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 כיוצא לו היו א שנאל חדשי� כלי� קנה או חדש בית בנהכתב הטור 

בבית יוס�  .שהחיינו פע� כל על מבר� וקנה וחזר קנה או ,להיתח באלו

 �: טנש� האמוראי� ונחלקו . נד משנההוא במסכת ברכות בהמקור שציי

�  בה� צאכיו לו יש אבל, בה� כיוצא לו שאי� אלא שנו לא: הונא רב אמר 

. לבר� צרי� בה� כיוצא לו יש אפילו: אמר יוחנ� ורבי. לבר� צרי� אינו

והגמרא ש� . לבר� צרי� אי� הכל דבריל �  וקנה וחזר קנהולפי זה א� 

, וקנה וחזר קנה שלא אלא שנו לא: הונא רב אמר. מביאה לשו� אחרת

�  וקנה וחזר קנה אבל � וחזר קנה אפילו: אמר יוחנ� ורבי. לבר� צרי� אי

  .לבר� צרי� הכל דבריל �  וקנה לו ישולפי זה א� . לבר� צרי� �  וקנה

בלשו�  יוחנ�שקיימא ל� להלכה כרבי ' טז מ�סי ש"והרא. מד �"הרי כתבו

 לו שיש בי� בה� כיוצא קנה לא בי� בה� כיוצא קנה בי�כלומר , השניה

  .לבר� צרי� בה� כיוצא לו שאי� ובי� בה� כיוצא

 ,חדשי� וקאוד לאוכי , מובא' הלכה ג' טרק פ ברכות רושלמיבתלמוד היו

 ורבי ה"ד התוספות כתבו וכ�. לו חדשי� ה� א� ישני� הדי� הוא אלא

� ה� אפילו אלא :לשונו וזה ש"הרא שכתב כמוו א"הרשב וג�) יוחנ

 מבר� כחדשי�בעיניו  חשובי� �ה שא�כלומר , לו חדשי� וה� שחקי�

' כז עשי� ג"סמ כתב וכ� 'א אות 'רק יפ מיימו� בהגהות כתבו וכ� עליה�

 י"שאעפ לי משמעו. �וקנא וחזר �מכרובטור כתב כי זה בא להוציא א� 

 אחת פע� שלו שהיו �וכיומ, מבר� אינו בה� נשתמש שלא חדשי� שה�

  .וקנא� כשחזר חידוש דבר אינ� שוב

        פרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכות
 באלו כיוצא לו היה אפילו, חדשי� כלי� קנה או, חדש בית בנה  .א

, וקנה וחזר קנה או, )י משנה ברורה" עפ–מירושה וכדומה  (להיחת

 הדי� הואאלא , חדשי� וקאוד ולאו, שהחיינו, פע� כל על מבר�

 אמרו ולא, מעול� שלו אלו היו שלא, לו חדשי� ה� א�, לישני�

 לבר� ויזהר )ע"מר� בשו (.וקנא� וחזר מכר� א� הוציאל אלא חדשי�

  )משנה ברורה. (ממנו מחההש ויסתלק שיתרגל קוד� תיכ�

 יש א� �א ,לעצמו קנה או כשבנה וקאווד ."שהחיינו"מבר� , בית קנה  .ב

ל כ� ע ."והמטיב הטוב" מבר� מהשותפי�ל אחד כ ,ביתב שותפות לו

 "והמטיב הטוב" בקול ויבר� %"שה יעמודית כנסת ב קנו או שבנו קהל

הבית מבר� וכת נחשט המנהג שפ )משנה ברורה. (כול� את להוציא

  )ילקוט יוס�(. שהחיינו ומכוו� לפטור את הביתעל פרי או בגד חדש 

 סתרו א� אבל. "שהחיינו"בר� מ ה אותונשר� הבית וחזר ובנא�   .ג

 וא�. הקל ברכות לוספק בזה באחרוני� דעות יש ,ה אותוובנ וחזר

   )משנה ברורה. (לבר� ישדעת הכל ל בגובה שורה איזה בו הוסי�

 כלי ובי� מלבושי� בי�כוונתו  – חדשי� כלי�ע "מה שכתב מר� בשו  .ד

 שמח האד� שלב דברי� ה� א� ,צא בזהוכיו ואכילה ושתיה תשמיש

 הוא א� אכ�) משנה ברורה. (לו בראוי ועשיר לו בראוי עני ,בה�

 שמח ואי� לו נחשבי� אי� וחשובי� יקרי� כלי� שאפילו גדול עשיר

�  )משנה ברורה(. יבר� לא בה

 משו� ,עליה� יבר� א� האחרוני� בי� דעות יש ,ספרי� בקניית  .ה

 זה אחר מהדר היה א�ש מצדד ,יי אד�בח .ניתנו ליהנות לאו ותומצש

 ולא השמחה על נתקנה זו ברכה שהרי ,בר�שי בקנייתו ושמח הספר

. המבר� ביד למחות אי�ולכ� " וקציעה מור "בוכ� כתב , התשמיש על

  )משנה ברורה(

 אפילוזה , חזר וקנא� אינו מבר�ו מכר� א�ע ש"מה שכתב מר� בשו  .ו

אי� לו  בה� דש שכבר כיו� ,עדיי� בה� נשתמש שלא חדשי� ה� א�

�  )משנה ברורה. (שמחה בה

 שאי�מפני , בה� נשתמש לא שעדיי� אפילו, �יהקני בשעתלבר� יש   .ז

: מבר� וכשילבש�, בקניית� שמח שהוא הלב שמחת לע אלא הברכה

 "שהחיינו"רק ברכת לבר�  המנהג ו)ע"מר� בשו(. "ערומי� מלביש"

  )ילקוט יוס�(. בשעת לבישה

 א� אבל ,אכמו שהותיכ�  שימושל שראויאו כלי  בגד קנה א� קאודו  .ח

 יבר� לא לתק� לאומ� לית� צרי�אלא , שהוא כמו שימושל ראוי אינו

  )י משנה ברורה"עפ. (בכלי ישתמש או הבגד שילבש שעה עד "שהחיינו"

יבר� " ערומי� מלביש"א� לא ביר� שהחיינו בשעת הקניי� ומבר� עליה�   .ט

 לצאת יכול שחריתב הבגדאת  לובשוא� . שהחיינוברכה זו לפני שמבר� 

  )י משנה ברורה"עפ. (השחר בברכת שמבר� "ערומי� מלביש" תבברכ
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כתב . והמטיב הטוב ג� מבר� ולביתו לו קנה שא� ק"סמכתב הטור בש� ה

 אבל ,ביתו ובני הוא בו �שמשתמשי בכלישמדובר , נראהעל כ� בבית יוס� 

  . שהחיינו שלו על מבר� ביתו לבני וכלי� לו כלי� קנה א�

 מבר� במתנה לו ניתנו שהחיינו מבר� קנה"מובא  הרואה בפרק ירושלמי

הבבלי לא  בתלמודשהרי , רי� עיו�צש התוספות וכתבו. "והמטיב הטוב

. כשעוד מישהו נהנה בזה יחד עימו אלא "והמטיב הטוב"מצאנו ברכת 

 המקבלשהרי א� , כי נראה לו שג� כא� יש מי שנהנה עימו תבכ ש"והרא

 עשיר הוא וא� צדקה לעשות ממו� וחננו הש� שזיכהוהוא עני הנות� נהנה 

בבלי לא שב משמעכתב הבית יוס� כי ו .מתנתו שמקבל במה הנות� שמח

שהוא בכלל מה שהובא ש� שא� יש אחר הנהנה עימו  משו�כתבו זאת 

 אלא מבר� אינוש ול משמעהיה  כיוהוסי� הבית יוס�  "והמטיב הטוב" מבר�

  "שהחיינו"שמבר� ג�  משמע ק"סמ מדברי אבל בלבד "והמטיב הטוב"

מר� ( ."והמטיב הטוב" מבר�, ביתו ובני הוא בה� �שמשתמשי כלי� קנה  .י

 של ועל שהחיינו שלו על מבר�ני ביתו לב וכלי� לו כלי� קנה א� )ע"בשו

ני ביתו ב יושיה שזכה ול הוא טובמפני ש, והמטיב הטוב מבר�ני ביתו ב

 זו בטובה נהני�על כ� שבני ביתו  והמטיב כבוד במלבושי מלובשי�

  )משנה ברורה( .וזרעו אשתו בשביל קנה א� קאוודו

מר�  (.ולנות� ול טובה שהיא, טיבוהמ הטוב: מבר� במתנה לו נתנו א� .יא

ל שע מעות לא אבל בזה משמח שהמקבל בגדי� או כלי� אדווק )ע"בשו

  )משנה ברורה. (לבר� על זה יוכל ולא יותר מתביישידי זה 

בתלמוד הבבלי  גמרא מסקנת לפילדעת� ו כ� על חולקי�ה מאחרוני� יש .יב

זה לפי  ו.יתגשמ טובהיש לאחרי� ג� כ�  אלא א�, זו ברכה נתקנה לא

� הטוב" ולא "שהחיינו" לבר� המקבל צרי� במתנה כלי� לו כשנית

 ולא "שהחיינו" לבר� בזה לנהוג יותר טובש נראה ,ולמעשה ."והמטיב

ל אחד כ ,יתומי� לנערי� מלבושי�כשקנו  מקו�כל ומ ." והמטיבהטוב"

היא  טובההשהרי  "והמטיב הטוב" ו "ערומי� מלביש" יבר� מהיתומי�

 הטוב" �שמברכי במקו�מפני ש, ויברכ לא "שהחיינו" ו נערי� לכמה

  )משנה ברורה(. שהחיינו �מברכי לא הפוסקי� רובדעת ל "והמטיב

 ל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובות"""" מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז----מרי בינה מרי בינה מרי בינה מרי בינה אאאא
 יו� בכל זכור� לעל האד דברי� שלושי�" אורחות צדיקי�"לדעת בעל ה 

, ה"קבה לפני מקובלתתהיה  ובודת כדי שע,הלב בעמקיולהכניס� , �יפעמי

  . מה�בעבגיליונות הקודמי� הובאו עשרי� וש. לפניו וחסד ח� ותשא

 ורוצה, גמורה במתנה לאד� ביתו שנת� מי שיזכור - ושמנה העשרים

 אד� ורימס כ� �  לעכב הנות� יוכל שלא, דעתו לפי ולבנות להרוס המקבל

 נתו� הכל ויהיה, יתבר�, הש� ביד ממונו וכל בניו ואת אשתו ואת נפשו את

 על בטחונו ש� הרי, יתבר�, הש� ביד עצמו מסר שמתחילה וכיו�. במתנה לו

 ולא גופו על לא, רעה, יתבר�, הש� שלח לא א� ואפילו. עליו, יתבר�, הש�

, הנכונה דעתו על לגדו שכר לו יש, אשתו על ולא, בניו על ולא, ממונו על

  . יוצרו לאהבת הכל לסבול לבו הכי� אשר

 אחד אד� שיש ויראה, אד� בני על] ויתבונ� [שיזכור �  ותשע העשרים

 וחכמתו תבונתו מחמת אלא, הגו� מחמת זה ואי�, מאה כאילו שקול

 חזק אד� היה א� כי. ממנה ה� המעלות כל כי, נשמת� תתק� לכ�. וצדקתו

 מכוער אד� היה וא�. שוטה היה א� כלו� שווה היה לא �  תואר ויפה ובריא

על פי אורחות ( . ולחשיבות לגדולה עולה היה �  בחכמה מופלג והוא וחלש

  ) זכירה שער ה� צדיקי� 

   'זתשס'   ה               ד    "בס

  33שנה שנים עשר גיליון מספר 
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  ) ' טו–' מדיחזקאל (
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  הקודשחילול 
 על פסוק זה מובא )' טו�'פרק כב" (ולא יחללו את קדשי בני ישראל"

 עולה לש� ששחטה חטאת: רב אמר יהודה רב מרא . "במסכת זבחי� ג

דשי� וקומבואר ש� כי " רהיחטאת ששחטה לש� חולי! כש, פסולה –

�דשי� ואי! חולי! מחלליומחללי� ק�  . קדשי

� ופושעי�חוטאי, א� אנשי חולי!רמז לעניי! שג� למצוא בזה אפשר  ,

�אי! בכ# משו� , מבזי� ומחללי� את כבוד הצדיקי� הקדושי� של הע

אבל צדיקי� וגדולי תורה . לפי שאי! כל ער# לחילול שלה�, פגיעה גדולה

אז הרי זה חילול קודש אמיתי , המבזי� ומחללי� איש את כבוד רעהו

�   …והוא מרבה חילול הש

  מאכל בהמה ומאכל אדם
בטע� " שבת מיו� אביאכ� את עומר התנופהוספרת� לכ� ממחרת ה"

בזוהר הקדוש ובספר החינו# מבואר שכל מטרת הספירה  ,ספירת העומר

היא כעי! לקבלת התורה הדורשת הכנה יסודית לקראת קבלתה 

קרב! העומר בא משעורי� שה� מאכל בהמה . והשתחררות מ! הטומאה

  .אד�בעוד קרב! שתי הלח� בחג השבועות בא מחיתי� שה� מאכל 

יש להבי! שהמעבר בי! פסח לשבועות הוא מעבר ממדרגת בהמה 

�כאשר בני ישראל מגיעי� לחג השבועות למת! תורה אז . למדרגת אד

�  )אהבת קדומי�. (ה� מגיעי� לדרגת אד

  רוך אלוקי היהודיםב
אמרו לו . בפשת! שטח היה סוחר ב!שמעו! רבי  –" מקדשכ� ' אני ה"

  .  תהא מתייגע הרבהולא  חמורל# הנח מזה ואנו לוקחי�: תלמידיו

ומצאו שהייתה מרגלית תלויה , אחד מישמעאליהלכו ולקחו לו חמור 

מעכשיו :  לוואמרובאו ) יכול להתעשרממנה ( . חמוראותובצווארו של 

 ל# חמור לקחנו: אמרו לו? למה: אמר לה�.  אתה צרי# להתייגעאי! שוב

בעליה הא� ( בה בעליה וידע: לה�אמר . מישמעאלי ומרגלית תלויה בו

לכו : אמר לה�. לא :לואמרו ? )החמוריודע שהמרגלית נשארה על 

גזלו :  לדברי מי שאמראפילו ,רבנו:  לפניותלמידיוהשיבו . והחזירוה לו

  )!לא גזלנו ממנו( שאבדתו מותרת מודי� הכל הרי –של נכרי אסור 

רו# ב: אמר, כשראה הישמעאלי כ# ,לישמעאלי את המרגלית והחזירהל# 

 כזה שאילו הייתי מוכר לישמעאלי לא היה ע� היהודי� שיש לו יוקאל

 שטחשמעו! ב! , מה את� סבורי�:  ואמר לתלמידיווחזר, לי מחזיר

 אותו שלמפיו " היהודי� וקיברו# אל"מבקש הייתי לשמוע ?  הואברברי

  ).'ב, ירושלמי בבא מציעאי " עפ( . העול� הזהכליותר משכר  , נכרי

  שעה ושעהבכל 
דבר אל בני ישראל ואמרת עליה� כי תבואו אל האר& אשר אני נות! "

�הרב אלשי# בפירושו על התורה עמד על כ# שפסוק זה נאמר ". לכ

משמע שאר& ישראל ניתנת כל שעה " אשר אני נות! לכ�", בלשו! הווה

ילה בלשו! עבר ושעה כל רגע ורגע וזה דומה לברכת התורה אשר מתח

בלשו! " נות! התורה' ברו# אתה ה"אשר נת! לנו את תורתו ומסיימת 

שג� תורה ניתנת כל שעה ושעה כל רגע ורגע ומכא! , הווה לומר ל#

  )אהבת קדומי�. (למדנו את ההקשר בי! התורה לאר& ישראל

 .אבק רכילותיש בזה ו, אסור לגלות פרט שהופקד בידי האד� כסוד

ו� רגיש במיוחד שלא נדו! בספר חפ& חיי� הוא סיפור מידע סודי תח

אול� ברור שא� ההלכה דורשת מאד� לגלות דבר . כשמכווני� לתועלת

�והוא , ובמקו� זה הוא מגלה את הדבר למישהו אחר, סודי ליחיד מסוי

  . בקשתו לא תכובד, עומד על כ# שהדבר יישאר סודי

גלה לחברו בסוד שיש לו מחלה מו ,מישהו המועמד לשידו#, דוגמאל

בשידו# חבר לדאוג לכ# שהצד השני אותו מחובתו של , כרונית רצינית

אי! הוא יכול לדרוש סודיות כשהתורה מחייבת אותו . ישמע על המחלה

  .לגלות מידע כזה

מצב שבו ברור שחייבי� לגלות סוד הוא כשפלוני סיפר לחברו על 

 אפשר לדרוש סודיות כשעומדי� אי. תכניתו הסודית לגרו� נזק למישהו

�  .להזיק לאחרי

 

  ? בחמאה או, בגבינה או, בחלב דגי� לאכול מותר הא� ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

 מותר וחגבי� דגי� ה"בד 'פז � דעה ביורה יוס' הבית מר! :תשובה

�, הסכנה מפני בחלב דגי� לאכול אי! מקו� ומכל: כתב, בחלב לאוכל

  . הלבוש כתב וכ!. קעג סימ! חיי� באורח שנתבאר כמו

, בזה נזהרי� מימי ראיתי ולא, זה על כתב' ד אות משה בדרכי א"הרמ

� משו� בבשר דגי� לאכול שלא אלא כתב לא קעג � חיי� באורח וג

 מהגמרא להתיר להוכיח שיש, והוסי'', ח אות הפרישה העיר וכ!. סכנה

 הרי, )שיש בו חלב (בכותח לאוכל� מותר בקערה שעלו דגי�: קיא חולי!

  . חדש הפריו #"הש וכתב וכ!. בכותח דגי� לאכול שמותר

 דגי� לאכול שאי! לומר וצרי#, יוס' בבית סופר טעות שהוא, כתב ז"הט

�  . ש� אברה� המג! כתב וכ!. קעג � חיי� באורח הוא שכ!, בשר ע

��"מהר בש� כתוב מצאתי, כתב 'סא � יהודה בית חינו# ת"בשו אול 

 לבשל שאסור שלפנינו הגירסא �מקיישאי! זו טעות סופר ו, מקראקא

� וקאושד ואמרו הרופאי� חכמי אצל שחקר, סכנה משו� בחלב דגי

� המבושלי� דגי� כ! שאי! מה, לאכול מותר חמאה ע� המטוגני� דגי

 רע החלב וכ!, מאד שמקררי� הדגי� טבע כי, חולי סכנת בה� יש בחלב

 כתב וכ! .מאיסורא סכנתא וחמירא, לרופאי� כידוע' וכו לגו' ומזיק

 רבי הרופא החכ� כתב וכ!. 'ד –' פז דעה ביורה יהודה לח� בית בספר

 ע� ולא חלב ע� לא דגי� לאכול שאי!, החיי� אוצר בספר צהלו! יעקב

' פז – דעה ביורה הגדולה הכנסת וכ!. קשי� חולאי� שמוליד מפני בשר

 דגי� באכילת שג� הרופאי� מפי ששמע, יהודה השארית בש� כתב

 יש בדיעבד שא', פסק' מב סימ! פז אדני ת"ובשו. צרעת סכנת יש בחלב

  .מאיסורא סכנתא דחמירא משו� בחלב שנתבשלו דגי� לאסור

 גדלתי ימי כל, כתב "יצחק פחד"ספר ב למפרונטי יצחק רבי הרופא הגאו!

 יהודה השארית שכתב למה סעד מצאתי ולא הרפואה וזקני החכמי� בי!

� סכנת באמת שיש וא', בחלב דגי� תבאכיל סכנה שיש הרופאי� בש

 או, דגי� כ# ואחר ממש חלב ששותה למי מות עד מאד וכבד גדול חולי

 או בחמאה דגי� האוכל אבל, חלב שותה כ# ואחר תחלה דגי� לאוכל

 מר! � המל# מפי שיצא כיו! מ"ומ. סכנה שו� בזה מצאתי לא בגבינה

  .חמאה ע� או גבינה ע� דגי� אכילת ביתי מתו# מנעתי, יוס' הבית

 כמו לומר צרי#ש, כתב 'ד – 'פז סימ! ברכה במחזיק א"החיד מר! אכ!

 שכ!, בבשר דגי� לומר וצרי#, יוס' בבית נפל סופר שטעות, ז"הט שכתב

 קצתאול� , ע"ובש זה די! הביא שלא ועוד...'קעג סימ! חיי� באורח הוא

 לזה י!א, בבשר דגי� לומר וצרי# יוס' בבית סופר טעות הוא שא� קשה

�, בחלב דגי� אכילת בדי! שעוסק, יוס' בבית לעיל הנאמר ע� קשר שו

 וכ!. 'לג סימ! דוד בית ת"בשו כ! העיר וכבר. לזה ודגי� בשר עני! ומה

 א"החיד מר! קושיותולכ! סיכ� כי  הכה! יצחק אהל ת"בשו הקשה

  . יוס' הבית מר! דעת נגד להקל אי!דחוקה ולכ! 

 לדברי לחוש יש בגבינה דגי� באכילת שרק, בכת' פז סימ! השלח! הערו#

 אצל� פשוט המנהג בחלב דגי� באכילת אבל, הרופאי� בש� בחיי רבינו

 נהגו לא אשכנז מדינות שברוב, 'פז סימ! אפרי� ביד כתב וכ!. להתיר

  . תשובה בפתחי וכ!. בחלב דגי� באכילת להקפיד

היות אול�  ,דגי� בחמאהג� אסר ' ב חלק פעלי� רב ת"בשו כי אמת ה!

 � להקל החיי� כ' בספרוהיד דוד התיר וכ! רבי� מהאחרוני� ובכלל

  . להלכה עיקר וכ!. דגי� ע� בחמאה

 חשש משו� גבינה ע� או בחלב דגי� מלאכול מנעילה יש :סיכום

. במנהג� להשאר רשאי� בחמאה דגי� לאכול הנוהגי� אבל. סכנה

 נהרא. שיסמוכו מה על לה� ויש, זה בכל להקל נוהגי� אשכנז ויוצאי

  )'מח סימ! ו חלק דעת יחווה ת"שו                            (. ופשטיה נהרא

רבי של רבי יצחק אביו  – יצחק אייזיק מקומרנאיצחק אייזיק מקומרנאיצחק אייזיק מקומרנאיצחק אייזיק מקומרנארבי רבי רבי רבי 

ועלה ונתגדל בבית דודו רבי צבי , נפטר עליו בעודו ילד קט!, אלכסנדר

כ# התפרס� כגדול , כש� שנתפרס� כצדיק הדור.  הירש מזידטשוב

ישמח "בהסכמת  .הני�ועל תורת כ" עשירית האיפה"ורו בחיב, בישראל

 "...הרב המופלג בקי בחדרי התורה מעשהו נורא" על הספר מכנהו "משה

. חיבר חיבורי� רבי� ה! בנגלה וה! בנסתר..."והשכינה במעשי ידיו שורה

 �פירוש על , "נתיב מצוותי#", הני�ועל תורת כ" עשירית האיפה"ביניה

  .' תרלג–בה ע "נלב .על אבות ועוד" נצר חסד", "היכל ברכה"החומש 

 שואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיב פנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבוע

  )על פי חפ& חיי� השיעור היומי(שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון 

        גדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראל
 



        סיפור השבועסיפור השבועסיפור השבועסיפור השבוע
 על גבול "אקופ" בש	בכפר קט� : תקציר משבוע שעבר

 ה	 התפרנסו מיגיע כפ	 . גרו רבי אליעזר ואשתו שרה,גליציה
 .נעצבו על כ� ולעת זקנה ,תברכו בבני	אול	 לא ה ,וחיו בשלו	

 כל . לעבדהוא נשבה ונמכרש חל	 ,שבת פרשת וישבבליל 
  .הייתה לו מנוחההשבת עברה עליו במחשבות על החלו	 ולא 

 אנשי	קבוצת פרצה לבית	 , במוצאי שבת בסעודת מלוה מלכה
� את רבי אליעזר וגנבו עוד דברי	 מהבית חטפוש, מגודלי גו

 ,"תתרש"לשכונת , "יאסי"שודדי	 נכנסו בדרכ	 לעיר ה .והלכו
והשודדי	 , בהיות	 ש	 ביקש רבי אליעזר רשות להתפלל ש	

ת ראה אשה עומדת ליד שתי  לבית הכנסדר�ב .נתנו לו רשות
 קבורי	 חת� ש	סיפרה לו ש, לשאלתו .מצבות קברי	 ובוכה

 מקו	 תפילה על  הואמקו	המאז , וכלה שנהרגו בשעת החופה
 נפל על ,רבי אליעזרכששמע זאת  .באות על היהודי	הצרות 

שר יהיו מליצי יושהחת� והכלה הקבורי	 ש	 הקבר והתחנ� 
 והיה נדמה לו , לרחמי	'ה לפני ותחננו עלייתפללו וי ו,ועלי

באותה השעה נדר  .כאילו ה	 יוצאי	 מקבריה	 ומתפללי	 עליו
 שכאשר ינצל מידי שוביו ישוב ויתפלל ליד ,רבי אליעזר נדר

  .קבר	 של החת� והכלה
ש	 ,  אצל שר גדול מעמי ישמעאל,חוטפיו מכרו אותו לעבד

באחד  .ר ממש כיוס� הצדיק בבית פוטיפ,שרהמצא ח� בעיני 
במתק הרגיעו  אליעזר ביר, הימי	 הגיע השר כעוס וזוע� לביתו

מל� הטיל המשנה לאז סיפר השר כי סיבת כעסו היא ש. לשונו
, עיו� כיצד לנצח מדינה עימה ה	 במצב מלחמהרעליו למצוא 

והציע לשר רבי אליעזר  .והוא לא מצליח למצוא רעיו� כזה
  .ר לו את הרעיו�ואמהמשנה למל� השר הל� אל  .אדיררעיו� 

וכשנודע לו כי בעל הרעיו� ,  המשנה למל�הרעיו� מצא ח� בעיני
 . רבי אליעזר–עבדו ביקש מהשר שית� לו את הוא רבי אליעזר 

  .בי אליעזר לשר צבאכ� הפ� רבלית ברירה הסכי	 השר ו
ל ש	 ניצחו� לפי הרעיו� של רבי אליעזר ונחפעל למל�  המשנה
נת�  לאחר המלחמה כהוקרה על כ� . אויביו מכה ניצחתעלגדול 

בי אליעזר רנעשה מת המשנה למל� כש. לו את בתו לאשה
�רבי אליעזר למעשה לא התחת� ע	 האשה כי . המשנה למל

לאחר זמ� מה שאלה אותו ו. ליהודי אסור להתחת� ע	 גויה
רבי אליעזר סיפר ?  בבית אחדההאשה מדוע אי� אתה גר אית
ושיש לו אשה עימה הוא נשוי כבר לה כי נחט� על ידי שודדי	 

  . ולהתחת� ע	 אשה נוספתהארבעי	 שנה ולא יכול לבגוד ב
בת המשנה למל� נפעמה מנאמנות האיש ורצתה בכל מאודה 

נתנה לו תיבה מלאה  ו היא שלחה אותו מביתה.לעזור לו
באבני	 יקרות כס� וזהב מתנה לאשתו והוא הבטיח לה 

            ...וב והגו�שיתפלל שיזמנו לה מהשמיי	 בעל ט

במסעו לביתו תפסו אותו שודדי	  :המשך משבוע שעבר

 המלאה באבני	 עד שנאל" לתת לה	 את התיבה, ואיימו להרגו

הטובות על מנת שיעזבו אותו לנפשו בהמש� דרכו הגיע לעיר 

מיד כשסיי	 את . יאסי והל� לקבר החת� והכלה להתפלל ש	

הקריאה " ליעזרשלו	 עליכ	 רבי א"תפילתו שמע קול קורא לו 

והנה לפניו , ובאיטיות פנה לראות מי הוא המכירו, הפתיעה אותו

לתדהמתו . ענה לו רבי אליעזר עלי� השלו	. איש זק� ונשוא פני	

ראה את ' גילה לו הזק� שהוא אליהו הנביא וכי נשלח לבשרו שה

הניסיו� בו עמד כשויתר על הקשר ע	 בת המשנה למל� ובשררה 

' וכי בעבור זה ה, ע� יהדותו ולמע� אשתושבתפקיד המשנה למ

ית� לו ולאשתו ב� זקוני	 שיגדל ויהיה צדיק גדול בישראל ויהיה 

חסידיו '   זמרו לה#חסיד גדול כמו התפילה שהתפלל על הקבר

  .והוא יזמר למלכו של עול	

 אליעזר נכנס ע	 הזק� להתפלל מנחה בבית הכנסת באותו ביר

בי אליעזר את אנשי המקו	 על שאל ר. מקו	 והנה הזק�  נעל	

זהות הזק� ואמרו לו שאינ	 מכירי	 אותו והבי� שזה שליח 

  .מהשמיי	 שבא לבשר לו על הולדת בנו

את השמחה אי� לשער ואי� לתאר את . לאחר התפילה שב לביתו

אשתו שעד עכשיו . ההמולה שהייתה בשובו של רבי אליעזר

מחה כל כ� ולא ש, הייתה אלמנה חיה והתפרנסה מהיותה מילדת

היה ק" לעליצות באותו היו	 וכל האנשי	 שבעיר שחו ודיברו על 

הנס המופלא שארע לרבי אליעזר ולאשתו שלדעת האנשי	 לא 

ניצל בעלה אלא מהיותה אשת חסד שהייתה מיילדת את העניות 

היה אמור להיוולד '  כהבטחתו של אליהו הנביא בגזירת ה.בחינ	

אני רוצה לנסות אותו ', אמר להלה	 ב� אלא שהשט� קיטרג ו

 ופמליא של מעלה ,בניסיו� ורק א	 יעמוד בו יקבל את הב�

            .הסכימה

        ההההרכרכרכרכבבבב
' רנכד ל(אוריאל מאיר ו לרגל הולדת הב� "היאמיר ומיכל גנח מזל טוב ל

יהי רצו� מלפני והכנסתו בבריתו של אברה	 אבינו  )שמואל ורונית בונומו
שמחה ונחת , שוכ� מרומי	 שתזכו לגדלו ע	 כל יוצאי חלציכ	 באושר

  . וב בעיני אלוקי	 ואד	וימצאו ח� ושכל ט, לאהבת תורה ויראת שמי	

            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה
   :ה	  תזריע מצורעפרשת 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                               "        מנשה ב� רחמה ב� פורת זל"ב� יוס� ונעמה ארז ז) יחיא(יחיאל ה       "משה וסולטנה חורי ע' ב� ר) מימו�(מורי ורבי יעקב  
       ל"נריה ב� צפורה ניאזוב ז     ל "ז   רוברט יהודה ב� פרס בבני    ל"נחו	 זועזיזה עזרא ב� מנשי ל     "משה ב� מיכאל עטיה ז

           ל"רחל בת מסעודה אלבז ז                 ל"עליזה אביגיל בת בת שבע אהרוני ז                           ל" זרחל בת איזה עזרד

  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     "   נוריאל ב� גוהרה נאמ� הי             ו "אביגיל היחנה  ב� ציו� יונה ב� הילד          ו    "     אברה	 ב� מסעודה אמיר הי 

  ו" היוב� טסימ לאה בת טוב מזל שרה    ו  " נירית בת מזל אהרוני הי ו   " היניאזובזינה בת בואנו ו      "לימור בת רינה נעי	 הי



   _____________:ש	 ומשפחה                   'זתשס – ה  מוראשבת                                   ד"בס
    

  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
בתחילה . נושאי	 רבי	 ומגווני	בפרשתנו  , וחביבי	ילדי	 יקרי	

יש לכבד את הכה� ולהקדי	 אותו בכל דבר כי התורה למדת אותנו מ
אכ�  ו. המזו�תבברכלזימו� ו, בעליה לתורהלהקדימו  כגו� ,שבקדושה

ישנ� הלכות מפורטות כיצד לנהוג בבית הכנסת בשעת העליה לתורה 
  .נ	 דיני	 מפורטי	 הנוגעי	 לכוהני	 ולבני בית	ויש

 �מדי שנה . "קורב� העומר"הפרשה אנו למדי	 על מצוות בהמש
. הביאו בני ישראל מנחה מ� התבואה החדשה, ז בניס�"ביו	 ט, בשנה

כל אנשי . ב ע	וקצירת	 נעשתה בר. משעורי	הייתה מנחה זו 
ע	 . נאספו יחד, ש	 קצרו את השעורי	, ירות מדרו	 האר"יהע

מצוידי	 כל ,  די�#בית שליחי שה	 , צבו שלושה אנשי	יהתי, חשיכה
�  ."קורב� העומר" אלו שימשו לשעורי	 . אחד במגל ובכלי לאסו

לנו יותר יקרה וחשובה , אי� מתנה גדולה #ספירת העומר מצוות 
 ארבעי	את ממחרת הפסח לכ� סופרי	 אנו  התורה הקדושה מאשר
  .יו	 מת� תורה #חג השבועות הימי	 עד שנזכה להגיע לותשע 

מפרידי	 בי� מוצאי יו	  –" שבע שבתות תמימות "#שבעה שבועות 
, ב יו	 הארבעי	 ותשעהבער. טוב ראשו� של פסח לבי� חג השבועות

  . חג מת� תורה: אנו מגיעי	 ליו	 לו ציפינו, בהגיע יו	 החמישי	
   מי אינו רוצה להגיע לדרגתו של אד	 אשר #לקט פאה ושכחה  מצוות

בית המקדש , אכ�? בנה את בית המקדש והקריב בו את כל הקרבנות
 ?יצד כ.זולהגיע לדרגה אפשר אול	 , חרב ואי אפשר להביא קרבנות

אינו שוכח א	 . קוצר אד	 את שדהו ולבו שמח על תבואתו ועל רכושו
 זוכה –שכחה ופאה כראוי ,  לקטלה	שאיר לההוא דואג את העניי	 ו

  .למעלה גבוהה ומיוחדת זו
א	 . כמה שבלי	, בעל השדהלקורה שנופלי	 הקצירה בשעת  –לקט לקט לקט לקט 

ישאיר אות� אלא , לא ירי	 אות� –נפלו שתי	 או בולת אחת ינפלה ש
�  כ.שלש שבלי	 ויותר יאסו� לעצמו הקוצרא	 נפלו רק . עבור העניי	

  .לו ג	 העניי	 לפרנס עצמ	 כראוייוכשיבולי	 אלו  בעזרת
אולי יבואו אנשי	 שאינ	 מהוגני	 וילקטו ממה : שמא יחשוב אד	
 מפני –" אלוקיכ	' אני ה: "אומר הקדוש ברו� הוא? השאני משאיר בשד

אשמור אני את מעשי� שלא , בעי� טובה ואתה בוטח ביימת מצוותי ישק
   .יצא מה	 שו	 דבר רע

. אלא יניח מעט שבלי	 לעניר ולא יקצ, בקצהש פאת השדה את –פאה פאה פאה פאה 
הנוטל מי  לבדוק בלי  מבזכות צדקה זו שעושה אד	 בישראל ע	 העני

שבבואו לדי� אי� שוקלי	 לו , זוכה א� הוא, את המתנה הנותרת בשדה
אלא מוסיפי	 לו שנות חיי	 על , א	 לאלה� זכויותיו א	 ראוי הוא 
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  ?מאיזה סוג של תבואה היו מקריבי	 את קורב� העומר. 2
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  ?עד כמה שיבולי	 שנופלי	 מצווה להשאיר לעניי	, במצוות הלקט שמשאירי	 לעניי	. 3
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   ?מצוות הפאהכיצד מקיי	 אד	 את . 4
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