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בס"ד

טיפה על חודש חשוון
שלום לכל הילדים המתוקים!

ביום שני בע"ה אנו נכנס לחודש חדש – חודש מר-חשוון
אולי זה המקום להסביר מה הכוונה במילה "מר "-שבאה לפני המילה
חשוון.
פירוש ראשון :לאחר חודש מלא וגדוש -חודש תשרי ,עברנו לחודש
שהוא כביכול המר מפני שהוא ללא שום חג.
פירוש שני :משמעות המילה "מר" בתנ"ך היא טיפה "מר מדלי" וזה
רמז לכך שבחודש זה מתחילים לרדת הגשמים,
ובאמת בחודש זה בארץ ישראל מתחילים לבקש ולהתפלל בתפילת
עמידה על הגשמים
אתם יודעים למה? מפני שארץ ישראל וחיינו זקוקים לגשמים הללו!
אדמת ארץ ישראל זקוקה על מנת להצמיח יבול כדי שיהיה אוכל
ואנו כמובן זקוקים למים לשתייה ,רחיצה ,כיבוס וכו'
בתורה ובמדרשי חז"ל מודגש כי ירידת הגשמים קשורה למעשים
שלנו.
"ונתתי מטר ארצכם ...ועצר את השמים "..התורה מבטיחה כי אם
ננהג בצורה טובה אחד לשני ומעשינו יהיו טובים גם כלפי ה' ירדו לנו
גשמי ברכה.

בעזרת ה' שנזכה לגשמי ברכה!
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סיפור בסימנים
נסו לקרוא את הסיפור עם
ניתן להיעזר במחסן למטה.

בימיו של הבעל שם טוב (חי לפני כ 300-שנה וייסד את תורת החסידות)
היתה פעם בצורת קשה .באותם הימים ראה הבעש"ט
שהתפלל וצעק את הפסוק" :

אֶ ת־

פשוט

ְול ֹא־י ְִהיֶה מָ טָ ר" (דברים

יא ,יז) .התפלא הבעש"ט על ש-

זה מבקש עצירת

לתדהמתו ראה שתפילתו של ה-

מתקבלת ורצויה ב-

לא גער בו .לא עבר זמן רב וירדו.
ושאל" :מה הייתה כוונתך כשקראת ' ְו
מָ טָ ר"?'

 ,אך
 ,ולכן

אז קרא הבעש"ט ל-
ְול ֹא־י ְִהיֶה

אֶ ת־ה-

ענה ה" : -אפרש לך את המלים –פירוש המילה

היא 'וסחט' (כמו שאומרים "לעצור זיתים" הכוונה היא לסחוט זיתים) .ולכן
ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שיסחוט את השמים ויוציא מהם
כל כך ,עד ש'ל ֹא־י ְִהיֶה מָ טָ ר' עוד ב-

רב

 ,ורק ירד הכל אל הארץ.

מחסן סימנים:
אדם-

גשם-

שמים-

ועצר-

לסיום
ניתן ללמוד מסיפור זה את
משמעותן של המילים וכיצד
הקב"ה מבין את כוונת המילים של
האדם אפילו שהוא השתמש
במילים שבד"כ משמעותן הפוכה.
בעזרת ה' שנזכה גם אנו להשפיע
לטובה מברכותינו!
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יצירת השבוע
עץ השבשבות
לקראת חודש חשוון מזג האוויר משתנה וידוע שמוסיפים בתפילה
החל מחודש חשוון" :משיב הרוח" – מלשון הרוח נושבת ,ולכן זה
הזמן להכין עץ שבשבות המראות את כיוון הרוח

שלחו את היצירות
לכתובת המייל
mstibsh@gmail.com

עם שמכם המלא ואולי
תזכו לראות היצירות
בגיליון הבא
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זמן מחשבה
האותית קצת התבלבלו ,החליפו את האותיות בעזרת מחסן
האותיות ובעזרת הרמזים גלו מה מסתתר.
ברכה על הברק -זפבצ יזבצ שגתבמא.
הגשם הראשון -מפגצ.
ברכה על הרעם -בלפספ פרשפגאפ יכת זפכי.
הגשם האחרון -יכדפב.

גשם חזק -ינג.
א=ת

ב=ש

ג=ר

ד=ק

ה=צ

ו=פ

ז=ע

ח=ס

ט=נ

י=מ

כ=ל

ל=כ

מ=י

נ=ט

ס=ח

ע=ז

פ=ו

צ=ה

ק=ד

ר=ג

ש=ב

ת=א

פרסים יוגרלו מבין
הפותרים נכונה
ומהעומדים באתגר,
לשלוחים למספר:
052-6852100
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הידעת?!
הידעת שבתורה חודש חשוון נקרא גם "ירח בול" ?!
הסבר והרחבה – מדוע החודש כונה כך?
מפני ש "בול" זה מלשון מבול -גשם מבול (לא חלילה מבול שמציף
את הארץ אלא גשם שיורד בשפע)
פירוש נוסף :נקרא כך מפני שבחודש זה מתבלים  -מתפוררים
העשבים(מפני שזה סוף מחזור הצומח משנה שעברה) ומתחיל
מחזור חדש עם רדת הגשמים.

אתגר השבוע
בסיפור למדנו כי למילים יש משמעות
האתגר שלכם השבוע הוא לדבר דברים
טובים (ברכות ,מחמאות וכו') לפחות 5
פעמים ביום!
בהצלחה!!
וזיכרו שלכל מילה יש משמעות

תערך הגרלת ספר מבין
הילדים שישלחו אישור
הורים שעמדו באתגר!
שלחו למספר052-:
6852100

