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 אר� שנת� ברו� אומר המרקוליס את ראה: "מובא: נזבמסכת ברכות 

 הואש מפרשי� יש � . מגבד�  יונהרב רבנו ה כתב ..."רצונו לעוברי אפי�
 .יותר בימיה� אותה עובדי� שהיו זו שאמר אלא ,זרה עבודה לשאר הדי�
 אבני� לה להשלי� שדרכ� מפני מרקוליס נקט וקאודש מפרשי� ויש

 מתחדשת זרה שהעבודה ומפני עובדי� ה� שמשליכי� אבני� ולאות�
  .רצונו לעוברי אפי� אר� שנת� עליה לבר� התקינו יו� בכל

 במקו�  שנו�  'דהלכה ' ורק פ בתוספתאש תחלה כתבו: בד� נז התוספות
אול�  .מרקוליס וקאוד לאו� כ� וא זרה עבודה הרואה מרקוליס הרואה
 משאר יותר מרקוליס מדוע נקט יתידע לא �  י"ר פירש כתבו כ� אחר

 זרה עבודה שבוני� במקו� רק לבר� צרי� שאי� ראה לומרונ .זרה עבודה
 והוי יו� בכל בה שרוגמי� מרקוליס נקט ולכ� מחדש ש� שהועמדה או

  . מקד� ש� קבועה זרה עבודה על לא אבל זרה עבודה כמגדל
 ינווקאל' הרו� אתה ב אומר ג"עו של גילולי� דמות הרואה � הטור פסק 

 ממנו שנעקרה מקו� הרואה "רצונו לעוברי אפי� אר� שנת� העול� מל�
' רו� אתה הב אומר ר" ישראלבא הוא א� ג"עו של גילולי� דמות
ו" בח וא� מארצנו ג"עו של גילולי� דמות שעקר העול� מל� ינווקאל

 �"הרמב וכתב "הזה ממקו� ג"עו של גילולי� דמות שעקר" אומרלאר" 
 אותה תעקור כ� הזה ממקו� אותה שעקרת כש� בשתיה� רואומ ל"ז

 כדברי פוסק למה יודע ואיני לעבד� עובדיה� לב והשב המקומות בכל
 אלא כ� י� צרי� לומרא ק"לת אבל, כ� אמרש הוא א"רשבשהרי , יחיד
כי דעת הטור , וכתב הבית יוס�. ל"בח לא אבל ישראל שרובה י"בא

  . מרקוליסכלומר שלאו דווקא, ראשו� כפירוש
 ביניה� שאנו לפי אותה מברכי� אנו אי�הוסי� הבית יוס� שכיו� ו

 שכל מפני והטע� התוספות כתבומה שזה לפי ו. יו� כל אותה ורואי�
  .'ריח סימ�ו שכתב הטור כמ לבר� צרי� אל יו� שלשי� בתו� רואה שהוא

        פרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכות
 �קישזור  זהי"ע אותה �שעובדיבודה זרה ע היאש מרקוליס הרואה  .א

 לכ� בשמה ג"ע להזכיר שאסור ומפני קילוסהוא  ושמה. אבני� לה
 הוא ופירושו ארמי בלשו� חילו� הוא ומר קוליס בש� אותה כינו

' ה אתה ברו�: אומר, בודת כוכבי� ומזלותע ארש או, קילוס חילו�
 אותה רואה וא� .רצונו לעוברי אפי� אר� שנת� העול� מל� ינווקלא

  )ע ומשנה ברורה"מר� בשו (.ומבר� חוזר נואי, יו�שלושי�  בתו�
 לדעת הו בודה זרהע ביתא� רואה  אפילומבר� , לדעת הבית יוס�  .ב

  )משנה ברורה. (בגלוי אותה כשרואה קאודוזה  )ח"בה" (בית חדש"
 אות� ורואי� ביניה� מגודלי� אנו שהרי, ברכה זו מברכי� אי�כיו�    .ג

 אחרת לעיר הול� אפילוש ,האחרוני� וכתב) א בהגה"הרמ (.תמיד
 תו� זה מי� את ראהש �וכיומ ,מבר� אינו ,בודה זרהע ש� וראה

  )משנה ברורה. (בעירושלושי� יו� 
 כותי� של קנגיאות לראות ל� שמריה האשכול ספר בש� ח"הב כתב  .ד

 שמחי� כותי� קול תשמע וא� שמחת� דבר שו� או מחולת� ה"וה
מובא ו. עליה ה"להקב ותתפלל ירושלי� חורב� על ותצער אנחיה
 רי זהה ישראל של ולטיטראות לקניגיאות ההול� אפילוש גמראב

  )משנה ברורה. (לצי� מושב
ר" בא הוא א�, )�"עכו(בודת כוכבי� ומזלות ע שנעקרה מקו� הרואה  .ה

בודת ע שעקר העול� מל� אלוקינו' רו� אתה הב: אומר ישראל
 �"כוע שעקר: אומר, ו" לאר"בח הוא וא�; מארצנוכוכבי� ומזלות 

 כ� הזה מהמקו� אותה שעקרת כש�: בשתיה� ואומר, הזה מהמקו�
  )ע"מר� בשו (.לעבד� עובדיה� לב והשב המקומות מכל אותה תעקור

 מקו� על מבר�, אחר במקו� ונתנוה אחד ממקו� �"עכו נעקרה א�  .ו
 �יאפי אר� שנת�, לש� שנתנוה מקו� ועל, �"עכו שעקר שנעקרה

 אותה ראה שלא יו� שלשי� יש מדובר במצב בו ).א בהגה"הרמ(
  )משנה ברורה (ל"וכנ

 שהחריב העול� מל� אלוקינו' רו� אתה הב: אומר, הרשעה בבל הרואה  .ז
 של ביתו שהחריב ברו�: אומר, נבוכדנצר של ביתו ראה .הרשעה בבל

 אז בה שהוסק החפירה �  האש כבש� או אריות גוב ראה .הרשע נבוכדנצר
 במקו� לצדיקי� נסי� שעשה ברו�: אומר �  ועזריה מישאל לחנניה האש
  )ע ומשנה ברורה"מר� בשו (.הזה

 מש� לזוז יכולה אינה עליו שתעבור בהמה שכל בבבל שיש מקו� ראה  .ח
: דכתיב לה קללה סימ� והוא, ההוא המקו� מעפר עליה יתנו לא א�

, ועושה אומר ברו�: אומר) כג, יד ישעיה (השמד במטאטא וטאטאתיה
  )משנה ברורה(. ומלכות בש� היינו) ע"מר� בשו (.ומקיי� גוזר ברו�

 מל� אלוקינו' רו� אתה הב: אומר, ביחד מישראל רבוא ששי� הרואה  .ט
 �דומי פרצופיה� אי�ו דעת� שאי�מפני ) ע"מר� בשו( .הרזי� חכ� העול�

  )משנה ברורה. (האוכלוסי� אלו כל בלב מה יודע והוא לזה זה

 הנה יולדתכ� חפרה אמכ� בושה: אומר, �"כוע ה�ורבוא  ששי� הרואה  .י
  )ע"מר� בשו(). יב, נ ירמיה (וערבה ציה מדבר גויי� אחרית

 –טהורה ' המופלג בתורה ובחוכמה וביראת ה(, ישראל חכמי הרואה .יא
 מחכמתו שחלק, העול� מל� אלוקינו' רו� אתה הב: אומר) 'ילקוט יוס� ג

 אלוה חלק ה�' ה שע�מפני  � " שחלק מחוכמתו") ע"מר� בשו (.ליריאיו
   )ילקוט יוס�( . א� בזמננו יש לבר� בש� ומלכות)משנה ברורה(. בו ודבקי�

, העול� בחכמות שחכמי� כוכבי� עובדי העול� אומות חכמי הרואה .יב
 . וד� לבשר מחכמתו העול� שנת� מל� אלוקינו' רו� אתה הב: אומר

 ל זהע ,בדת� חכמי� ה� א� ,הוציאל חכמות בשבע היינו) ע"מר� בשו(
  )משנה ברורה. (כלל מבר� נואי

העול�  מל� ינולוקא' ה אתה אומר ברו� ישראלהרואה מל� ממלכי   .יג
  )ע"מר� בשו. (ליראיו מכבודו שחלק

. וד� לבשר מכבודו שנת� ברו�, אומר כוכבי� עובדיהרואה מל� ממלכי  .יד
 וד� דבריה� לשנות עליה� מל� עול שאי� ולטי�שהכוונה ל) ע"מר� בשו(

 טוב ועיר עיר בכל המל� שממנה השרי� ועל. עליה� מבר� במשפט והורג
  )משנה ברורה. (ומלכות ש� בלא לבר� וישר

) ע"מר� בשו (.העול� אומות מלכי אפילו, מלכי� לראות להשתדל הומצו .טו
 ובי� ישראל למלכי בי� כבוד� מפני מדרבנ� בטומאה טמאהיל ומותר
 כבוד נימפ מדרבנ� בטומאה טמאהיל ומותר וכ� מות העול�או למלכי
  )משנה ברורה(. אבלי� לנח� ליל� כגו� ,הבריות

בלי ש� , יש לו לבר� ברכת המלכי�, נשיא מדינה בזמ� הזה הרואה .טז
 )'ילקוט יוס� ג". (וד� לבשר מכבודו שנת� ברו�ברו� : "ומלכות ויאמר

נשיא מדינה הלבוש בבגדי מלכות שכול� רואי� את יקר תפארת  הרואה  .יז
, יש לו על מי לסמו�, בש� ומלכות,  המלכי�ומבר� עליו ברכת, גדולתו

אבל . אפילו א� רואהו בהפסק חלו� מכונית או על ידי משקפת וכדומה
 )'ילקוט יוס� ג(. א� רואהו בטלביזיה אינו מבר� עליו ברכת מלכי�

וה� מלכי� שמברכי� עליה� ברכת , כמה מלכי� ביו� אחד הרואה .יח
א� א� ראה . ברכת המל�מבר� על כל אחד ואחד , המלכי� בש� ומלכות

 )'ילקוט יוס� ג. (מבר� ברכה אחת על כול�, כמה מלכי� במעמד אחד

מי שיודע שהמל� נמצא בספינה או ברכב א� אינו רואה את המל�  .יט
אי� לו לבר� ברכת , אפילו שהוא יודע בבירור שהמל� ש�, בעצמו
 )'ילקוט יוס� ג. (ובפרט א�  ידוע שהוא מל� השונא לישראל, המלכי�

 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
 ומי. הבא העול� ינייובענ הזה העול� ינייבענ מאד רעה מידה היא השכחה
  .שיזכור כדי חבירו ובי� בינו שיש יני�יענ כל יכתוב שכח� שהוא
 הכל יכתוב, מחבירו פרוטה לווה א� אפילו. הכל יכתוב ומלוה לווה הוא א�
  . ישכח שלא לב וית�
 מתביישי� ה� כי, אד� מבני לווה יהא שלא ושכח� נכבד שהוא לאד� ראוי

 שהוא בעצמו שיודע ומי. עוונו וישא, יפרע ולא ישכח והוא, ממנו לשאול
  ) שכיחה שער ה� על פי אורחות צדיקי� (      .ענייניו לחזור מאד ייזהר, שכח�

   'זתשס'   ה               ד    "בס

  37פר שנה שנים עשר גיליון מס
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 שבת קודש
 בהעלותך

  

  : מפטירי�
  "ִצ�45 3ַת ְו1ְִמִחי ָרִ.י"

  )'יד –' ב פרק זכריה(

        

 ופוסקים אחרוניםופוסקים אחרוניםופוסקים אחרוניםופוסקים אחרונים' ' ' ' דדדדסימן רכסימן רכסימן רכסימן רכ    ––––    עעעע""""שושושושו    יייי"""" עפ עפ עפ עפהראיההראיההראיההראיהמהלכות ברכת מהלכות ברכת מהלכות ברכת מהלכות ברכת 

  פרסומי� תורניי�
  בוע שפרשת ואגדה , הגות, בהלכה

 ל" זש ששו� ב� שמחה לבית בוחניק"ע
  



  שיבחו שלא שינה
את ' וה היויעש כ� אהר� אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר צ"

". להגיד שבחו של אהרו� שלא שינה: "י" רשפרשמ) 'ג �'חפרק " (משה

, מה רואה הכתוב לשבח את אהרו� בהדלקת המנורה: נשאלת השאלה

  '?הא� חלילה נחשוב שצדיק כזה ישנה משהו ממצוות ה

מדר! העול� הוא שבפע� הראשונה : ודה ליב מגוריה' אומר ר, אלא

 וככל שהוא חוזר עליה הולכת ופגה ,מתלהב האד� לדבר מצווה

לכ� מציי� כא� הכתוב שבחו של אהרו� שבכל שלושי� . ההתלהבות שלו

ותשע השני� שהדליק את המנורה מדי ערב לא שינה דבר מאופ� קיו� 

בות פנימית של המצווה בפע� הראשונה שהתבטאה בקדושה והתלה

   .קיו� מצווה חדשה

א# על פי שאהרו� נבחר לשמש כה� : מאיר מפרימישל� מפרש זאת כ!' ר

 לא שינה דבר מאורחותיו ע� הבריות והיה –גדול ולהיות קרוב לשכינה 

" אוהב שלו� ורוד# שלו� אוהב את הבריות ומקרב� לתורה"כל ימיו 

להגיד שבחו של אהרו� שלא  –י "זו כוונת רש,  ולפי זה).ב"י', אבות א(

אלא רק ,  שלא שינה את עצמו ואת יחסיו הלבביי� ע� כל אד�–שינה 

  .דבק בה� ועטרת גדולתו לא שינתה זאת

  דבר טוב על ישראל' ה
בכל : צבי אלימל! שפירא' אומר ר). ט"כ', י" (דבר טוב על ישראל' כי ה"

בהעלות!  כא� בפרשת –" דבר טוב"המקרא מצאנו רק פעמיי� הביטוי 

לפי מסורת הקדמוני� " (דבר טוב על המל!): "'ט',ז(ובמגילת אסתר 

  ). ה" הקב–הכוונה כא� למלכו של עול� 

על ישראל " טוב"דבר זה בא לרמז שלעול� ראוי לו לאד� לדבר רק 

וכל מי שמדבר טוב על ישראל כאילו דיבר טוב . ולהימנע מלקטרג עליו

  .על מלכו של עול�

  פילה שגורהת
 – מה לאמר �)  יג�יב" (לאמר אל נא רפא נא לה' צעק משה אל הוי"

  )י"רש(השיבנו א� אתה מרפא אותה א� לא 

י סימנו "והלא יכול היה לברר דבר זה עפ, לש� מה היה צרי! לתשובה

א� שגורה תפילתי בפי יודע אני : " בברכות לדשל רבי חנינא ב� דוסא

, ארי! משה בתפילה שלפיכ! לא המפרשי " רשאול�? "שהוא מקובל

שלא יהיו ישראל אומרי� אחותו עומדת בצרה והוא עומד ומרבה 

, ולגבי תפילה קצרה אינו יפה סימנו של רבי חנינא ב� דוסא. בתפילה

  . ולכ� ביקש משה תשובה, שכ� מספר מילי� קצרות שגורות תמיד בפה

  מידת הענווה
שאד� נוהג , לה ישנה ענווה פסו�)  ג�'יב" (והאיש משה עניו מכל אד�"

ועל כ� כשהוא נוכח לראות שמרנני� , ענוותנות על מנת שיזכה בתהילה

הריהו משלי! באמת את הענווה , אחריו שהוא בעל גאווה ולא עניו

אבל העניו האמיתי נשאר עניו אפילו כאשר הבריות חושדות . מאחרי גוו

 כי גאווה,  ה� דברו במשה–" ותדבר מרי� ואהר� במשה. "בו בגאווה

 וא# על פי כ� נשאר –" ג� בנו דיבר"שכ� , היא מצידו שפרש מ� האישה

  …הרי זה סימ� של ענווה אמיתית, "עניו מאד מכל אד�"משה 

יתכ� שתידרש התערבותו של , א� הילד מזכיר משהו שיש בו כדי להזיק

צרי! לבדוק היטב . הדבר נכו� במיוחד כשהמידע נוגע להתעללות. המורה

  . הצור! יש לפנות אל הרשויות המתאימותאת הדברי� ובשעת

אסור לו ,  בוגרי� יותר מספרי� למורה דברי� אישיי�כשתלמידי�

א� יש לו צור! בעצת מפקחי� . להעביר� הלאה ולספר� למישהו אחר

  .לא יגלה לה� את זהותו של התלמיד המדובר, או עמיתי� לעבודה

ק כאשר מותר למורה לגלות את הדברי� וכ� את זהות התלמיד ר

בכ! . התלמיד מגלה לו דברי� שההלכה מחייבת אותו לגלות לאחרי�

ות שהנהלת המוסד חייבת נכללות בעיות התנהגות או בעיות בריא

פא או עור! רוכמו במקרה של ה.  כגו� חוסר איזו� כימי,לדעת עליה�

ע& ע� בעלי סמכות הלכתית כאשר מתעוררות יעל המורה להתי, הדי�

   .דותשאלות של גלוי סו

 הד# במסגרת בתלמוד בשיעור קבוע באופ� משתת# שהיה מי ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

 במקו�, ואחרוני� ערו! בשלח�, הלכות בשיעור להשתת# וברצונו, היומי

  ? נדרי� התרת בלאצרי! רשאי לעשות כ�  הא�, היומי הד# של השיעור

 ישלש לעול�, לבני! ושננת�, אמרו .ל קידושי�במסכת  ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

 פסק וכ�. בתלמוד ושליש במשנה שליש במקרא שליש שנותיו אד�

 לשלש אד� שחייב, 'יא הלכה תורה תלמוד מהלכות' א בפרק �"הרמב

 במלאכה ועוסק מסחר או אומנות בעל היה א�, כיצד .לימודו זמ�

 מה� שובשל קורא, שעות תשע ובתורה, ביו� שעות שלש לפרנסתו

 וישכיל יבי� שוובשל, פה שבעל בתורה ילמד שוובשל, שבכתב בתורה

, המצות דיני היא! שידע עד דבר מתו! דבר ללמוד מראשיתו דבר אחרית

 יורהב לח� ערו!ווהש הטור פסקו כ� .והמותר האסור די� יוציא והיא!

  . 'ד סעי# 'רמו סימ� דעה

 שנוהגי� בתי� בעלי יש, ש� דעה יורה כה� והשפתי הפרישה כתבו

 בספרי לומדי� ואינ�, פותותוס י"רש פירוש ע� תלמוד יו� בכל ללמוד

 ואינ�, הפוסקי� בספרי ללמוד הוא שהעיקר נראה אבל, הפוסקי�

 ששנינו וזה. ותוספות י"רש גמרא בלימוד תורה תלמוד חובת ידי יוצאי�

 � :כח מגילה הבא העול� ב� שהוא לו מובטח יו� בכל הלכות השונה כל

 ילמוד, ו�בי שעות תשע שלומד חכ� תלמיד רק. פסוקות הלכות היינו

, תורה ללימוד גדול פנאי לו ויש הואיל, ותוספות י"רש פירוש ע� תלמוד

, ביו� שעות וארבע משלש יותר ללמוד פנאי לה� שאי� בתי� בעלי אבל

  .פוסקי� ג� אלא, לבד תלמוד בה� ילמדו לא

 למד שלא מי כל, כתב דבש יערות בספר אייבשי& יהונת� רבי הגאו�

 חילול ו�ומע מלטילה יוכל לא ושלש מיי�פע בוריי� על שבת הלכות

 ד# החיי� בדר! מליסא הגאו� והביאו. מדרבנ� ה� מדאורייתא ה�, שבת

 עוסקי� בתורה מופלגי� שכמה, הדווי� כל ידוו זה ועל, וסיי� :קיד

, כלל בקיאי� אינ� שבת בהלכות ואילו, בתלמוד ובחריפות בפלפול

 כ# בספר י'פלאג חיי� רבי �הגאו כתב וכ�. שבת חילול ספק לידי ובאי�

  .הלכות לשאר הדי� והוא. 'וט' ג אות 'כט סימ� החיי�

 לימוד על, למעשה הלכה שה�, ההלכות לימוד להעדי# שיש בודאי לכ�

 וכ�: קל בתרא בבאכמובא ב תלמוד מפי הלכה למדי� שאי�, התלמוד

 אי� בדורו שא#, 'קיד סימ� בתשובה מיגאש אב� הלוי יהוס# רבינו כתב

 סק וכ� פ.' וכולמעשה הלכה ממנו להורות התלמוד בלימוד שיגיע מי

' וד' ג רק לה� שיש בתי� שבעלי – ג"סק 'קנה בסימ� ברורה המשנה

 מצות חובת ידי יוצאי� ואינ�, פוסקי� ג� ללמודעליה� , ביו� שעות

  .בלבד גמרא לימוד י"ע תורה תלמוד

 בבלי ס"מש היוצא זה, שלו� אי� ולבא וליוצא. י בחגיגה שאמרו מה

 לפי, מהתלמוד ג� הלכה פוסקי� שהיו בזמנ� זהו, להיפ! או, לירושלמי

 כמלא ואנו, אול� של כפתחו ראשוני� של שלב�, והבנת� דעת� רוחב

 יש, היומי ד# שלומד שעה באותה א� ולכ�. נג עירובי� סדקית מחט

 לימוד להעדי# יש, בהוראה הבקי מורה מפי בהלכה לימוד אחר במקו�

 שיבי� כדי, בקודש מעלי� בבחינת שהוא, היומי ד# לימוד על הלכה

 ו"ח יכשל שלא כדי, ולמעשה להלכה והמותר האסור דיני לדעת וישכיל

 שנינו וכבר. בזה וכיוצא לבטלה ברכה באיסור או שבת חילול באיסור

 לו אפשר שא�, שניה� ידי יוצא שמי� וירא. זדו� עולה תלמוד שגגת

   .הוראה מורה חכ� מפי הלכה לימוד וג�, ומיהי ד# ג� ילמוד

 א# היומי ד# מלימוד להפסיקאד�  שרשאי למדנו דרכנו לפי :סיכום

 ילמד לו אפשר א�ו. למעשה הלכה בקביעות וילמד, נדרי� התרת ללא

 דבר על ומשכיל. הוראה מורה חכ� מפי הלכה לימוד וג�, היומי ד# ג�

  )'נב  �' ו חלק דעת יחווה ת"שוי "עפ(                               . טוב ימצא

 רבי אליהו נולד בשנת –  מגריידיץ מגריידיץ מגריידיץ מגריידיץ––––אליהו גוטמאכר אליהו גוטמאכר אליהו גוטמאכר אליהו גוטמאכר רבי רבי רבי רבי 

כיה� כרבה של , מתלמידי� הראשוני� של רבי עקיבא אייגר. ' תקנו–ה 

ה� , פנו אליו בשאלותיה�,  מקרוב ומרחוק–גריידי& מקהילות רבות 

כגו� , בעניני� אישיי�וא# , בעניני איסור והיתר ה� בעסקי צבור

בו רבי עקיבא ר. 'ועניני פרנסה וכדו,  אלמנות ויתומי�, גיטי�, שידוכי�

, חרי# ובקי, הרב המופלג, ידיד נפשי ומחמד לבבי: "איגר כותב אליו

 פענח על מימרות "צפנת"מחיבוריו  ..."ת"זית רענ� כקש, חרו& ושנו�

 ספרו לאורנה יצא ולאחרו. "שלו� בפמליא של מעלה",  חנהבר רבה בר

  '  תרלה–ע בשנת ה " רבי אליהו נלב.ת רבי אליהו מגריידי&"ש�

 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 
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        סיפור השבועסיפור השבועסיפור השבועסיפור השבוע
רבי ,  הצדיק הקדוש ואיש החסד:תקציר משבוע שעבר

לאסו� , נחו� עוסק במסירות בעבודת הקדש שנטל על עצמו

נדד ממקו� הוא . מהציבור כספי� לצדקה ודברי� שבקדושה

ממנו עבודת  ומנעלא , בקי� והקור של החור�למקו� כשהשרב 

ות הצדקה את מעלו הגישו , על פי רוב בעלי הבתי�. זוהקדש 

  .אותו צדיקשמחה על שהצדקה נאספת על ידי בחפ� לב ו

ובשער , עצר לפני בית נאה מוק� חצר וגינה, בבוקר קר ואפרורי

. דלת הביתבנקש הוא ". עור  הדי� וינגוט ובני משפחתו: "שלט

כי רבי נחו� , כששמע. בעל הביתס� עמד בהדלת נפתחה ו

איזו חוצפה ל  ... מצווה...צדקהצעק עליו , מבקש ממנו צדקה

רבי נחו� לא . א להפריעולמקומות בה� מכירי� אות  ואל תב

 אשת .ער את הגש� מעל פניו ושב על עקבותיוינוא  ה.ולענה 

  . בוסס בבו�מ של היהודי הודמותבמהחלו� השקיפה  בעל הבית

, הול  אני אל מר קירשנקרוגאמר לאשתו כי הוא מר וויינגוט 

וידיד נאמ� של , ו של שר האוצרפקיד ר� דרג בלשכתשהיה 

. קשרי ידידות עמוקי� שוררי� בי� השני�. עור  הדי� מר ווינגוט

, וביו� מ� הימי� , לשוחח בארבע עיניי�העדיפוובדר  כלל 

  .אלא א� עונש כבד, התגלה וגרר עמו לא רק אי נעימותסוד� 
בדי� מקופת לכיסו סכומי� נכ" הבליע" קירשנקרוג נהג למר

שהיה עור  די� מדי פע� היה מעניק למר וינגוט ו, הממשלה
 הבטיח לו מר וינגוט לעמוד � תמורת. נאות"" מתנות"שנו� 

במשרד האוצר כעבור מספר שבועות אול� . צרהלימינו ביו� 
ועור  הדי� מר וינגוט הוא , הועלו חשדות כלפי מר קירשנקרוג

הכאב היה  .אסר עד ליו� המשפטהושמו במ לחקירה וונעצר
מר קירשנקרוג נשפט לחמש שנות  . החרפהויותר מזה, ולגד

  .שנתיי� מאסרמר וינגוט ועל . וסילוק מתפקידו, מאסר
, מספר ימי� שוטטה גברת וינגוט בביתה המפואר מדוכאת

אוכלת לח� צר ושותה מי� א  ורק כשהיא , הסתגרה  בביתה
אלמלא ילדיה , מי יודע לא� הייתה מתדרדרת .להחיות את נפשה

. ני� שבכו וצרחו מאחר ולא הבינו את השינוי שחל בביתהקט
  .היא החלה לטכס עצות כיצד לחל� את בעלה מ� הכלא

מבי� ידידי ,  עורכי די� מפורסמי�:המשך משבוע שעבר

אי� לאל ידינו : "אמרומשכו כתפיה� ו, שפנתה אליה�, בעלה

. הפכו לה ערפ�, ג� השופטי� אליה� פנתה בצרתה!"  לעזור

,  ועקב  תפקידו כעור  די�– אמרו –ור חטא האיש חטא חמ"

עורכי  ג� ".  עליו לשאת באחריות מעשיו יותר מכל איש אחר

  . לא הועילו לההדי� אות� שכרה תמורת הו� עתק

שבורה רצוצה , בסו� נשארה גברת וינגוט מרוששת מכספיה

הביטה בארנקה ולא מצאה בו , בוקר אחד עבות. ומיואשת

היא הביטה ...לח� לילדהלקנות לה אפילו כדי אי� . פרוטה אחת

שהייתה טרודה , עד עכשיו. סביבה בעיניי� מלאות דמע

.  שכחה כמעט את עצמה וילדה, במאמציה להקל בעונש בעלה

בה� יהיה מפרנס , במש  שנתיי� תמימות, מאי� תתכלכל עתה

  ...?המשפחה כלוא על מסגר ובריח

 יקרי ער  כלי חרסינה ,בבית מצויי� כלי� נאי� ששווי� הרבה

תמורת רכוש זה תוכל . גביעי כס� ועוד, שעו� זהב, פסנתר גדול

מלבד . שווי� האמתיבתמורה את א  ודאי לא תקבל , לקבל כס�

היא ישבה  .בהי יקרי� ללכהתוכל להיפרד מכלי� אי  , זאת

א� למכור את ,  יכולה להחליטלאו, הילדי� סביבה בוכי�, קודרת

התנור , קר היה בבית. � זעו� או לגווע ברעבהרכוש תמורת סכו

  .אפילו כדי קנית עצי� להסקהכי אי� לה , זמ� רבלא הוסק 

היא . נשמעה נקישה על הדלת, בביתיושבת קפואה היא בעוד 

נסתמנה , ובאור הקלוש של בי� הערביי�, התרוממה כדי לפתוח

לרגע בהתה .  העומד על ס� הדלת, דמותו של יהודי קשיש וכפו�

: ולפתע נזכרה. מנסה להיזכר מאי� היא זוכרת אותו, בו באי הבנה

, הביתלפני מספר שבועות מהלא זה אותו יהודי אשר בעלה סלק 

מעניי� אי  זה לא התייאש ושוב מנסה הוא . בבואו לבקש תרומה

על ראשו את " לשפו "היא הביטה בו בזע� עצור מוכנה . לבקש

שמעתי . "יד לבקש נדבהא  היהודי לא הושיט .  כל מרי לבה

בני , יהודי יושב בכלא.   כי עור  הדי� נאסר– דבר לאט –אומרי� 

  ".ובאתי להציע עזרתי, ביתו זקוקי� ודאי לעזרה

של דבריו . האשה לטשה בו עיניי� תמהות ולפתע פרצה בבכי

היה האד� הראשו� אשר הציע הוא . בהיהיהודי הזק� המיסו את ל

איש , מודה אני ל  מאד: "ט והפליטהלבסו� נרגעה מע. לה עזרה

א  נראה לי כי לא אוכל להושע על , על רצונ  הנדיב לעזור, טוב

לאיזה סכו� : "קה כאילו לא שמע את דבריה שאל'רבי נחו�".  יד 

   "...?זקוקה את כדי לכלכל את הבית למש  שבוע ימי�

        ותותותותרכרכרכרכבבבב
 יהי רצו� . למצוותוגיעהו לרגל "י השטר�) איצי(יצחק נחמ� למזל טוב 

וכ� יהי רצו� ,  במעשה ידי שיוצר המאורות יאיר את דרכ  להצלחה
  . ותמצא ח� ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�, במעשי '  ש� השתקדש

 יהי רצו� שיוצר . למצוותוגיעהו לרגל "י האביחי חדדלמזל טוב 
וכ� יהי רצו� שתקדש , עשה ידי מהמאורות יאיר את דרכ  להצלחה ב

  . ותמצא ח� ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�,  במעשי' ש� ה

            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה
   :ה� מדברבפרשת 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 ז       ל"� ונעמה ארז זב� יוס) יחיא(יחיאל     ה      "משה וסולטנה חורי ע' ב� ר) מימו�(מורי ורבי יעקב 

  ל     "   ראוב� ב� לאה עמור ז            ל " משה ב� ריקל פיורו ז      ל      "רחמי� ב� ורדה נחו� ז

ל   "  אדלה בת שרונה מטלו� ז    ל "מ� ז'רחל בת איזה תורג        ל "מ� ז'יהודה וסוליקא תורג' חביבה בת ר       ל "בת רובה עמור ז) חנינה(חנה 

  ל"רחל בת מסעודה אלבז ז

  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     "מ� הי   נוריאל ב� גוהרה נא             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 – הבהעלותך  שבת                              ד"בס
    

  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
את אהרו� הכה� להדליק ' מצווה הבפרשתינו  , וחביבי�ילדי� יקרי�
 כתולחנמצווה זו נאמרה בסמיכות ,  אגדהעל פי מדרש. את המנורה

 חלשה" הנשיאי�המזבח על ידי  חנוכת �ואהר כשראהכי , הנשיאי�
הרגיע אותו על ידי  ה"הקבו,  היו עימה�שבטוהוא ולא  שלא "דעתו

  .וערב קרוב הנרות את טיבלהו דליקהמצווה ל
שאד� בעל מידות לומר לא יתכ� ,  של אהרו�"חלשה דעתו"על מה 
הנהגת קיבל את משה שהרי אפילו כש, מוהו יקנא בנשיאי�טובות כ

 אלא שמרוב .לא קינא בו ואפילו שמח בשביל משה, ישראל במקומו
שלא זכה על , אהרו� הכה�של " חלשה דעתו", אהבתו לקיי� מצוות

זיכה שידע היטב את רצונו לקיי� מצוות ה "הקב. המצווהאת לקיי� 
  .  בכל יו� של המנורההדלקת הנרותה החשובה של אותו במצוו

לעשות את ' בראש חדש ניס� בשנת� השניה במדבר צווה עליה� ה
יחידי שעשו במש  כל שנותיה� הפסח ההיה זה . הפסח במדבר

 שהרי , למול את בניה�יכלוו, החלו במסעותיה�עדיי� לא במדבר כי 
, בשני� הבאות. תנאי הוא להקרבת הפסח שלא יהיו בבית הערלי�

  ".פיקוח נפש"מחשש ל לא יכלו למול את בניה� , ה�במהל  מסעותי
שר לה� שנתכפרו מעו� עבודה זרה שעבדו לעגל יפסח זה במדבר ב

  .שאסור לו לאכל קרב� פסח" ב� נכר"וכבר אי� לה� די� של  

, אהרו�: הני� בלבדוולא היו ש� אלא שלשה כ, שבתהיה אותו היו� 
והספיקו , תה בה� זריזות עצומה שלא כדר  הטבעיוהי. אלעזר ואיתמר

  .פסחי� של כל הקהלההשלושה במעשי 
קרבו אליה� נושאי ארונו של . היו משה ואהרו� יושבי� בבית המדרש

נטמאנו למת ואיננו ? כיצד עלינו לנהג: ושאלו, אשר נטמאו למת, יוס�
לקיי� ל מדוע יגרע חלקנו ולא נוכ. ד בניס�"י( יכולי� להביא קרב� פסח ב

שברו� לב� ובגודל רצונ� לקיי� את ראה משה ?  את מצוות קרב� פסח
  ".לכ�' עמדו ואשמעה מה יצווה ה: "ואמר לה�' את מצוות ה

,  היה מדבר ע� השכינה–מובטח היה משה שכל זמ� שהיה רוצה 
ל להביא וכל מי שלא יכענה לו ש' ה. כתלמיד המובטח לשמועה מפי רבו

מפני שנטמא למת או היה בדר  רחוקה , ס�ד בני"בי, פסח ראשו�
את  יביא –מירושלי� ולא הספיק להגיע לעזרה בשעת שחיטת הפסח 

ו באייר יאכל את קרב� הפסח "בליל ט. ד באייר"שני ביבפסח פסח קורב� 
פרט , ונוהגי� בו כל הדיני� הנוהגי� בפסח ראשו�, על מצות ומרורי�

  .לחמ� שמותר שיהיה בבית
למי שהיה טמא בפסח ראשו� או שהיה בדר  רחוק פסח שני נועד 

מי שהיה טהור ולא היה רחוק מירושלי� ובכל זאת לא אול� . מירושלי�
                                               .  חייב כרת–ד בניס� "עשה את הפסח במועדו בי

                                                                                                                            )שלמעלה " לילדיםת התורהאוצרו"י "חלק מהשאלות עפלפחות (    ''''עד געד געד געד ג' ' ' ' כיתות אכיתות אכיתות אכיתות אילדי ילדי ילדי ילדי לללל    ותותותותשאלשאלשאלשאל

  ?כיצד הגיב אהרו� הכה� כאשר ראה את חנוכת המזבח על ידי הנשיאי�. 1

  .על שלא זכה במצווה, חלשה דעתו. ד     .ביקש להביא ג� כ� קורב� כנשיא שבט לוי. ג      .נפגע מאוד על שלא הזמינו אותו. ב      .הוא קנא בה�.א

  ?דוע קיימו בני ישראל בהיות� במדבר קורב� פסח פע� אחת ולא בכל שנה ושנהמ. 2

  .נכונות' וג' ב. ד   .היו טמאי� ולא היה לה� אי  להיטהר. ג   .וערל אסור בקורב� פסח, לא יכלו למול את בניה�. ב   .לא היה לה� מספיק כבשי�. א

  ?הדר  בה מקיימי� את פסח שניה ההבדל בי� הדר  בה מקיימי� את פסח ראשו� לבי� מ. 3

   .נכונות' וג' ב. ד    .בניגוד לפסח ראשו� בפסח שני מותר שיהיה חמ� בבית. ג    .בפסח ראשו� מביאי� כבש ובפסח שני דווקא גדי .ב    .אי� הבדל .א

   ?שלא יכלו לעשות את קורב� הפסח במועדו, מי היו האנשי� הטמאי�. 4

  .נכונות' וג' א. ד     .האנשי� שנשאו את ארונו של יוס�. ג    .יתרו ובני משה שלא הספיקו להיטהר. ב    .בני אהרו�האנשי� שטיפלו בקבורה של . א

        '''' וה וה וה וה''''דדדדלכיתות לכיתות לכיתות לכיתות י י י י """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?האמצעיכיוו� הנר מדוע כל ששת הקני� במנורה פוני� ל . 5

  כל התשובות נכונות. ד.      כדי שלא יאמרו לאורה הוא צרי . ג      . ר במנורהכי הנר האמצעי הוא הנר החשוב ביות.  ב .    כ  משיגי� יותר אור. א

  ?מי השתת� בהקדשת הלוויי� לעבודת המקדש. 6

  .משה דאג להעביד� במקדש אהר� הניפ� וישראל סמכו את ידיה�. ד.    משה ואהר�.   ג    .'משה שצווה ל  על ידי ה. ב .  אהר� הכה� הגדול בלבד. א

  ?על מה זכתה מרי� שכל הע� המתי� לה עד שתבריא) 'פרק יב" (והע� לא נסע עד האס� מרי�."... 7

  .נכונות' וג' א. ד   .שמרה על משה שעה אחת כשהיה ביאור. ג     .מפני שהיא אחות משה. ב   .  על שיצאה בתופי� ומחולות אחר קריעת י� סו�. א

    )'חפרק ( ? שיבחו אותועל מה, ה זו רמוז שבחו של אהרו� הכה� בפרש .8

  .נכונות' וב' א. ד  .הנהיג את הלווי� בדרכי נוע� .ג  .לא שינה במצוות הדלקת המנורה. ב   .השכי� שלו� בי� בכורי ישראל ללווי� שהחליפו אות�. א

        ' ' ' ' עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ווווי לכיתות י לכיתות י לכיתות י לכיתות """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?באיזה סוג של תקיעה היו נוסעי� המחנות. 9

  .שתי תרועות. ד                                 .תקיעה ותרועה.          ג                .    תקיעה תרועה ותקיעה .   ב                       .   תרועה בלבד. א

   ? על מה התאוננו) 'יאפרק  (...'ה ְ:9ְזֵני ַרע 7ְִמְתאְֹנִני� ָהָע� ַוְיִהי" .10

  .כל התשובות נכונות.    ד.ששלושה ימי� לא נחו מעינויי הדר . ג .  מתי� בגלל שנכנסי� בטומאה למשכ�שרבי� .ב   .שלא אכלו בשר אלא רק מ�. 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
   ?ות המנורהי מצוות נר"דווקא עח ע� הנשיאי� בשלא היה בחנוכת המזכשחלשה דעתו , הרו� הכה�מיישב את דעתו של א' � מדוע ה"לפי הרמב. 11

  .נכונות 'וב' א.   ד.בהדלקת המנורה תלויה בנס בכל יו� .ג  .יש בה רמז לנרות עתידיי� בנס חנוכה .ב  . מצווה זו שקולה כנגד כל עבודות המקדש. א

   ?הא� יתרו התרצה ונשאר� "הרמבוש פירלפי ) 'יפרק ( "ְלֵעיָנִי� Aָנ@ ְוָהִייָת...אָֹתנ@ ַ?ֲעזֹב ָנא =ל ַו>ֹאֶמר" משה רבנו אומר ליתרו . 12

  .ביקש עוד כמה ימי� לחשוב. ד   .היות ובני עמו מצפי� לו שיחזור, לא .ג   .כי לא הבטיח לו חלק באר�, לא. ב . אחרי שהבטיח לו חלק באר�, כ�. א
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