
בכל מקטקסט יבת 

 נשאפרשת                                 

 "איש אשא יתן לכהן לו יהיה"  

                                                                       של יבולהפרי הראשון והמובחר מכל האת . פרשה יש ציווי על מצוות ביכוריםב

 . המקדש ושם לתת זאת לכהןבית  -' הלהביא לבית  צריך הוא , ודיהיה

 . גם אם יש לו שכן כהן הוא לא יכול להביא לו את הביכורים הביתה

 .אלא  חייב להגיע לבית המקדש

 !בלבד' הלזכור  כל הזמן שכל השפע שיש לנו הוא מאת וללמד אותנו לחשוב 

, זריעה, חרישה. טירחה ויגיעה רבה מצד האדם הם צמחו לאחר. הביכורים הם הראשית והמובחר

 . 'אך כמובן שום דבר לא היה צומח  לולא עזרת וברכת ה. ועוד, השקיה

כל אדם עובד קשה לפרנסתו עד . אלא בכל חיי היום יום שלנו, ולא רק במצוות ביכורים עלינו לזכור זאת

שיתן מהכסף שלו שטרח עליו מדוע , שמקבל משכורת ואז באים אנשים לדלת ביתו ומבקשים צדקה

לא היה מגיע אליו לולא , עליו לזכור תמיד שכל הכסף שיש לו . זה עצת היצר לחשוב כך... ? למישהו אחר

  ...רק שנתן לו אפשרות לקבל את זה ולהשתמש בזה כראוי', ובעצם זה שייך לה', ברכת ה

ומעשים שעשינו וקבלנו  עמלנו עליהםעבודות ש, יצירות, לעיתים יש דברים, וכן גם אנחנו בתור ילדים

! עצת היצרבדיוק זה אבל ? למה שנוריד מזה צדקה? אז למה שניתן מזה לשני , וזה שלנו  עליהם כסף

לכן עלינו להסכים ', עלינו לדעת שזה בזכות ובעזרת ה, וכל כסף שהרווחנו, נזכור שכל מה שעמלנו והצלחנו

 !!הראשון והמובחר ועוד אומרים לנו לתת את. לתת משלנו לשני

                                                              בית המקדש  יבנה לנו את . ב לנו כפליים ברכה ושפעייש' וכשנתנהג כך נזכה שה

 .לקיים ממש את מצוות ביכורים ושאר המצוות שמקיימים רק בבית המקדשו לעלות לרגל ונוכל 

 

 :מענייני הפרשה

 ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח  ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח  ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח  ה__ _ __ ר  ֲח ִאּסּו ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח  ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח 

 ! !ֲחָכִמים –ָאסּור ִמִדְבֵרי

 אחדות ערב חג השבועותשבת /  נשאפרשת 

 

: רעי     י י  פרשה

 



 _________:  הדלקת נרות בשעה -

 _________:  צאת השבת בשעה   -     

 

       

 

 

 

 

 הרב 

גם אתה . מצרימה אותי מכרתם אשר כשעה ושפלות בענוה הנני – למלך כמשנה בכהנתי אתה גם

 . הנני בענוה ושפלות כשעה אשר מכרתם אותי מצרימה –בכהנתי כמשנה למלך 

 _________הנושא .1

 דיני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ללעוג                                                      החל האיש . דעת-פעם הלך אליהו הנביא בדרך ופגש אדם פוחז וקל  

         "ואילו אני עושה חיים ונהנה מתענוגות העולם, אתה כל היום לומד תורה: "לאליהו

 "כשישאלו אותך למה לא למדת תורה, הדין-אבל מה תענה ביום, בני: "אמר לו אליהו

."שלא נתנו לי שכל ובינה ללמוד תורה, אענה. מזה אני לא מפחד: "צחק האיש " 

?"ממה אתה מתפרנס: "שאלו אליהו " 

"אני צד עופות ודג דגים: "השיב האיש " 

?"איך אתה עושה זאת: "שאלו אליהו " 

מכין מלכודות ורשתות ובאמצעותן צד את , עושה ממנו חוטים חזקים, אני לוקח פשתן" :הסביר האיש

". העופות ודג את הדגים  

  ?"מי לימדך להכין מלכודות ורשתות: "שאלו אליהו 

".מן השמים נתנו לי בינה ודעת: "אמר האיש  

כדי לצוד עופות ולדוג דגים  ונתנו לך שכל, אם נתנו לך בינה ודעת להכין מלכודות ורשתות: "אמר לו אליהו

אם . 'כי קרוב אליך הדבר מאד': שעליהם נאמר, שכן שנתנו לך שכל ובינה כדי להבין את דברי התורה-כל -

"!תוכל גם אתה ללמוד תורה -רק תרצה   

. אתה עוד יכול ללמוד תורה, אל תבכה: "אמר לו אליהו. נגעו דבריו של אליהו בליבו של האיש ופרץ בבכי

           "!   בר תלוי אלא ברצונךאיך הד

 ילקוט שמעוני סוף פרשת ניצבים; פי מדרש תנחומא וילך ג-על                                                                                                       

    

 

 ______________הנלמד  סיפרה בשולחן שבת את ________________ תי ב   -

 ________________חתימת הורים                 ' ______וקראה פרקי אבות פרק  -

 :פרשעש ע

 

 !"התורה של כולם -כי קרוב אליך הדבר מאד"

 

 ..."אלוקך ' אנכי ה"

  ..."ים אחריםהלא יהיה לך אל"

 ..".לשוא.. 'לא תשא את שם ה"

 ..."זכור את יום השבת לקדשו"

 ...  כבד את אביך ואת אמך"

 

 

 

 לא תרצח"

 לא תנאף

 לא תגנוב

 שקר.. לא תענה

 לא תחמוד

 

 

 

, עייני בחומש שמות 
 ' פרשת יתרו פרק כ

והשלימי ' יד –' ב' פס
את המילים החסרות 

 . בעשרת הדברות 

            רות גם אני מתכוננת לשמיעת עשרת הדב
 !בחג השבועות


