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 שהוא דבר על לכ� .יצא בשמי� מיני בורא אמר א� כול� עלכתב הטור 

והוסי� בבית יוס� כי כ� . בשמי� מיני בורא מבר� הוא מה בו מסופק

יש מי שסובר שא� הוא שכתב ' קמז מ�סי מרדכיבו .כתבו התוספות

 הכל עלשהרי  "שהכל" בר�מ ,אדמה מי� או ע� מי� בוש�ה א� מסופק

 ברכת כותהל 'כז שי� בע�  מקוצי שהמרב רבי וה יצא "שהכל" אמר א�

' ט בפרק �"הרמב כתב וכ� בשמי� מיני בורא שיבר� אומר היה, הריח

  .הלכה� הכו ,'ההלכה מהלכות ברכות 

 וקאודשזה , לאכילה העומד דברלגבי ברכת הריח על  תוספותכתבו ה

 ו�נתכו ולא אכלו א� אבל בו ולהריח לאוכלו או בו להריח כשלקחו

 הומצו של ובאתרוג .מבר� אינו ריח העלה אגבשבדר�  אלא ,בו להריח

שאי� הדר�  כתב שמחהאילו הרב רבי ו ,מבר� בו המריח העזרי אבי כתב

  .מבר� אינו בו והמריחלהריח בו 

 ריח שנת�" מבר� וסקטמ אגוז על ,גמרוטנבורב מאיר הרהטור בש�  כתב

 קנה ריח עלכ� ו .אתרוג כמוא הרי הו, הוא הע� פריש ו�וכי "בפירות טוב

 נראהבבית יוס� כתב כי ". בשמי� עצי בורא" מבר� בה� וכיוצא נמו�יוק

 קנהשל  ריחה לברכת אגוזשל ה ריח ברכת בי� מחלק שהוא שהטע�

  .פרי עיקר אינ� נמו�יוק וקנה פריה עיקר הוא גוז שאמשו�וקינמו� הוא 

 כיו� "בפירות ובט ריח שנת� ברו�"שמבר� עליה�  כתב ש"אאול� הר

   .כאתרוגרי זה ה לאכילה �שעיקר

 עליה� מבר� ש"רוז שקורי� וורדי� אות�ש גאו� כתב –הטור  כתבעוד 

 והלבונה הוורד כתב �"הרמבלעומת זאת ו, בפירות טוב ריח שנת� ברו�

, שכ� נראה לו ש"הרא וכתב בשמי� עצי בורא בה� וכיוצא והמסטיכי

   .לאכילה עיקר� אי�הרי ש ,פריאינ�  ודאיבומפני ש

, בשמי� עצי בורא עליה� לבר� יש הוורד מ� �שיוצאי כיו� הוורד ומי

' ט בפרק �"הרמב כתב וכ� ש"הרא דבריוכתב בבית יוס� כי כ� ה� 

 מי על מבר� שאינו מרוואעליו  לקוח ד"הראבאול�  .מהלכות ברכות

 ד"הראב של שטעמו לו שנראהרבנו יונה  וכתב .בשמי� מיני אלא הורד

 אלא עצמו הע� מ� באי�שאינ�  הורד מישיש ספק א� על  מפניהוא 

והיות ויש ספק , "בשמי� עצי בורא"בר� ל ואפשר בתוכו הנברא מהפרי

נוקטי�  להלכה ומסכ� הבית יוס� ש.בשמי� מיני בורא מבר� ,בברכתו

  .זו לדעת מסכימי� ש"והרא �"הרמבש כיו� ,"בורא עצי בשמי�"שברכתו 

  פרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכות

 שמריח אדמה פרי או ותפוח אתרוגגו� כ, לאכילה ראוי פרי היה �א  .א

 צרי�ש כתבבאליה רבה  ."בפירות טוב ריח הנות� "– טוב מבר� ריח

 וא� ביר� )ע ומשנה ברורה"מר� בשו. (עבר בלשו� "נת� אשר" לומר

  )'ילקוט יוס� ג. (יצא, "בורא מיני בשמי�"עליו 

 א� אבל, בו ולהריח לאכלו או בו להריח כשנטלו במה דברי� אמורי�  .ב

 אינו טוב ריח מעלה שהוא פ"אע, בו להריח נתכוו� ולא לאכלו נטלו

 )ע"מר� בשו. (מבר�

 ראוילפרי ה" בפירות טוב ריח הנות� "–א� שכתב מר� שברכת   .ג

מנהגינו לבר� על לימו� חמו� מאוד שאינו ראוי לאכילה , לאכילה

  )'ילקוט יוס� ג (. עליומפני שש� פרי, "הנות� ריח טוב בפירות"ברכת 

לדעת האליה , תחלה יבר� מה� איזה על בו ולהריח לאכלו כשנטלו  .ד

, להיתח הריח על לבר� מוטב חדפרי אב הוא והאכילה שהריחרבה כ

 יבר�ר כ� ואח מריח בידו ו אותכשאוחז שתיכ�, מפני שהנאתו קרובה

יבר� על ש והוא בזה אחרת עצה נת� רי מגדי�ובפ. האכילה על

ר כ� אחו, ריהפ מ� קצת יטע�ו, ה מבלי שיכוו� ליהנות מהריחהאכיל

  )משנה ברורה. (ויריחהריח  ברכת יבר�

 בורא" – אמר א�טוב ריח בעל  בפרי או בעשב או בע� שהריח בי�  .ה

 מיני בורא מבר�, בו מסופק שהוא דבר כל על לכ� .יצא "בשמי� מיני

 שכוללת "כלשה" ברכת כמו הכל כוללת זו ברכה לשו�מפני ש. בשמי�

  )ע ומשנה ברורה"מר� בשו (. ושתיה אכילה מיני כל

ברכה זו שמפני , יצא "שהכל" ריחעל ה ביר� א� אחרוני�כמה מה דעתל  .ו

 שהנאה ריחובוודאי שתפטור , פוטרת אכילה ושתיה שהנאת� מרובה

פני מ ,יצא לא בדיעבד אפילו "גבורי� מג�"ה  דעתאול� ל ,מועטת

 ובילקוט )משנה ברורה( . ושתיה כילה על אקנתקנה ר "שהכל" ברכתש

  .כתב שיצא ידי חובה' יוס� ג

 ציפור�שהוא  – ו"קלאעל ו קינמו�שהוא  – ה"קניל ועל מוסקט אגוז לע  .ז

א� שה� מיני בשמי� היות ועיקר� לאכילה , לאכילה שה� בשמי� וכל

ע "מר� בשו (."בפירות טוב ריח הנות�"  מבר�ה�ב להריח רוצה א�

סוברי� ו הציפור� �ילעני �שמפקפקי אחרוני�ויש מה )ומשנה ברורה

 )משנה ברורה" (יני בשמי�מ בורא"על ריחה  לבר� יותר שטוב

 כשמריח בו המריח בקפה כתוש וח� שריחה נוד� ואד� נהנה מריחו   .ח

 )משנה ברורה (."בפירות טוב ריח הנות�" מבר�

 ראוי� על פי שהורד א) ע"מר� בשו(. בשמי� עצי בוראמבר� , הורד על  .ט

 וריחמברכי� על  לאבכל זאת ', רד בסימ� כמבואר מרקחת י"ע לאכילה

 להריח אלא לאכילה עומד וקריע שאי� כיו� "בפירות טוב ריח נת� אשר"

  )משנה ברורה (."בשמי� עצי בורא"עליו  �מברכילכ� 

 הוא "עוד" כי הודו מאר� הבא בוש� ע� � " הנדי דעו" שהוא נמו�יהק על  .י

�עליו  �מברכי גידול� שש� הודו מאר�הכוונה  "הנדי "וערבית ב ע

  )ע ומשנה ברורה"מר� בשו (בשמי� עצי בורא"

 מה ובי� סחיטתו י"ע הורד מ� שיצא הלחלוחית מי בי� היינו, הורד מי ועל .יא

. בשמי� עצי בורא"עליו  �מברכי במי� ונתבשל שנשרה ל ידיע שיצא

  )הע ומשנה ברור"מר� בשו(

 ששר� ע� מי� הוא ע� והמצטיכי משרשי יוצאה קט� הוא הלבונה על .יב

מר� . (בשמי� עצי בורא"עליו  �מברכי בה� טוב וכיוצא ריח נות� שלו

  )ע ומשנה ברורה"בשו

ציפור� , ועל שיבה, הוורדי� והיסמי�, על פרחי הדרי�, על ההדסי�  .יג

מברכי�  נענע ונרקיס, על הרודה". בורא עצי בשמי�"וקינמו� מברכי� 

 )'ילקוט יוס� ג". (בורא עשבי בשמי�"

מי שאינו בקי , התימני יש שהוא מי� ע� ויש שהוא מי� עשב" ריח�"על  .יד

 )'ילקוט יוס� ג" (בורא מיני בשמי�"יבר� עליו , בדבר

 בלשו� ריזהו הצ) ע"מר� בשו (.ערב שמ� בורא מבר� אפרסמו� שמ� על .טו

 ס"בש ומוזכר ממנו �שמ ונוט� אותו �ומקלפי הע� �וחותכי המקרא

 שנמצא מפני) משנה ברורה. (הקט� מעצי הנוט� שר� אלא אינו הצרי

 ביר� וא� חשיבותו על להורות עצמה בפני ברכה לו קבעו, ר� ישראלבא

  )משנה ברורה. (בדיעבד יצא שמי�בצי ע בורא

והמטייל . כדי להשלי� מאה ברכות, ט"טוב לבר� על הריח בשבת ויו .טז

מבר� , ומתכוו� להריח מהשושני� והפרחי� שבגינה, ט"בגינתו בשבת ויו

 )'ילקוט יוס� ג. (ט"בשבת ויוולא חוששי� שמא יתלש� , ברכת הריח

 ל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובות"""" אמרי חז אמרי חז אמרי חז אמרי חז----מרי בינה מרי בינה מרי בינה מרי בינה אאאא
 ויהי): "טו ח ב שמואל (שנאמר, ישראל מל� דוד נשתבח שבה צדקה גדולה

  ".עמו לכל וצדקה משפט עושה דוד

 י א מלכי� (שנאמר, השלו� עליו, המל� שלמה נשתבח שבה צדקה גדולה

 את' ה באהבת ישראל כסא על לתת� ב� חפ� אשר ברו� י�וקאל' ה יהי): "ט

  ".וצדקה משפט לעשות למל� וישימ� לעול� ישראל

 ומשפט צדק): "טו פט תהלי� (שנאמר, הכבוד כסא עד שמגעת צדקה גדולה

): כה ו דברי� (שנאמר, ישראל נשתבחו שבה צדקה גדולה". כסא� מכו�

 להשתבח הוא ברו� הקדוש עתיד שבה צדקה גדולה ".לנו תהיה וצדקה"

 הקדוש והאל במשפט צבאות' ה ויגבה): "טז ה ישעיה (שנאמר, הדי� ביו�

, העול� מ� פטירתו בשעת לעושה מלוה שהיא צדקה גדולה". בצדקה נקדש

  ".פ�יאס' ה כבוד צדק� לפני� והל�): "ח נח ישעיה (שנאמר

" יבנה חסד עול�): "ג פט תהלי� (שנאמר, העול� נבנה שבו החסד גדול

 כל שגורמת הנדיבות במידת האד� ידבק לכ�). יג טו בשלח מכילתא(

  )נדיבותה שער � י אורחות צדיקי� "עפ(                            .האלה הטובות
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  בוע שפרשת ואגדה , הגות, בהלכה

 ל" ז� ב� שמחה לבית בוחניקש ששו"ע
  



  סדרי עדיפות
�ל ֵ�ית� ְזַק� ַעְב�� ֶאל �ְבָרָה� ַו�ֹאֶמר"ֵֹ� ַ&ַחת ָיְדָ# ָנא ִ!י� ל� ֲאֶ�ר ְ�ָכל ַה

 להלוות י�עומדשכאשר ה� , עול�� של רבי� במנהגהנה ) ב)כד ("ְיֵרִכי
נאמנותו וכושר ,  אחרי יושרוי� ודורשי�חוקר� הריה, �ממו� לחבר

 לו י� מלוו�הריה, ק לאחר שאי� לו עליו כל ספקרעו� של הלווה וריהפ
וכ� כאשר הולכי� ה� למנות אד� שיהיה אחראי על ניהול . את הממו�

 לקנות י�באה� כאשר ,  בענייני יהדותאתלעומת ז. מפעל� או רכוש�
 כל י� מקפיד� אינ–או כל תשמיש אחר של קדושה , תפילי�, בשר כשר

  . לתת אמו� בכל אחדי�כ# ונוט
זק� "א1 על פי שהיה אליעזר . ה" ע לא כ# נהג אברה� אבינו,ת זאתלעומ

 אשר לידו מסר את הפיקוח על כל  אד�) "ביתו המושל בכל אשר לו
גיעו הדברי� לעניי� כאשר ה,  בכל זאת–רכושו וממונו מתו# אימו� מלא 

אי� הוא אזי , של בחירת אשה מתאימה בשביל יצחק בנו, של יהדות
: ממנו שבועה חמורההוא רש ודאלא , ו של אליעזרעוד על דברתסומ# 

 …"שי� נא יד# תחת ירכי"

   בעשיית המצוהעיקר ה
 )'יז'  טז)' כד(..." ִלְקָראָת5 ָהֶעֶבד ַוָ�ָר6 :ַוָ&ַעל ַכ5�ָ ַוְ&ַמ4ֵא ָהַעְיָנה ַוֵ&ֶרד"...

  .לפי שראה שעלו המי� לקראתה )י"פרש רש מ:לקראתההעבד מדוע ר6 
כאשר היא משקה את י היא שלהל� " רשהראיה לפרוש� ש"מביר הרמסב

 שהמי� כא�מ, ואילו כא� לא נזכרה כלל שאיבה" ותשאב"הגמלי� נאמר 
  .יתה צריכה כלל לשאוביעלו לקראתה ולא ה

אול� צרי# להבי� מדוע המי� לא עלו לקראתה כאשר באה לשאוב 
המי�  כאשר באה לשאוב את "קדושת לוי"בעל זאת מסביר ? לגמלי�

יתה צדקת נעשה לה נס יהרי עשתה זאת עבורה וכיוו� שה, בראשונה
אול� כאשר באה לשאוב לגמלי� הרי נתכוונה , והמי� עלו לקראתה

למצות גמילות חסד ואז רצו מ� שמי� שתעשה במו ידיה את כל פעילות 
לכ� המי� לא עלו לקראתה משו� שהתאמצותו וטרחתו של , והוהמצ

  . ה"קבוה חשובות עד מאד בעיני הוהאד� בשעת קיו� המצ
ל "יתכ� להבי� את מאמר חז" קדושת הלוי"של בעל הסבר זה על פי 

שתינוק בטר� נולד לומד את כל התורה כולה ולאחר שנולד בא מלא# 
ל לומר "ונת חזו כ:)נידה ל(. וסוטרו על פיו ושוכח את כל התורה כולה

יני ימה שקשור לענח השכחה ג� בוטע בו כיולדו ניושאד� ע� ה, לנו 
במטרה שיתאמ6 בשעת קיו� התורה והמצוות ולא . תורה וקיו� מצוות

שחביבה כלפי שמיא , כאמור לעילש, יבואו לו הדברי� בקלות
  )מבוסס על אהבת קדומי�(                      .והוההתאמצות בקיו� המצ

   פרנסת בני ביתו

" ַ�ָ:ֶדה ָל!9ַח) "' סג) 'פרק כד..." (ָעֶרב �תִלְפנ ַ�ָ:ֶדה ָל!9ַח ִיְצָחק ַוֵ�ֵצא"
אול� הגמרא במסכת ברכות . פרושו לטייל בי� האילנות והשיחי�

תפילה לעני "כמו שכתוב בתהלי� , הוא מלשו� תפילה" לשוח"דורשת ש 
וא1 למדו מכא� שיצחק תיק� לישראל " ישפו# שיחו' כי יעטו1 ולפני ה

מי ישראל המפרשי� את המילה אול� יש מחכ. את תפילת מנחה
ה "ואומרי� כי יצחק אבינו ע, מלשו� נטיעת שיחי� ואילנות" לשוח"

וכ� . כדי שיהיה בידו לפרנס את בני ביתו, הקדי� לנטוע אילנות ושיחי�
דר# בעלי דעה שיקבע לו האד�  "–'  יא–' � בהלכות דכות ה"פסק הרמב

 )פרפראות לתורה. ("ואחר כ# ישא אשה...מלאכה המפרנסת אותו תחילה

, כספית או כל עזרה אחרת, כשאד� פונה לחבירו בבקשת עזרהכאשר 
 �אלא א� כ, עליו להיזהר ולא לציי� שידוע לו שאחרי� נעזרו על ידו

  .כמי שמערי# את פירסומה של עובדה זו, אותו חבר ידוע
ני� בפרסו� מעשי יכלל זה מבוסס על החשש שאנשי� אולי אינ� מעוני

היות ועל ידי כ# עלול להתעורר זר� בלתי פוסק של , לה�הצדקה ש
, כשאד� מזכיר שפלוני קיבל תרומה מאותו אד�. פניות ובקשות עדרה

בכ# הוא מגלה שפלוני סיפר על כ# לאחרי� וכתוצאה מכ# עלולה 
  .להתעורר בלב התור� תרעומת כלפי פלוני

# קידו� כשמזכירי� את העובדה שמישהו נעזר על ידי אותו אד� לצור
  .הרי זה אבק רכילות, ולא כדי לעורר טינה, בקשת התמיכה הנוכחית

 עליה� לבר# יש הא�, בלבד מי� גידולי שה� וירקות פירות :שאלה
  ? "שהכל" עליה� לבר# צרי# או, "האדמה פרי "ו "הע6 פרי", ברכת�

 יש א� לדו� יש, נקוב שאינו בעצי6 שגדלו וירקות בפירות :תשובה
 אחד:  כותביז סימ� נא כלל אד� החיי. לא או, כברכת� עליה� לבר#

 מבר# אינו, פת ממנו ועשה נקוב שאינו בעצי6 שגדל דג� מיני מחמשת
 בירושלמיכמובא . אר6 נקרא זה שאי�, האר6 מ� לח� המוציא עליו

 מקו� ומכל. מזונות מיני בורא עליו לבר# יש לכ� ,'ז פרק סו1כלאי� 
 ול נראהוהוסי1 ש: מז ברכותמסכת במובא כ, המזו� ברכת לאחריו מבר#

 אלא אדמה שאי�, האדמה פרי בורא גידוליו על מבר# שאינו הדי� שהוא
 א� נקוב שאינו עצי6 של האיל� בפירות עיו� וצרי#...לקרקע המחובר

  .ע6 נקרא וא� פרי נקרא א�, הע6 פרי בורא מבר#
 החיי תכוונאפשר לומר ש, ל היא לשו� ספק"הנ הירושלמיא1 שלשו� 

 שלשו�, לח כלל' ב מערכת אז� יעיר בספר א"החיד מר� שכתב כמו אד�
  . חכמי� בפני ששאל אלא, ספק לשו� בהכרח אינו בירושלמי בעי

 בברכות שאמרו מה שלפי: לו פסחי� ש"הרש בחידושי כתבלעומת זאת 
 הדי� שהוא נראה, המזו� ברכת מבר# נקוב שאינו עצי6 של פת שעל: מז

 שגדל אדמה פרי שעל הדי� הוא זה לפי ו.האר6 מ� לח� אהמוצי לברכת
 קר�" בספר העלה וכ�. האדמה פרי בורא מבר# נקוב שאינו בעצי6

 מבר# האר6 מ� גידולו שאי� דבר על :מ ברכות המשנה מלשו� כי, "אורה
 פרי בורא מבר# נקוב שאינו בעצי6 הגדל שעל משמע, בדברו נהיה שהכל

 פתח" בכ� העלה למסקנה ו. הוא האר6 מ� גידולו מקו� שמכל, האדמה
  . 'ק )' כ מערכת בכללי� "חמד שדי "ה הסכי� וכ�,  'רג )' ב חלק "הדביר

, מהקרקע יניקה שו� שאי� �ושמכיו נראה בלבד מי� גידולי לגבי אול�
 ברכת המי� גידולי על לבר# אי�, לקרקע הזרעי� בי� מפסיקי� שהמי�
 פי על שא1 ופטריות כמהי� כדי�, "שהכל" ברכת אלא, והירקות הפירות

 עליה� לבר# צרי# הקרקע מ� יונקי� ואינ� הואיל בקרקע גדלי� שה�
' ח פרקב �"הרמבשל  ופסקוכ: מ בברכות כמבואר, בדברו נהיה שהכל

  .'א סעי1 רד סימ� ערו# ושלח� ובטור', ח הלכה ברכות מהלכות
 שאסור, קפס' ה סימ� דעה יורה חלק "בכס1 נחפה" ת"בשוש אמת ה�

 שדינו משו�, עפר מעט ע� מי� צלוחית בתו# בשביעית לזרועמדרבנ� 
 עפר מעט אפילו ש� שאי� שלנו בנידו� אול�, נקוב שאינו בעצי6 כזורע

 פסק וכ�. בשביעית כזה באופ� לזרוע שמותר יודו ה� א1 בלבד מי� אלא
  . בשביעית מותרת בלבד במי� שהזריעה' ב חלק "השמיטה" בספר

 אלא אינ� שמא לחוש אי� בשוק שנמצאי� וירקות פירות סת�ב אמנ�
 ה� והירקות הפירות של הגדול שהרוב ידוע הדבר שהרי, מי� גידולי
 ברכה של איסור חשש בזה ואי�, פריש מרובא דפריש וכל, קרקע גידולי

  .לשוא י#וקאל' ה ש� את תשא לא על שעובר צריכה שאינה

 עליה� מבר#, נקוב שאינו 6בעצי שגדלו ירקות או פירות ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום
 אי� בשוק שנמצאי� וירקות פירות בסת�. "אדמה" או "הע6", כברכת�

, מי� גידולי שה� שידוע ירקות או ופירות .מי� גידוליה�  שמא לחוש
, "אדמהה" או "הע6" ברכת� עליה� ביר# וא�. "שהכל" עליה� מברכי�

   )'יב סימ� ו חלק דעת והיחו ת"שו(                  . בדיעבד חובתו ידי יצא

ב� רבי  – תפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמה    ––––דומסק דומסק דומסק דומסק אאאאשלמה הכהן מרשלמה הכהן מרשלמה הכהן מרשלמה הכהן מררבי רבי רבי רבי 
, רבה של קוטנה, רבי משה אהר�:  רבותיו המובהקי� היו.דוב צבי הכה�

, רבי מאיר מאפטה, "ברית אברה�"ת "טרקוב בעל שווורבי אברה� מפי
  . רבי יחזקאל מקוזמיר ואחרי�, רבי פישל מסטריקוב

 .מרכז חסידי חשובלשהפכה , תקבל כרב בראדומסק נ'תקצד –ה בשנת 
  .גוניו משכו לבבות אלפי�יצורת דבורו ונ, תורתודברי 

.  הרבי רבי בוני� מפשיסחא העיד עליו כי חכמת שלמה פועמת בחובו
אול� הוא שא1 לסגל חסידי� אנשי סגולה בעלי , אלפי� הסתופפו בצלו

 וכבר בא אליו רב ,את כול� עורר ללמוד התורה ולעבודת הש�, מוח
סגולתי מנוסה , אחד וביקש ממנו סגולה שלא יכשל בהלכות פסח

למד את הלכות הפסח עד שתהיינה שגורות בפי# , ובדוקה השיב לו הרבי
תפארת "חיבר ספר גדול ב� שני חלקי� . �ואז תהא בטוח שלא תכשל בה

,  שלשה בני�לוו ו" אדר תרכ' בכטע"לבנ. על התורה והמועדי�, "שלמה
  .כרשורבי אברה� יש, רבי צבי מאיר, אריה לייברבי , צדיקי� מפורסמי�

 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 ב תורהחיבעיר פראג  ::::תקציר משבוע שעברתקציר משבוע שעברתקציר משבוע שעברתקציר משבוע שעבר

יכול היה לכלכל את בתחילה מצבו הכלכלי היה טוב וש

מצבה הכלכלי של המשפחה , והנה הגיעו ימי� קשי�, משפחתו

מצא בעיר מגוריו לא מאחר ו ".פת לח�"ל הגיעה עד שהורע 

כדי , "אגפר"הסמוכה לעיר  "הגר"עיר להסוחר יצא  עבודהמקו� 

, א� שהמרחק בי הערי� לא גדול .להשיג פרנסה למשפחתו

  .למרחקי�בתנאי התחבורה של פע� נחשב הדבר כנדידה 

כי ,  שלח מכתבי� לבני ביתו מדי פע� בפע�,בימי� הראשוני�

הל� הקשר ,  ברבות הימי�ול�א, נפשו הייתה קשורה בנפש�

  .יה בשפעיתה מצוילא הש ,פרנסה ונחלש כי טרוד היה בחיפוש

לא מזה זמ את ליב� לעובדה שביתו בתחילה לא שמו בני 

     .ול אבל ע� הזמ הרגישו בכ� והתחילו לדאוג, מגיעי� מכתבי�

אולי ייוודע לה שמ� של , אשתו שאלה את פי עוברי הדרכי�

  . אול� כל מאמציה היו לשווא. מידע על בעלה שנעל� לו

ולא רצו ,  זרי�בני המשפחה ניסו להעלי� את צער� מעיני

חברי בית הדי שבקהילה . הועילאבל לא , דבר בעירשיפורס� ה

היה שידעו , ההואסוחר שמעו על כ� והשתדלו לגלות עקבות ה

� למרות אול, איש ישר וטוב הוא ואי זה סת� שנעל�כ

  .הצלחה לא הייתה לה� וה� העלו חרס ביד�הניסיונות הרבי� 

סוחר יי א לאחר זמ מה יצ ::::המשך משבוע שעברהמשך משבוע שעברהמשך משבוע שעברהמשך משבוע שעבר

, "הגר"לעיר , אחד מ הסוחרי� הגדולי� של העיר פראג, יהודי

  .כדי לקנות ש� יי לכבוד חג הפסח

בלכתו ברחובות העיר , "סבורגיפר"בדרכו עבר דר� העיר 

אשר נחשב כבר , "פראג "מהאבוד  סוחרההומיה בא לקראתו ה

   ברגעי� הראשוני� לא האמי סוחר.מזמ למי שאינו בחיי�

ניגש זה א� כאשר , וחשב אולי טועה הוא, למראה עיניוי הי

  .תברר לו כי טביעת עינו לא הטעתה אותוה, אליו ונת לו שלו�

שהקרה ' ,  יד האת זה "מקרה "וראה ב, מאדהיי שמח סוחר 

למע , זה כמה שני�ובני ביתו נעל� מאשתו ש, לפניו את האיש 

  .ביא על ידו ישועה לאישה העגונהה

ובדבר� , להסביר לו פני� ולקרבו, לדבר איתוסוחר היי התחיל 

, השולחישבו על יד , הלכו אט אט והגיעו אל האכסניה

הראה לו פני� שוחקות היי סוחר . והמשיכו לספר זה ע� זה

בכל מיני נושאי� עד שנתגלגלה השיחה על  והמשי� לדבר איתו

שיעזוב וזה היה הרגע שאפשר היה לדבר אל ליבו , אשתו וילדיו

  .כר וישוב לביתויאת אר� הנ

והעירו בו , איששיצאו מ הלב נכנסו ללב ההיי דברי סוחר 

 ,ימה השיחה ביניה�יוכאשר הסת, געגועי� אל אשתו ובניו

 החליט בלבו לחזור ע� אול�,  מאומהישלא אמר לו האאומנ� 

  .הסוחר לעיר פראג

קיו  עוד מספר ימי� לצור� עס"סבורגיפר"הסוחר שהה בעיר 

 סוחר האבודהודיע לו ה,  ועמד לצאת מהעירסיי� את עסקיווכש

 ."פראג" חזרה ל מו בדר�יוות עלרצונו להתכי שקיבל את עצתו ו

הוא וכל העגלות , תעכב בעיר עוד לילההיי נאות להסוחר 

על מנת לאפשר זאת , מיני� ממיני� שוני�, הטעונות חביות יי

  .איתו יחד חזרה לפראגואחר כ� נסע ,  לסדר את ענייניוול

ולקח איתו את ,  את כל חפציוסוחר האבודבלילה ההוא צרר ה

זה מה שהצליח לחסו� מיו� , לא הרבה רק מאה זהובי�, כספו

שהשיג , ומכיוו שליבו היה חרד על כספו. "הגר"עיר שבא לכא ל

בעמל רב ומתו� עבודה קשה בבית מסחר יי גדול בעיר 

קשר לו חוט דק וש� בכלי , טפחתצרר אותו במ, "סבורגיפר"

  .ותלה על צווארו מתחת לכותנתו כדי להסתירו מעיני בני אד�

וה� יצאו מהעיר ונסעו לדרכ� ,  הייסוחרבבוקר השכ� בא אל 

בעלי . שהיו רתומות לסוסי� גדולי� ואבירי�, בעגלות הכבדות

דמת יישבו במקו� השמור לה� בק, גויי�העגלות שהיו כול� 

זה ,  ישבו על מקו� שהוכ לה� מראש היי והואחר סוו, העגלה

גבר חששו , כאשר התחיל המסע ונעתקו העגלות ממקומ .ליד זה

ולא , כל רגע היה ממשמש בו בידיו, כספול סוחר האבודהשל 

כשהתרחקו מהעיר מהל� של כשלוש . הסיח דעתו ממנו א� לרגע

 לאור� המשתרע על עשרות מילי, ונכנסו לתו� יער גדול, שעות

 אותו מידו יגזלושמא מחשש , דאגתו לאוצרומאוד גדלה , ולרוחב

  ...תומלאת סכנ של שודדי� והיא גייסותשיש בה בדר� הזו 

        רכותרכותרכותרכותבבבב
ולכל בני משפחותיה� משפחות ו "הידרור אדר ודבורה טייכר מזל טוב ל

יזכו יהי רצו שיזכו לחופת� בקרוב ו. לרגל אירוסיה�, אדר וטייכר

שר ונאמ בישראל המושתת על יסודות איתני� של אהבת הקי� בית כל

  .תורה ויראת שמי� לתפארת ע� ישראל

            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה
   :ה�ל� ל� פרשת התשובות 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"ז צבי אלימל� ב ירחמיאל הכה     ל"זב יוס� ונעמה ארז ) יחיא(יחיאל     ה"עמשה וסולטנה חורי ' ב ר) מימו(מורי ורבי יעקב  

  ל"זמישאל ב אביגיל פוזיילוב         ל " ז דוד ב מיויס כרסנתי          ל"ז רוברט עזריאל קרמר         ל"זמנשה ב רחמה ב פורת 

    ל"זפרקש חיה יצחק אייזיק ב יקותיאל זוסא  

             ל"ז         רחל בת מסעודה אלבז ל"זמרגלית בת צביה דנחי            ל"זה בת רחל גאפסו זיל            ל"זיפה בת מרי� פוזיילוב      
  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    "אברה� ב מסעודה אמיר היו   "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  – חיי שרהשבת                               ד"בס 
    

  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
, דהיהעקניסיו כאשר חזר אברה� ע� יצחק בנו מ, ילדי� יקרי�

היא כי ו, נתבשר על ידי הקדוש ברו� הוא כי בת נולדה לבתואל

יצחק ישב בבית מדרש� של ש� , חלפו שלש שני�. מיועדת ליצחק

כי הגיע הזמ להוציא את רבקה , ואברה� ידע, ועבר ולמד תורה

  .הלה של שרהוביה ולהביאה לאמבית א

שלא יקח ליצחק אשה  %א : השביע אברה� את אליעזר שתי שבועות

  .י� ויבקש לו אשה מש�ישיל� לאר� נהר %ב  .מבנות הכנעני

לי  או:ושאל, כי רוצה היה ביצחק עבור בתו, התעצב אליעזר אל לבו

  ? לש�אותו אחזיר הא� , ללכת אחריאשה לא תרצה ה

יצחק עולה  % "שמר ל� פ תשיב את בני שמהיה: "ענה לו אברה�

ה אליעזר וויק .הוציאו לחו� לאר�לוחלילה , דש לשמי�ותמימה ומק

 שהבי את אברה�אול� . בתו ליצחק את יוכל להשיאא� כ ש

  .שאי ארור מדבק בברו�מפני , זאת לא תהיה: מיד אמר לו, ציפיותיו

  .אשר לו ליצחק בנובו הוא מבטיח את כל , אליעזר ספרלנת אברה� 

, ואת פיה� זמ�,  האר�עשרה גמלי� והטעינ� בכל טובאליעזר בש ח

ובקש ממנו כי יקרה לפניו את הנערה ' התפלל להו. לבל ירעו מ הגזל

 הטי כד�: "א� יאמר לה:  נת סימ לכ�אליעזר. הראויה ליצחק

  ,את הכד מעל שכמה ולהטותו אל פיווהיא תסכי� להוריד " ואשתה

קש יב. הרי היא בעלת חסד המיועדת ליצחק, ציע מי� לגמלי�וא� ת

ה ו, מאונויצאת מכל הנערות השואבות מעט מי� להרוות אליעזר 

שתה וג� " מיד ענתה , מי�כאשר ביקש מרבקה ואלו ,סרבו לו

  ."שתותלילו לגמלי� אשקה עד א� כ

אחרו אשר גמר טורחת ועמלה עד . ראה אליעזר כי בעלת חסד היא

הוציא לכ  .היא הראויה ליצחק, והחליט כי אכ, הגמלי� לשתות

ושני צמידי� מעשה צור� שהתאימו , אליעזר נז� זהב ובו אב יקרה

: ומיד שאל שאלה שניה" ?בת מי את: "ה אותושאל, בדיוק לידיה

"ענתה הנערה על ראשו ראשו ועל " ?היש בית אבי� מקו� לנו ללי

  .כי אכ זו הנערה אותה הוא מבקש' אליעזר לההודה . אחרו אחרו

, כשראה את המתנות שקיבלה רבקה. לרבקה היה אח רשע ושמו לב

. רצה להרוג אותו ולרשת את כספו, הבי שבידי אליעזר עושר רב

אול� , ש� לפני אליעזר קערת אוכל ובה ס� מוותכשישבו לאכול 

  .מתשאכל ו, בנס התחלפה הקערה בקערתו של בתואל אביו

לכ קראו לרבקה ושאלו אותה , לעכב את אליעזרלב ואימו ניסו 

רבקה שידעה את צדקות� של ? "התלכי ע� האיש הזה: "בגערה

  . אל�–הפתיעה אות� ואמרה , אברה� ויצחק ומידת החסד שבבית�

  .ורק אז התנח� מאבלו על אימו, יצחק הביא את רבקה לאוהל שרה

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

  ?השבועות שהשביע אברה� את אליעזר לגבי מציאת אשה ליצחקמה . 1

   .נכונות' וג' בות בתשו .ד      .שיל� למצוא לו אשה מאר� נהריי�. ג     . שלא יקח לו אשה מבנות הכנעני. ב      .שלא יקח אשה מבנות ישמעאל. א

  ? לפני שאליעזר יצא לחר למצוא אשה ליצחק,נת אברה� לאליעזרה מ. 2

  .נכונות' וג' א. ד    .  בו הוא מבטיח את רכושו ליצחק, ספר. ג       .את כל תעודות ההצטיינות של יצחק. ב      .את מגילת היוחסי של המשפחה. א

  ?חליט אליעזר שרבקה מתאימה ליצחקמהי התכונה שהייתה ברבקה ובגללה ה. 3

   .תשובות נכונותכל ה. ד                                . בעלת חוכמה רבה. ג                                   .יפת תואר. ב                             .בעלת חסד .א

4 .  ?כשראה את המתנות שקיבלה רבקה מאליעזר, כיצד הגיב לב

  .לקח לה אות� מקנאה. ד    .רצה להרוג את אליעזר ולקחת את רכושו. ג    .כדי לקבל מתנות, ר� להציע לאליעזר עזרה. ב   .מאוד בשבילהשמח . א

        '''' וה וה וה וה''''דדדדלכיתות לכיתות לכיתות לכיתות י י י י """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
          ?" לאמרלכל באי שער עירובאזני בני חת "בפסוק שיש מה ההדגשה  .5

  .נכונות' וג' תשובות ב.  ד             .  כול� היו עדי� למכירה.   ג           .  כול� באו לגמול חסד לשרה.  ב               .כול� כיבדו את עפרו. א

  ?מה� המתנות שנת לה�" לגשי� אשר לאברה� נת אברה� מתנותיולבני הפ" .6

  .נכונות' וב' א. ד                . המתנות שקיבל לרגל הולדת יצחקאת . ג                .את המתנות שקיבל על אודות שרה. ב              .ש� טומאה. א

  ?מה גר� ליצחק להתנח�" וינח� יצחק אחרי אמו...ויביאה יצחק האהלה שרה אמו. 7

  .כל התשובות נכונות.   ד      .  חזרהענ שהיה קשור על האוהל. ג       .    ברכה בעיסהחזרה ה. ב        .  לדלוק מערב שבת לערב שבתחזר הנר . א

   ? לאיזו מטרה הל� לש�) כד פרק" (ראי לחי באר מבוא"על יצחק כתוב שהוא בא  .8

   .להתפלל תפילת מנחה.  ד      .לקרא לישמעאל לקבור את אברה�. ג    .  השישאנ אביו לאברה� הגראת  להביא. ב    .  לראות א� אליעזר חוזר. א

            ''''עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ווווי לכיתות י לכיתות י לכיתות י לכיתות """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?מהי אותה שיבה טובה) 'פרק כה(" ...וע וימת אברה� בשיבה טובה וויג" .9

  .נכונות' וב' א.  ד     .ה"מרוצה שעמד בכל הניסיונות של הקב . ג   . היה מרוצה מבחירת רבקה כאשה ליצחק. ב     .ראה שישמעאל עשה תשובה. א

   ?אמר הרבה ועשה מעט, ה עשה להיפ�מי בפרש" אמור מעט ועשה הרבה"במסכת אבות מובא הפתג� . 10

  .תואל אביה של רבקהב.      ד                 .  עפרו החיתי. ג                      .    אליעזר עבד אברה� .ב                         . לב אחיה של רבקה .א

        רהרהרהרה על התו על התו על התו על התומפרשים אחריםמפרשים אחריםמפרשים אחריםמפרשים אחרים מ מ מ מ----'  '  '  '  עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ההההאלות לכיתות אלות לכיתות אלות לכיתות אלות לכיתות שששש
  ?בזכות מה נענתה תפילתו של אליעזר" בעל הטורי�"על פי ) 'בי' כדפרק " (דוני אברה�ועשה חסד ע� א..." .11

� תשובה לא נכונהא. ד   .בזכות מסירותו הרבה לאברה�. ג   .בזכות זה שהשתת� בהצלת לוט. ב . "יוקח נא מעט מי�"בזכות זה שאברה� אמר . א.  

  ?מדוע לב דיבר ולא בתואל, ש האב עזראעל פי פירו) 'נו' פרק כד..." (ויאמר אחיה ואמה" .12

  .כל התשובות נכונות. ד   . ב היה גדול ממנו בחוכמה ובכבודל. ג   . יצא לשליחות ולא היה בסביבה .ב .    כי רצה לעכב את השידו�והמלא� הרג .א
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