בס"ד

נהנים
ביחד עם
בית מוריה

בס"ד

שלום ילדים יקרים!
השבוע נכנסנו לחודש חדש -חודש כסליו.
ישנם כמה פירושים למשמעות השם כסליו:
פירוש  -1השם כסלו הוא מלשון תלם מלשון התלמים
שנוצרים אחרי חרישת האדמה שנעשית לאחר היורה (הגשם
הראשון)
פירוש  -2שם החודש הגיע מבבל ובאשורית נקרא החודש
"כסילימו" שפירושו עבה ושמן" -חודש עבי מטר" והכוונה היא
לחודש מלא גשמים.
פירוש  -3יש המקשרים את שם החודש עם חג החנוכה החל
בכ"ה כסלו ,מכיוון שכסליו הוא מלשון ביטחון ,על שם הפסוק
"אם שמתי זהב כסלי" ,ועיקר הנס בחנוכה בא מתוך אמונה
וביטחון ,ועל כן אנו מדליקים נרות חנוכה – על מנת לפרסם
את הנס שה' עשה לעם ישראל ולכן במהלך החודש בע"ה
נביא בכל גיליון סיפור ניסי על מנת לעסוק גם כן בפרסום
הנס.

בס"ד

(ליקט שמעון בן יוסף)
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ראינו כי ישנה משמעות לחודש כסליו שמסמלת את החודש כ"חודש
עבי מטר" וגם בפרשת השבוע ,פרשת תולדות ישנה התייחסות
למטר.
בפרשה מוזכרת ברכת הגשמים שנתן יצחק ,ומעניין שברכה זו
ניתנה גם ליעקב "ויתן לך ה' מטל השמים ומשמני"..
ּומטַ ל הַ ָש ַמיִםֵּ ,מעָ ל." .
מֹושבֶ ָךִ ,
ָ
וגם לעשיו " ִהנֵּה ִמ ְׁש ַמנֵּי הָ אָ ֶרץ ,י ְִׁהיֶה
יוצא ששניהם לכאורה התברכו בטל השמים ,מה אם כן ההבדל
ביניהם?
רש"י הקדוש מכוון את מבטנו להבדל קטן אבל משמעותי בין שתי
הברכות:
אצל יעקב כתוב" :ויתן לך האלוקים" לכאורה מספיק היה לכתוב "יתן
לך" – למה כתוב "ויתן" ?
כותב רש"י  :ייתן ויחזור וייתן! ,זאת אומרת לא תהיה נתינה רצופה
אלא ייתן -ואולי יפסיק ואחר כך יחזור וייתן וכך חוזר חלילה.
אם נשווה ביניהם נראה שלעשיו כתוב" :הינה מטל השמים יהיה
מושבך " -זאת אומרת לכאורה שפע מתמיד וקבוע! ואילו ליעקב –
ייתן ויפסיק וייתן.
וקשה להבין מה יותר טוב? היינו אומרים ברכת עשיו טובה יותר-
שיהיה לו שפע מתמיד וליעקב -פחות טוב שכן זה שפע בהפסקה .
אלא שביאור הדברים הוא שעיקר רצוננו בעולם זה קשר עם הקב"ה
וגם הקב"ה רוצה להיות איתנו בקשר מתמשך.
משל למה הדבר דומה :לאדם שיש לו שני חברים והוא אמור לתת
להם מתנה כלשהי .
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את אחד החברים הוא לא כ"כ אוהב והוא היה שמח שלא
ייפגשו יותר מידי ,ואילו את החבר השני הוא מאוד אוהב
ולכן רוצה להיות איתו בקשר חזק.
ולכן את החבר שהוא לא כ"כ אוהב הוא נותן לו מתנה חד פעמית
כאלו אמר לו קח ולך! אל תבוא אליי שוב וגם אל תתקשר!
לחבר השני הוא נותן חלק מהמתנה ואומר לו :תבוא שבוע הבא
תקבל עוד חלק וכן הלאה כל שבוע.
עכשיו אנו מבינים שלעשיו אמר "וברוך הנה "..יש לך שפע מתמיד ,
אך ליעקב אמר – קח  ,הינה גשם ,ואז אין גשם .
האדם מתפלל ,מבקש ועוד פעם חוזר ונותן ה' גשם וכן הלאה ,למה?
כד שנישאר תמיד מחוברים – מקבלים ,מודים מתפללים וכן האלה.
וכך ילדים יקרים מתחבר אלינו ברכתו של יצחק ליעקב אל חודש
כסליו בו אנו מתפללים שיהיה "שמן" בגשמים..
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הידעת?!
הידעת שבתנ"ך חודש כסליו מוזכר פעמיים?!
בספר זכריה(ז,א) "בארבעה לחודש התשיעי"
בספר נחמיה(א,א) "ויהי בחודש כסלו"

חיוך השבוע!
•

תלמיד :המורה מתי נפסיק כבר לכתוב בעיפרון?
מורה :בבוא העט

•

קורונה :מה מברכים על עטלף?
שהכל ניהיה בגללו.

•

חידה :מה נרטב בזמן שהוא מייבש?
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הזיזו  3גפרורים כדי ליצור  3ריבועים

הזיזו  2גפרורים כך שיהיו לכם  3משולשים

