  . ויש שהוסיפו, שהקב"ה הראה להם בכך ששמע צעקתםעת רצון מיוחדת ולכן ראו

ד.   וכמוסר.  לבו'  אל  יתן  ש'החי  כדי  רשעים  במפלת  לראות  משחיתים  יש  חבלה  אין    -כשמלאכי  אזי 
חשש  ואין  ובעצמו,  בכבודו  הקב"ה  זה  היה  כאן  אבל  בם,  אף  יחבלו  שהמלאכים  חשש  מפני  להביט 
עצמו   העונש  של  לראייה  דומה  ולא  המצרים  מתו  כבר  סוף  בים  ה.  להינזק.  אמור  שלא  מי  שיינזקו 

יעלו המצרים מצד אחר וישובו בשעת הענישה כמו בסדום. ו. היה בזה צורך מפני פחד בני ישראל ש
אף הוא היה שופט בדיניהם וממש כמותם וקיבל חנינה  בחר להשתקע בסדום ו לרדוף אחריהם. ז. לוט  

ח. היה בכך    . וירדו למצרים באונס מפני הרעב  מפני אברהם. אבל ישראל כלל לא חטאו בשעבוד עצמם
 (פ"אלחן שבת' תשוה לש)ע"פ תשובות הקוראים הנכבדים שליט"א ל'שאל צורך לביזת הים.
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       צעקת בנ"י מפני המצרים א.
 שירת הים ושירת מרים  ב.

          קריעת הים ז.
 הענן מגן על בנ"י בלילה  ח.

        יציאת בנ"י ממצרים ח.
 החנייה במרה ובאילים  י.

          בנ"י עוברים בים י.
 חניית בנ"י לפני הים  י.

          פרשת המן ל.
 פרעה ומצרים רודפים  ל.

         תלונת בנ"י למזון פ.
 מצרים טובעים בים  ש.
         הכאת הצור ברפידים ש.

 מלחמת עמלק ת.
" _ _ _       _ _ _ 

_ _ _ _       "_ _ _ _ 

 

 " ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקט ולא מצאו"
 

אמר רב יהודה אמר הגמרא במסכת שבת כותבת: " 
אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה    ,רב

ויהי ביום השביעי יצאו  "  :בהן אומה ולשון שנאמר
אמר    ". ויבא עמלק"  :וכתיב בתריה  "מן העם ללקוט

ר משום  יוחנן  ישראל    ,ישב"רבי  משמרין  אלמלי 
 ". שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים

כתוב   דומה  עצים  ברש"י  מקור  המקושש  לגבי 
בגנותן  -  "ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו": 'בשבת

הכתוב דיבר  ישראל  שבת    ,של  אלא  שמרו  שלא 
 . 'ראשונה ובשניה בא זה וחיללה

שהרי   הללו  השבתות  את  לחשב  ניתנה  ויש  שבת 
ים   קריעת  אחרי  ימים  ג'  למרה  בהגיעם  כבר  להם 
באייר,   בט"ו  סין  למדבר  הגיעו  ישראל  ובני  סוף, 

ומעשה המקושש המובא    ורק לאחר מכן ירד המן.
 בפרשת בשלח אימתי אירע? ויש ליישב! 

 704גיליון          גתשפ" שבט
�

 חדש! ניתן להזמין חוברות
 של חומש בודד מתוך הספר

�כמזכרת מאירועים

 בשלחפרשת 

 כל פרשה ב
 עמודים  8

 גדושים!
�
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 העם למים" א. "___ שם 
 ב. "ולא __ זה אל זה כל הלילה" 

 ג. "ארדוף ___ אחלק שלל" 
 ד. מילה נרדפת לחומה, שמוזכרת בשירה 

 ה. עמוד האש שימש ב ___  
 ו. את בשרם אכלו בנ"י במדבר 
 ז. המילה בה פותחת שירת הים

 ח. מה בנה משה לאחר מלחמת עמלק? 
 ט. הוא לא החסיר בלקיטת המן  

 י. שם המזבח שמשה בנה: "ד' __"  
 ך. "כי אני ד' ____" 

 ל. שם מקום המופיע בתחילת הפרשה
 ם. כך עלו בנ"י ממצרים, ולמילה זו כמה פירושים

 ן. אחד מן האנשים שהותירו מן המן )רש''י(
 ס. מה קרה למן בחום השמש?

 ע. משה מינה אותו להילחם בעמלק
 י זה ניגנה מרים בשירת היםף. בכל

 ץ. משה השליך אותו למים המרים
 ק. מרקמו של המן

 ___ ___  -ר. בנ"י ישבו עליו במצרים 
 ש. רשעי המצרים טבעו כמו __ 

 ת. כך נקראת פיתום בפרשתנו 

 תמרים 70עינות מים ו  12א. במקום זה היו 
 ב. לפני איזה פסל חנו בנ"י, כשהחלו להיגאל? 

 ג. קצבת המן הייתה עומר ל ___
 ד. טעמו של המן היה כצפיחית ב ___ 

 ה. תלונת בנ"י על משה לפני קריעת הים 
 ו. "____ להם חומה מימינם ומשמאלם" 

 כ___ )רש''י(ז. המן היה עגול  
 ח. בנם של מרים וכלב

 ט. ירד עם המן מהשמיים
 י. את עצמותיו העלה משה ממצרים 

  -כ. במלחמת עמלק, ידי משה היו 
  -ל. ביום שישי לקטו בנ"י מהמן  

 מ. במקום זה המים היו מרים, עד שד' עשה ניסים
 נ. פרעה אמר על בנ"י שהם ____ בארץ 

 יני ס. מדבר זה הוא בין אילים לבין ס
 ( 3ע. ליוו את בנ"י במדבר )

 פ. ד' לא רצה להוליך את בנ"י דרך ארץ ___ 
 צ. בה שמו מן המן למשמרת  

 ק. "___ תהומות בלב ים" 
 ר. במקום זה נלחם עמלק בישראל

 ש. פרעה הפקידם על צבאו 
 ת. יצאו מן המן שנותר עד הבוקר

ש רוחות, הים סוגר, והשונא רודף והחיות מן  ומשל   םפיוקכיון שראו ישראל שהיו מ 
שנאמר:   הוא,  ברוך  לקדוש  וצעקו  שבשמים  לאביהם  עיניהם  תלו  ויצעקו "המדבר, 

וה  ומתא  ב"האלא שהיה הק  ?, ולמה עשה הקדוש ברוך הוא להם כךד'"בני ישראל אל  
יתה  י אמר רבי יהושע בן לוי: למה הדבר דומה? למלך, שהיה בא בדרך וה  .םלתילתפ
מלכים צועקת לו: בבקשה ממך הצילני מיד הלסטים! שמע המלך והצילה. לאחר   בת

יתה רוצה. מה עשה  יה שתדבר עמו ולא הו ביקש לישא אותה לאשה, היה מתאו  ,ימים
המלך? גירה בה את הלסטים כדי שתצעק וישמע המלך. כיון שבאו עליה הלסטים, 

המלך:   לה  אמר  למלך.  צועקת  מתא"התחילה  הייתי  קולךו ולכך  לשמוע  כך "ה,   .
ישראל, כשהיו במצרים והיו משעבדים בהם, התחילו צועקים ותולים עיניהם לקדוש  

ב,כג(:   )שמות  שנאמר  הוא,  ויזעקו"ברוך  וגו'  ההם  הרבים  בימים  מיד:  "ויהי  ירא  "ו, 
ישראל בני  ובזרוע "אלקים את  חזקה,  ביד  מוציאן משם,  הוא  ברוך  , התחיל הקדוש 

מה  רצו,  ולא  אחרת  פעם  קולם  את  לשמוע  מבקש  הוא  ברוך  הקדוש  והיה  נטויה. 
שנאמר:   אחריהם,  לרדוף  לפרעה  גירה  הקריב "עשה?  מיד:  "ופרעה  בני ",  ויצעקו 

ד'  אל  לשמוע  "ישראל  מבקש  הייתי  לכך  הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  שעה  באותה   .
השמיעני את  "   :, השמיעני קול אינו אומר, אלא"יונתי בחגוי הסלע"כם, שנאמר:  קול

כתוב:  "קולך לכך  במצרים,  שמעתי  שכבר  הקול  אותו  קולך" ,  את  כיון "השמיעני   ,
למשה:   הוא  ברוך  הקדוש  אמר  קדמה "שהתפללו,  כבר  ומתפלל?!  עומד  אתה  מה 

 מדרש רבה(  )ע"פ  .""מה תצעק אלי"לתך, שנאמר: ילתם של בני לתפיתפ
 
 

 

 הפר התרברב בתמר, 

 את פיו פתח ואמר, 

 ראו כיצד עלה הנהר, 

 ומיד נסחף היהיר הנמהר. 
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 "מקדש ד' כוננו ידיך"

�( כמה שמות היו לשער שהיה בפתח העזרה ומהם? )התשובות במדור התשובות
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 בפרשת בשלח מסופר על קריעת ים סוף ושירת הים: "תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך".
 לזכור זאת ע"י זכירת המילה:פסוקים, ואפשר  116בפרשת בשלח ישנם 

 116= בגימטריא =  "מכון"
 

�
� או קדיש אחר שכבר בירך על   אם שומע קדושה  -  הזרוע? מתי יש להניח תפילין של ראש מיד אחרי תפילין של יד ללא כריכות על    תשובה לשבוע שעבר:  -  ושפני טמוני חול

אילים, בעל צפון, גלגולת, דבש, המבלי אין קברים.., והמים, זרע גד, חור, טל, יוסף,    -  חידון א' ת'".   חיל אחז ישבי פלשת"  -  לסדר את הפרשה   . )מ"ב כה,לח(תפילין של יד
ויצמא, קרב, אשיג, נד, לילה,    -  חידון א' ת' הפוך ש ענני כבוד, פלישתים, צנצנת, קפאו, רפידים, שלישים, תולעים.   כבדים, לחם משנה, מרה, נבוכים, סין, עמוד ענן עמוד א

מפריו", שרה:   וה: "ותקחח  -  שעשועי דאורייתא  שליו, אז, מזבח, הממעיט, נסי, רופאך, מגדול, חמושים, דתן, נמס, יהושע, תף, עץ, דק מחוספס, סיר הבשר, קש, פי החירות.  
וכבד: "ותקח לו תבת גמא" "ותקח שרי אשת אברם", הגר: "ותקח לו אמו", רבקה: "ותקח הצעיף" "ותקח רבקה", לאה: "ותקח את זלפה", מילדת תמר: "ותקח המילדת שני", י

ר לגלגלת מספר נפשתיכם איש לאשר באהלו תקחו". )"לכן חכו לי  . "זה הדבר אשר צוה ד' לקטו ממנו איש לפי אכלו עמ1  "ותקח האשה הילד". ציפורה: "ותקח ציפורה צור".
.  3ה".  -. "כי יד על כס י2.(  נאם ד' ליום קומי לעד, כי משפטי לאסף גוים לקובצי ממלכות, לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי, כי באש קנאתי תאכל כל הארץ" )צפניה ג',ח'(

. "ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם", "ובני ישראל הלכו 4ים בשמם במפורש!(  ישראל, כנען, אדום, מואב, פלשת. )מצרים לא מוזכר
. "וילקטו אתו בבקר 5  ים". ביבשה בתוך הים והמים להם חומה מימינם ומשמאלם". "אשירה לד' כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים", "שירו לד' כי גאה גאה סוס ורכבו רמה ב

לשכת הגזית הייתה  )ששם היו מיסדים את ההלכה    -שבו היו הטמאים פורשים, שער היסוד    -שער סור    -  ואלה שמות  . "מי הים".  6  איש כפי אכלו וחם השמש ונמס".  בבקר
שהיה בין    -, שער התווך  (לשון ביאה-א''את)שכולן נכנסים ויוצאים בו    -שהיה השער מכוון כנגד זריחת החמה הקרויה 'חרסית', שער האיתון    -, שער חרסית  (לצד השער.

שם    -שהוא מעל עזרת נשים והחיל. )ירושלמי( עוד: שער ניקנור    -, שער העליון  (בלשכת הגזית כנ"ל )ששם חידשו את ההלכה    -שער עזרת הנשים לשער ההיכל, שער חדש  
יווני שלאחר   )וי"א ע"ש שר  ולזכר הניסים שנעשו לדלתותיו  אותן לביהמ"ק  )המזרחי(, שער  מי שנדב  ד' הקדמוני  ד', שער בית  בית  זה(, שער  בו תלוהו על שער  שנקמו 

צדה ציד,    -צדה לדרך, "אז תפסה בעל חי"    -לצידה של העיר, "בלי אספקת מזון מהיר"    -"יצאה לכיוון שולי העיר"  צדה.    -  באמילה בפרשה    הקדמוני )הקדום(, שער הנחושת.  
. "עומר לגולגולת" 3. "וחם השמש" )טז,כא( "עד בא השמש" )יז,יב(  2. "ויאסור את רכבו" )יד,ו(  1  -  טמונות בפרשה   ארב=צדה )מלשון: "ואשר לא צדה"(."שארב לטרף בחשאי"  

וכן )יג,יט(    :)טז,טז(  יוסף"  זכר ל4"עצמות  )טז,יג(  -. מכסים את החלות  )טז,כג(    -. טופו5"שכבת הטל"  "בשבתינו על6"אשר תאפו"  )טז,ג(    .  )יז,יד(  7סיר"  "ושים באזני"   .8  .
. "קפאו תהומות בלב 13"המבלי אין קברים" )יד,יא(  .  12.  . מלחמת עמלק נקראת בפורים11  "אני ד' רופאך" )ו,כו(  -מסכת    .10. "וידי משה כבדים" )יז,יב(  9"יאכלמו כקש" )טו,ז(  

'כאדם שמנער    .18  "ואתם תחרישון" )יד,יד(.  17  "ויהפך לבב פרעה" )יד,ה(.  16  סלעים גבוהים וזקופים' )רש"י יד,ב(. 'והם שני  15. "עץ וישלך אל המים" )טו,כה(  14  ים" )טו,ח(
)טז,יג(  .  20"ויבאש" )טז,כ(    -. בואש19את הקדרה' )רש"י יד,כז(   וגו" )טו,טז(.  21"השלו"  והפוך את הפסוק: "תפל עליהם  .  1  -  בהפטרהטמונות     בקידוש לבנה אומרים ישר 

 שאלנו:  -  ויחישאלה לשלחן השבת  (   . "ותכסהו בשמיכה" )ד,יח4. חלק מהלכות תקיעות שופר נלמדות מהמילה: "ותיבב" )ה,כח(  3. "נלחמו הכוכבים" )ה,כ(  2"היתד" )ד,כא(  
ר"מ ס' ב'(, אם לא מוסיף להם תואר כבוד וכאן לא מצינו שעשה   כיצד קרא יעקב להוריו בשמם, והרי אסור לאדם לקרוא לאביו ולאמו בשמם אפילו לאחר מיתתם )שו"ע יו"ד

( ב. שמות האבות שונים לגבי דין זה שכן  זצ"לא. אמר 'אבי' ו'אמי', אך התורה כותבת לנו את שמותיהם במפורש. )הגרח"ק  כמה מעיקרי התשובות שהתקבלו במערכת:    כן? 
שמו'. ג. הוסיף תואר של כבוד בתחילת דבריו שהרי אמר 'אבותי'.    -ואמרו )תוספתא עדיות פ"ג מ"ד(: 'גדול מרבן  הקב"ה עצמו קרא להם בשם, וזהו שבח להם להיקרא בשמם.  

עם משמעות, וניתן לכוון  )הגריש"א זצ"ל( ואין נקראים אבות אלא הם. ד. היה זה מטבע הלשון של כולם לקרוא למערת המכפלה ע"ש האבות הקבורים שם. ה. יצחק הוא שם  
 ת' ע"ז( ת ולא לשם, ורבקה טפלה לו לעניין זה. ו. האבות קיימו את כל התורה רק בזמן שהותם בארץ ישראל. )ע"פ תשובות הקוראים ל'שאלה לשלחן השבלמשמעו

 מרים הנביאה"  "ותקח
 על מי עוד בתורה כתוב 'ותקח'?

  * * * * 
 מצאו נא בפרשה: 

 פסוק הכולל את כל אותיות הא' ב'!  .1
למתקדמים: מהו הפסוק היחיד בתנ"ך שיש בו את כל  )

 (האותיות כולל הסופיות?
 חמש מילים רצופות בנות שתי אותיות.   .2

 אומות המוזכרות בשירת הים.   חמש. 3
  2. פסוק המופיע פעמיים בפרשה בשינויים קלים. )4

 תשובות( 
 . פסוק המסתיים באות ס'. )נדיר( 5

 . שתי מילים הנקראות יחד ישר והפוך.6

 " הנני ממטיר לכם לחם מן השמים"
לקרוא בפרשת המן שלא בפרשת מתי יש לציבור 

�?בשלח
 * * * * 

מה זאת עשינו כי שלחנו  ויגד למלך מצרים כי ברח העם..."
 " את ישראל מעבדנו

בני ישראל היו אמורים להיות עבדים במצרים במשך ארבע  
השיעבוד,   וקושי  עול  שמחמת  אלא  כידוע.  שנה,  מאות 

זה  ". ולפי  ברח"שנים כמנין    210רק  התקצר זמנם להיות שם  
העם   'ברח'  כי  מצרים  למלך  שאמרו  זה,  פסוק  את    -נפרש 

כי שלחנו את בני "  -שנים ולא יותר?    210מדוע היו כאן רק  
מעבדנו' שעזבו    , ישראל  לכך  גרמנו  בעצמינו  שאנחנו 

" 'רדו' =  בהם בפרך  רדואת כל עבודתם אשר  " מוקדם, למה?  
 ( אור התורה ח"ב . )210

�



 

�ה' לא(   -)שופטים ד' ד "דבורה אשה נביאה"ו     הפטרת בשלח       
�

                  הקודם  ןתשובה לגיליו
�"ושמרתם את המצות" )יב,יז(

3 

7�

13�

 עדיין ניתן לרכוש את משחק ה'חדר בריחה' המבוקש! חידות ומשימות לכל הגילאים לחוויה משפחתית מושלמת! 
 052-766-5775לפרטים נוספים ולהזמנות התקשרו:  
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י בעל ה'בית אברהם' מסלונים זצוק"ל ביום ט"ו בשבט אתרוג כבוש, כדי לברך עליו  פעם הביאו לפנ 
שהחיינו. אך התעוררה אצלו שאלה: לאמיתו של דבר כבר בירכו השנה שהחיינו על פרי האתרוג בעת  
ורק ראה אותו, כבר אפשר   קיום המצווה ביום הראשון בסוכות. וההלכה היא שאפילו לא אכל הפרי 

מצד שני, הברכה כאן היא על הפרי ולא על המצוה. פסק לו הרב מנאליבוק ש'ספק ברכות  לברך עליו. 
ובירך בקול רם שהחיינו, דבר שגרם לפליאה גדולה בקרב   להקל'. מיד לקח הבית אברהם את הפרי 
חסידיו. נענה הרב מנאליבוק ואמר לחסידים כך: "אמנם להמון העם 'ספק ברכות להקל', היינו שלא  

אבל לה'בית אברהם' החומרא היא שלא לברך שהחיינו כי הדבר גורם לו צער גדול ולכן הקל  מברכים, 
 לעצמו ובירך. )יהי אור(

O o o o 

במובנים רבים נמשל האדם לעץ השדה. ואחד מהם הוא, המוסר והלקח הנלמדים מדרך התהוותם של  
העצים. הנה, לוקחים את גרעין הפרי וטומנים אותו באדמה עד שיירקב. ורק משנרקב והרי הוא כאין,  

כוח הצמיחה והוא נובט וייעשה אילן ויוציא פירות, ה'יש' נוצר רק אחרי ה'אין'. כן  רק אז נמשך אליו  
הוא האדם, כל זמן שמחשיב הוא את עצמו ל'יש', אין הוא האדם השלם. ורק אם מחזיק הוא את עצמו  

 ל'אין', אז יתעלה לתואר האדם הנעלה ויעשה לאילן גדול המניב פירות. )ר"י מטשורטקוב(

O o o o 

לאכול   וכי  לא"י?  ליכנס  רבינו  נתאווה משה  מה  מפני  שמלאי,  דרש רבי  מביאה:  יד.(  )סוטה  הגמרא 
מפריה או לשבוע מטובה הוא צריך? אלא כך אמר: הרבה מצוות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בי,  

ידי. אכנס   כולן על  ויש לבאר מדוע אין לומר שרצה משה להיכנס בשביל    אני לארץ כדי שיתקיימו 
  ר: א.ומויש ל עצם מצות יישוב ארץ ישראל במקום לתלות בשלב הבא שהם המצוות התלויות בארץ?

( זו.  מצוה  בכלל  הירדן  חכמהעבר  מות  ב(  משך  אחרי  בפרשת  ביאר  הרמב"ן  ארץ  ש.  ישיבת  מעלת 
שהי משום  הוא  השגחת  ישראל  תחת  יושב  והוא  ד',  להשגחת  מיוחדת  לפת"יהשא  לומר  י.  יתכן  "ז 

היש כבר  זו  בא"י.  ימעלה  היו  שלא  אף  במדבר  להם  שלא  גתה  שלו  העונש  בדיוק  היה  שזה  יתכן   .
להיכנס לא"י ולא לזכות לקיים את מצוות יישוב א"י, ואז הוסיף להתפלל כדי שלפחות לא יגרע ממנו  

עיקר מצות יישוב א"י הוא משום מצות כיבוש הארץ, ושבט לוי שלא  .  דאף המצוות התלויות בארץ.  
ים  דבוראים הנכ)ע"פ תשובות הק  נכללו במצות הכיבוש אף לא שייכים במצוות היישוב. )פחד יצחק(

 (פ"אתש ט"ו בשבטה לל'שאל אשליט"

�

אבותינו,   ואלוקי  אלוקינו  ד'  מלפניך  רצון  יהי 
שתברך כל אילנות האתרוג להוציא פירותיהם  
יפים   טובים  אתרוגים  ויוציאו  בעתם, 

יעל ולא  מום.  מכל  ונקיים  בהם  ומהודרים  ה 
חזזית ויהיו שלמים ולא יהיה בהם שום חסרון  

עקיצ ולכל  ואפילו  לנו  מצויים  ויהיו  הקוץ.  ת 
בה   לקיים  שהם,  מקום  בכל  אחינו  ישראל 
שיבוא   הסוכות  בחג  הלולב  על  נטילה  מצות 
לחיים טובים ולשלום, כאשר צויתנו בתורתך  
הראשון   ביום  לכם  'ולקחתם  עבדך:  ע"י משה 

תמר כפות  הדר  עץ  עבות  פרי  עץ  וענף  ים 
 וערבי נחל'.  

ואלוק אלוקינו  מלפני  רצון  אבותינו,  ויהי  י 
שתעזרנו ותסייענו לקיים מצוה זו של נטילת  
בזמנה   כתיקונה  ואתרוג  וערבה  והדס  לולב 
טובים   לימים  עלינו  שיבוא  הסוכות  בחג 
ולשלום בשמחה ובטוב לב. ותזמין לנו אתרוג  

 יפה ומהודר ושלם וכשר כהלכתו.  
אבותינו,  רצון  ויהי   ואלוקי  אלוקינו  ד'  מלפני 

האילנו מיני  כל  פירותיהם  שתברך  ויוציאו  ת 
הגפנים   כל  ותברך  וטובים  שמנים  בריבוי, 
כדי   טובים,  שמנים  הרבה  ענבים  שיוציאו 
עמך   לכל  לרוב  מצוי  מהם  היוצא  היין  שיהיה 
ומצות הבדלה   ישראל לקיים בו מצות קידוש 

ב ויתקיים  טובים.  וימים  ובכל  בשבתות  נו 
ישראל אחינו מקרא שכתוב 'לך אכול בשמחה  

בל ושתה  רצה  לחמך  כבר  כי  יינך  טוב  ב 
כלה   אחותי  לגני  'באתי  מעשיך'.  את  אלוקים 
דבשי   עם  יערי  עם בשמי אכלתי  מורי  אריתי 
ושכרו   שתו  עם חלבי אכלו רעים  ייני  שתיתי 
לפניך   לבי  והגיון  פי  לרצון אמרי  יהיו  דודים'. 

�)הבן איש חי(ד' צורי וגואלי. 

 

שלעתיד   כתוב  שמעוני  בילקוט 
ארץ   יהיה  העולם  כל  לבוא 

 ישראל. 
קיב.(:   )כתובות  בגמרא  וכתוב 
שבארץ   סרק  אילני  "עתידים 
וממילא   פירות".  שיטענו  ישראל 

יהיו לא  א"י  יהיה  הכל  אילני    אם 
 סרק בעולם כלל. 

יקחו עץ  יויש לבאר אם כן, מהיכן  
 ארז לפרה אדומה? 

 705גיליון            ג" פשת טבש

 קדש לע"נ העלון מו
 חנה ציפורה בת אריה לייב 

�ת.נ.צ.ב.ה 

�ו בשבט "ט

�תפילה לאתרוג נאה 

�ו בשבט לט"שאלה  
 ץ חיים ע

 אהי
 בהמחזיקים ל



��    

 א. סל לנשיאת פירות 
 ב. פרי שחור הנאכל ע"י רשב"י ור' חנינא 

 ג. פרי בעל פיטם ועוקץ 
 ד. עצו פורח ראשון  

 ה. פרי טרופי בעל ריח אופייני וחזק
 ו. פרי ירוק ושומני 

 ז. תפוח זהב
 ח. פרי נפוץ, בעיקר בצבעים: אדום, צהוב וירוק 

 ט. פרי עץ האלון  
 י. פרי טרופי קטן, בעל קליפה ורודה ובשר לבן 

 ך. סוג של אגוז 
 ל. אגוז ששמו כשם מדינה 

 ם. כך מכונים ענבים מיובשים 
 ן. פרי חמוץ ביותר 

 ס. פרי נפוץ, שצורתו כצורת פעמון 
 ע. מילה נרדפת ל'שתל' 

 ף. פרי קיצי מתוק, בעל קליפה מבריקה 
 ץ. אילן 

 בעל קליפה שעירה במקצת  ק. פרי קיצי מתוק,
 ר. פרי עץ הדקל 

 ש. פרי קטן, כתום ומתוק, גלעינו משחק ילדים 
 (2ת. מפירות ההדר ) 

 א. פרי כתום, עונתו בסתיו 
 ב. סוג של אגוז עגול 

 ג. משבעת המינים 
 ד. פרי אדום, מתוק וקטן 

 ל פירות חורפיים ה. משפחה ש
 ו. סלט המורכב מתפוחים, סלרי, אגוזים ומיונז

 ז. פרי משבעת המינים 
 ח. פרי צהבהב, בעל גבשושיות ונאכל כקומפוט 

 ט. ראש השנה לאילנות 
 י. זן של תפוחים 

 כ. קרמבולה קרויה גם: 'פרי ה___' 
 ל. פרי חמצמץ וירוק. )לא לימון(

 מ. פרי טרופי כתום ומתוק 
 נ. פרי המוכר אף בשם 'אפרשזיף' 

 ס. פרי עץ הצבר, שבקוצים הוא מעוטר 
 ע. סוג אגוזים הנאכלים קלויים וחמים

 פ. שני סוגים של אגוזים
 צ. פרי עץ האורן )בתוך האצטרובל(

 ק. שני פירות בעלי קליפה חומה ושעירה  
 ר. משבעת המינים

 ש. פרי קטן, כתום ומתוק 
 מפרי זה מכינים דבילות ת.

פי  על  אף  לישראל:  הקב"ה  להם  אמר  מאכל",  עץ  כל  ונטעתם  הארץ  אל  תבואו  "וכי 

שתמצאו אותה מלאה כל טוב, לא תאמרו: נשב ולא נטע, אלא הוו זהירים בנטיעות...  

נטיע ומצאתם  שנכנסתם  שלא  כשם  לבניכם,  נוטעים  היו  אתם  אף  אחרים,  שנטעו  ות 

ומתי עומד  אני  מה  חי,  אני  שנים  כמה  זקן,  אני  אדם:  אני  ייאמר  למחר  לאחרים?  גע 

הנטיעות, אלא כשם שמצא   מן  יבטל אדם  לא  לפיכך  ויטע, אפילו    -מת!...  יוסיף  עוד 

ים  ק' אלדיטע  ו"יהיה זקן. אמר הקב"ה לישראל, למדו ממני, כביכול אני צריך, שנאמר:  

מקדם בעדן  ופרדסים   ".גן  גנות  לי  "עשיתי  הכתוב:  שאמר  זה  הארץ...  אל  תבואו  כי 

מה   כל  שמבקשים.  מה  כל  נוטעים  היכן  אדם  בני  כל  וכי  פרי".  כל  עץ  בהם  ונטעתי 

יטע אדם הן עושים, שאין י טע אדם, בארץ הוא נוטע, בין פלפלין בין כל דבר, אם  ישי

ונט  נטיעה  כל  יודע מקום  כל  אדם  נטע  חכם,  שהיה  אבל שלמה  נוטע.  הוא  היכן  יעה 

ונטעתי בהם עץ כל פרי. מהו עץ כל   ופרדסים  גנות  לי  מיני אילנות, שנאמר: עשיתי 

אפ ינאי,  רבי  אמר  אכל.  אלא  יפרי,  נוטען.  היה  וכיצד  בארץ.  שלמה  נטע  פלפלין  לו 

א יפי  מכלל  "מציון  למה,  עולם.  של  משתיתו  עקר  יודע  והיה  היה  חכם  ים קלשלמה 

הופיע", מציון נשתכלל כל העולם כלו, כדתנינן, למה נקראת שמה אבן שתיה, שממנה  

השתת העולם. והיה שלמה יודע איזה הוא הגיד שהוא הולך לכוש, ונטע עליו פלפלין  

 פרות. שכן הוא אומר, נטעתי בהם עץ כל פרי. )ע"פ תנחומא קדושים( ם ומיד היו עושי

 "ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש"

� (תאנה? )התשובות במדור התשובותאלו שמות נוספים יש ל

 

 זהו פרי כמובן,  

 וכך נעשה למדן,  

שכרע והשתחווה,  

 . ובצווארו הוא נחבא

 
אותיות   3נח המבוקש הינו מילה בת המו

צים ט"ו בשבט ]שמות של עשקשורה ל

 . ת[ או פירו

חילופי אותיות סר וח\ב מלא כתי יתכן)

 (בעלי הגיה דומה

 

 

 

 
 

�

�ה בקליפמילה 
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כשהציבור אינו יודע מה פרשת   -  מתי יש לציבור לקרוא בפרשת המן שלא בפרשת בשלח?  :עלון הקודםובה לשת  -  חול  נימוושפני ט
חידון א'     .(המקום הראשון בתורה שמופיעה המילה 'שבת'. )ספר העיתים בשם רב סעדיה גאון   ,השבוע בשבת יש לקרוא בפרשת המן 

ס  -  ת' מנגו, נקטרינה,  ליים,  כוכב,  יונתן,  ט''ו בשבט,  זית, חבוש,  וולדרוף,  הדר,  דובדבן,  גפן,  בונדוק,  ברס, ערמונים, פקאן אפרסמון, 
טנא, חרוב, אתרוג, שקד, גויאבה, אבוקדו, תפוז, תפוח, בלוט, ליצ'י,    -  חידון א' ת' הפוךפיסטוק, צנובר, קוקוס קיווי, רימון, שסק, תאנה.   

יתרו אמר למשה:    -  -  שעשועי דאורייתא    רזיל, צימוקים, לימון, אגס, נטע, שזיף, עץ, אפרסק, תמר, משמש, פומלית אשכולית. מלך, ב
. גרעיני פירות ועלים שטפלים לפירות.  3  . על שמן זית. )ועיין סי' רב סע' ד(2  מה שגדל בעציץ שאינו נקוב. חיי אדם.  .1  "נבול תבול".

.  7. עץ הסאקויה.  6  בפרשת ביכורים: "הבאתי את ראשית פרי האדמה". .  5  עיני פירות מרים שמיתקן באש. )שו"ע סי' רב(. גר4  )סי' רב( 
ו"ייני עם חלבי". . בשנת השמיטה שאז לא נחשב הכרם שלו  8  "כתפוח בעצי היער", "אל גינת אגוז", "הנצו הרימונים", "הפרחה הגפן" 

)כלאיים פ" מ"ה(ואינו אוסר אותו.  דבילה,  -  ה שמותאלו    ז  גרוגרת,  קיץ   תאנה, קציעה,   -  בשלחלה בפרשה  מי   ., צמלדרוסה, פרודה, 
שהוא געה, "ראו   כשפר מדבר הוא גועה דהיינו -התרברב=התגאה ובקצרה: גאה, "את פיו פתח ואמר"  -"הפר התרברב בתמר"  .געה\גאה

"תמר" )וגם אם   -עגבניות  .1  -  לט"ו בשבטנות  טמו   יהיר=גאה.  -הנהר גאה ומימיו עלו, "ומיד נסחף היהיר הנמהר"    -כיצד עלה הנהר"  
'עץ הלחם' קשור לט"ו בשבט אף כעץ ואף כרמז ללחם ולחיטה  .  3. תפוח זהב = תפוז.  2עניתם 'שרי', צדקתם שזהו 'דובדבן' באנגלית(.  

. עץ ארז  -ארז מזוודה .  8.  נע = 'תאנה'  תה.  7רימון.  .  6א+ננס=אננס.    .5  כותבת.  -ות של התמר  . אחד מהשמ4ולשעורה משבעת המינים.  
העץ(  .  9 )כשם  הסוס.  את  'רותם'  'דו'=אבוקדו..  10האדם  כתובה='שיטה'..  11  אבוקה+התו  ברזיל.  12  שורה  אגוז   .13  . = אי+צט+רובל 

ישה בכרס  מדוע כשיוכבד ילדה את ילדיה )מרים, אהרן ומשה(, לא מוזכר שנולדו ש:  ושאלנ  -  שמות  שאלה לשלחן השבת    איצטרובל.
. ברכה זו לא הייתה בשבט  2משה היה לו כח כשנולד כשישה תינוקות. )חת"ס(    .1במערכת:    בלוקהתרי התשובות שכמה מעיק  אחד?

לדות אחרות שיוכלו ליילד  י יתה מיילדת ולא היו מיי יוכבד ה.  4ה שקול כס' ריבוא בעצמו.  . משה הי3לוי, שלא היו בגזירת העבדות.  
 .  לא היה הנס הזה בעת הגזרה של ליאור תשליכוהו. 5 .ם היו שישה בכרס אחדאותה א

 "ועלהו לא יבול" 
 נאמר לשון שהוא יבול?  על מי בתורה 

*  * * *   
על איזה פרי מברכים 'העץ' ואם בירך 'האדמה' לא . 1

 יצא?  
. איך יתכן שאדם שותה משקה ומברך העץ וברכה 2

 אחרונה על העץ ועל פרי העץ? 
. כיצד יתכן שיש דבר שברכתו אדמה ואם ברך עליו 3

 העץ יצא?  
 . מה גדל על העץ, והוא מתוק, וברכתו שהכל? 4

 . היכן בתורה התורה קוראת לפרי העץ 'פרי האדמה'?5
 מהו העץ הגדול בעולם? . 6

 . אילו פירות מוזכרים בשיר השירים?7
באיזה אופן יתכן שאדם זרע כלאיים בכרם, . 8

ומתקיימות כל דיני כלאיים לאסור, ובכל זאת לא נאסר 
 הכרם?

 

של ברכה  ת ידי חובה איזה מאכל בדיעבד ניתן לצאעל 
�ברכות שונות?  5ע"י  ראשונה 

* * * * 
לטובה   הוא  מסוגל  זה  ישראל. יום  לכלל  רפואה  ולהמשיך 

 )תפארת בנים( 
* 

זה   )מגד  ומסוגל  הוא עת רצון  של ט"ו בשבט  יום  לתשובה. 
 (ארץ

* 
טוב   כל  והשפעת  ישראל  לבני  זה שערי שמחה  ביום  נפתח 

גימטריא   'אילן'וכן    ,'שער שמחה'הוא אותיות    'חמשה עשר'ד
טוב    'מאכל' וכל  מזוני  השפעת  ישראל  לבני  שנמשך  לרמז 

 ( בזמן הזה. )ארון העדות
* 

)צמח   דינים.  ממתיקים  בשבט  בט"ו  פירות  אכילת  ידי  על 
 ועטרת ישועה(  ,אמרי נועם ,צדיק

* 
דוד )זכר  הדעת.  עץ  חטא  מתקנים  הפירות  אכילת  ידי    , על 

�ה שלוחה( ילאו ,פרי צדיק
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                 הקודם ןגיליו לתשובה 
�'וכגבינה תקפאני' )רש"י טו,ח(
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