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 שהוא והגיחור הכושי הרואה:י הגמרא במסכת ברכות נח"כתב הטור עפ

 גדול שבטנו והוא הקפח ואת הרבה לב� שהוא והלווק� הרבה אדו�
 יבלת שמלא והוא והדרקונס והננס מקופחת קומתו נראית עביו ומתו�
רו� אתה ב מבר� והקו� והפיל בזה זה דבוקות שערותיו שכל הראש ופתוי

 והוא והבוהקני� שחי� ומוכה והסומא והקיטע והחיגר בריותה משנה 'ה
 וא� הבריות משנה מבר� אמו ממעי ה� א� דקות בנקודות שמנומר

 שמצטער מי על וקאוד ד"הראב וכתב האמת דיי� מבר� ר כ�אח נשתנו
וכתב על כ� הבית יוס� . לרואה הנאה שיש טובות בריותכמו ב, עליו

 מצטער �בה שיי� לאש ,וקו� ילמפ שקשה אלא ,הוא מסתברשטעמו 
  .בכל זאתו עליה�

 גדול עליו שהשינוי ראשונה פע� אלא מבר� שאינו, ד"הראב עוד כתב
  .יו� שי�ולשל אחד מבר�אול� הטור כתב ש מאוד
 ינווקאל' ה אתה ברו� אומר טובות ואילנות בהמה או טובות בריות ראה
 ראשונה בפע� אקודו ד"הראב כתב בזה ג� בעולמו לו שככה העול� מל�

  .מה� נאי� ראה כ� א� אלא אחרי� על ולא יותר ולא עליה� מבר�
        

   פרטי הלכהפרטי הלכהפרטי הלכהפרטי הלכה

 שהוא דהיינו, והלווק� .הרבה אדו� שהוא דהיינו, וגיחור ,כושי הרואה  .א
 קומתו נראית עוביו ומתו� גדול שבטנו דהיינו, והקפח .רבהה לב�

 מאחרו ,דקו �ואר הואש משמע .מה בבכורותלפי מסכת ( .מקופחת
 שחוליותיו כמי ודומה ונכפ� קומתו לסבול יכול אינו הוא שדק

 .יבלת מלא שהוא מי דהיינו, והדרקונה והננס)  משנה ברורה" שמוטות
' רו� אתה הב: מבר�, בזה זה ותדבוק שערותיו שכל, הראש ופתויי

  )ע"מר� בשו(. הבריות משנה לוקינו מל� העול�א
 לוקינו מל� העול�א' רו� אתה הב: מבר� הקו� ואת הפיל אתהרואה   .ב

 )ע"מר� בשו(. הבריות משנה
תכל במיני עופות אשר ש� ולבר� יש להתיר לבקר בג� חיות ולהס  .ג

 בש� ומלכות על הפיל או על הקו� וכ� עשו "ריותמשנה הב"ברכת 
אל תפנו אל "אי� לחוש בזה משו� , ומעיקר הדי�, כמה מגדולי עול�

 )'ילקוט יוס� ג( "מדעתכ�
וכל שכ� א� , השוורי� כדי לחזות במלחמת לאצטדיו�אסור ללכת   .ד

ומסייע בידי עוברי , שבזה חבר הוא לאיש משחית, משל� דמי כניסה
שהרי אסור להמית ולהרוג בהמה או חיה שלא לצור� אכילה , עבירה

 )'ילקוט יוס� ג(. ועובר ג� משו� מושב ליצי�, וכדומה
 משתי "  הסומא ואת ידיו לו שנקטעו "  טעיהק ואת החיגר את הרואה  .ה

 א�, דקות בנקודות שמנומר מי והוא, �והבהקני שחי� ומוכה עיניו
 משנה לוקינו מל� העול�א' רו� אתה הב: מבר�, אמ� ממעי ה�

  )משנה ברורה (קיטעחו$ מה, מתייחס לכול�) ע"מר� בשו. (הבריות
 דיי� לוקינו מל� העול�א' רו� אתה הב: מבר� כ� אחר נשתנה א�  .ו

 מי על וקאודש שאומר מי ויש. עונש ל ידי זהע זה לו שבא האמת
, ראשונה פע� אלא ר�מב ואינו מבר� אינו גוי על אבל, עליו שמצטער
ע משנה "מר� בשו(. אחר כושי ראה פילווא ,מאד גדול עליו שהשינוי

  ). א בהגה"הרמ (יו� שי�ולשל יו� שי�ומשל אומרי� ויש) ברורה
 גוי אפילו נקבות בי� זכרי� בי�, נאות ובריות טובות אילנות הרואה  .ז

 .בעולמו לו שככה לוקינו מל� העול�א' רו� אתה הב: אומר, בהמה או
 על ולא יה�על לא, יותר ולא ראשונה פע� אלא עליה� מבר� ואינו

  )ע"מר� בשו( .מה� נאי� היו לא א� כ�א, אחרי�
 ש� בלא לבר� נכו� ומכל מקו� זו ברכה לבר� כלל נהגו לא עכשיו  .ח

שהרואה בריות  כתב כי '  ובילקוט יוס� חלק ג)משנה ברורה(. ומלכות
גוי ואחד ישראל שווי� חד  וא."שככה לו בעולמו"מבר� , נאות במאוד

כשהוא יודע בבירור ורק . ולא חוששי� למיעוט שמא הוא ממזר, בזה
 .� הוא באה ביותראפילו א, לא יבר� ברכה זו, שהוא ממזר

רו� אתה ב מבר� בש� ומלכות ,תוכי ומתפעל מאוד מיופיו והדרוהרואה   .ט
  )'ילקטו יוס� ג( .בעולמו לו שככה לוקינו מל� העול�א' ה

 אבל מותרש ,בעלמא הראי היינו, מבר�נאה שכתב מר� שהרואה גוי מה   .י
 כותי נאה כמה לומר ואסור אסור בדמותו ולהתבונ� ביותר בו להסתכל

  )משנה ברורה( .תחנ� לא משו� זה
יוסיפו ל� " מותר לו להשיב לחבירו "חיי� טובי�"ואומרי� לו המתעטש  .יא

בל  א.כפי שנהגו, "' היתיושועת� קלי" ורק אחר כ� לומר "שנות חיי�
נכו� יותר , "לחיי�"השותה יי� ורוצה לבר� את המסובי� באמירת 

המסובי� באמירת יבר�  כ"ואח, ברכת הנהני� ויטע� מעטשיקדי� לבר� 
  )'ילקוט יוס� ג(. כבוד שמיי�שאי� להקדי� ברכת בשר וד� ל ,"לחיי�"

' רו� אתה הב: אומר, פרח �שמוציאי אילנות וראה ניס� בימי היוצא .יב
 טובות בריות בו וברא כלו� בעולמו חיסר שלא אלוקינו מל� העול�

  )ע"מר� בשו. (אד� בני בה� ליהנות טובות ואילנות
והוא , ניס�הוא ב האילנותבלוב לבה�  ארצותמתייחס ל – "ניס� ימי"  .יג

  )משנה ברורה. (מבר� נהראשו פע� הלבלוב שרואהכ ,אחר בחודשהדי� 
אול� א� ראה עלי� חדשי� לא , בראיית הפרחי� וקאודהברכה היא  .יד

 פרי להתגדל עתיד הפרח שמזה מאכל באילני קאודו בפרח וא�. יבר�
  )משנה ברורה. (לא סרק אילני אבל

 חרא עד לבר� איחר א�ו, ושנה שנה בכל אחת פע� אלא מבר� ואינו .טו
 מקוד� כלל ראה לא אפילו ו)ע"מר� בשו( .עוד יבר� לא, הפירות שגדלו

אליה רבה ה וכ� כתב בבית יוס�, הפירות שגדלו כיו� הברכהאת  בדיא
 .הברכה בדיא לא הפרי גדל כבר אפילו ,שא� לא ראה כלל מקוד�כתב 

 שראויעד  צרכו כל גדלעדיי� לא שהפרי  בתנאיומגדי� כתב שזה בפרי ו
  )משנה ברורה(. שהחיינו עליה לבר�

 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
, הומצו "  האחד: חלקי� חמישה על הדיבוראת  המחלקי� התורה חכמי
  .מותר – החמישי, נאהב "  יהרביע, נמאס "  השלישי, ממנו נזהר "  השני
 שקר עדות כגו� ::::ממנוממנוממנוממנו    נזהרנזהרנזהרנזהר  .שמי� ויראת תורה בדברי לדבר היינו :הההה����מצומצומצומצו

 סיפורי כרוב תועלת ולא עבירה לא בו שאי� :נמאסנמאסנמאסנמאס  . ורכילות פה ונבלות
 יניימענ דברי� וכמה, מלכי� וממנהג, כבר שנעשה מזה לדבר כגו�, העול�
, רעי� מעשי� ומגנה טובי� שי�מע המשבח הדיבור הוא :נאהבנאהבנאהבנאהב  . העול�
 וילכו אד� בני בעיני מנהגיה� שייטיבו כדי, הצדיקי� מעשי ולשבח

, זכר� וימח, אד� בני בעיני וימאסו שיתגנו עד הרעי� ולגנות, בדרכיה�
 סחורה של דיבור הוא :המותרהמותרהמותרהמותר. במנהג� יתנהגו ולא, מה� ויתרחקו
 שממעט ומי, צרכיו ושאר ושתיה אכילה ועני�, מלבושי� ועני�, לפרנסה

. צור� בו אי� העול� דברי רוב חכמי� דברי לפי. משובח הוא זה בעני� דבריו
, ושקר, וחניפות, ליצנות כגו�, בה� לדבר גדול איסור שיש דברי� מלבד
  . לקמ� עצמו בפני אחד לכל שער לכתוב יש הארבעה אלו ועל. הרע ולשו�

 באהר� כמו הדי� מידת בו עתשפוג אד� כגו�, שתיקה טובה מקומות בכמה
 "  אותו שמחרפי� אד� בני שמע וא�". אהר� וידו�): "ג י ויקרא (דכתיב
 עצמו אד� ירגיל וג�. למחרפי� לשתוק גדולה מעלה היא וזאת. ישתוק
 לבו לכוי� גדולה זריזות צרי� וזה. צניעות שזוהי, הכנסת בבית לשתוק

 כשהוא כי, דבריה� שמעוי ישתוק, החכמי� בי� יושב הוא וא�. בתפילה
 הוא א� א�. ידיעה מוסי� אינו "  מדבר וכשהוא, ידע שלא מה שומע "  שותק

 שלמה. מאד היא רעה השתיקה זאת כי, מה� ישאל, החכמי� בדברי מסופק
 פעמי�, "לדבר ועת לחשות עת): "ז ג קהלת (אמר, השלו� עליו, המל�

 אד� תמצא לאכש: החכ� ואמר. טובה שהשתיקה ופעמי� טוב שהדיבור
, מאד קלה שהלשו� עבור. שטות תדבר פ� בשתיקה הידבק, מוסר שמלמד�

 כמשא דברי� רוב. תדבר שלא אותה לשמור הלשו� להכביד מאד ליזהר צרי�
 שמע וא�. שתיקה רוב של מכבידות יותר דברי� רוב של וכבידות, הכבד

 אולת עישמ בטר� דבר משיב "כי, דבריו שיסיי� עד ישתוק, מדבר שחבירו
  ) תיקהש שער ה" על פי אורחות צדיקי� (       ). יג יח משלי" (וכלימה לו היא

   'זתשס'   ה               ד    "בס

  42שנה שנים עשר גיליון מספר 
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  )א פסוק א פרק ירמיהו(

        

 ופוסקים אחרוניםופוסקים אחרוניםופוסקים אחרוניםופוסקים אחרונים' ' ' ' ורכוורכוורכוורכו' ' ' ' ההההסימן 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
  



  אהרוןעשה מ
במדרש מובא  – )'יב � 'כהרק פ" (לכ� אמר הנני נת� לו את בריתי של�"

  .בדי� הוא שיטול שכרו �על פסוק זה 

ולכ� , שהיו השבטי� מבזי� אותו על שהוא מזרע של יתרו, י אומר"רש

הלא ייחוס זה אינו מבטל את , על כ  וקשה. בא הכתוב ויחסו אחר אהר�

  ? העובדה שהוא  מזרעו של יתרו

מעשה בכה� גדול שאמר לשני התנאי� , נראה לומר כי מצאנו בגמרא

 ברמזו על ידי כל –" יתו� בני עממיא לשל�: "שמעיה ואבטליו� בלשו� זו

, ייתו� בני עממיא לשל� דעבדי� עובדא דאהר�: השיבו לו. שה� בני גרי�

שכ� אהר� היה אוהב , "ולא ייתי בר אהר� לשל� דלא עביד עובדא דאהר�

  .ו� ורוד% שלו� ואותו כה� גדול לא היה כ של

עושה כמעשה אהר� ראוי הוא  אשר אד�כי , הרי למדי� אנו מכא�

בריתי הייתה אתו  ":כפי שנאמרשהיא ברכתו של אהר� הכה� , לשלו�

  ).ה�מלאכי ב" (החחי� והשלו�

 אפילו לפי –" נחס ב� אלעזר ב� אהר� הכה�יפ: "זהו שאמר הכתוב, כ�א� 

השיב את "אול� הוא ,  של יתרומזרעו, "בר עממיא"שהוא , דבריכ�

ב� "ועל ידי זה הוא נקרא , "עובדא דאהר�"ועשה " חמתי מעל בני ישראל

הנני נות� לו את בריתי " "וראוי הוא לברכתו של אהר�" אהר� הכה�

, בדי� מגיע לו,  ברכת השלו�–" בדי� הוא שיטול שכרו: " היינו…"שלו�

  )בני� אריאל (                                     …"עובדא דאהר�"לפי שעשה 

  שבת ונחלת ישראלשמירת 

נחלת אר& ישראל  � )'ה–' כזפרק " ('ויקרב משה את משפט� לפני ה"

כל השומר שבת כהלכתו : "כפי שאמרו חכמינו, תלויה בשמירת השבת

  .הרי ממילא מחלל שבת מאבד את נחלתו, "נותני� לו נחלה בלי מצרי�

 של משה התלבטותולכאורה כ� א�  ."מקושש זה צלפחד: "חכמינו אמרו

שהרי מחלל שבת היה ואיבד את נחלתו וטענת� של ,  לא מובנתרבנו

  .בנותיו לא הייתה טענה כלל

" מקושש לש� שמי� נתכוו�: "מצד שני מצאנו ג� דעה האומרת, אול�

  .וא� כ� לא איבד את נחלתו

דע ושהוא יודע מחשבות וי � "'ויקרב משה את משפט� לפני ה: "לפיכ 

ממילא יוכל , אוא� הייתה לש� שמי� א� ל, את כוונתו של צלפחד

  )אוהל תורה(         …להכריע א� מגיעה לו נחלה באר& ישראל א� לאו

   יביאם אשר –יוציאם אשר 

" אשר יצא לפניה� ואשר יבוא לפניה� ואשר יוציא� ואשר יביא�איש "

שומה . מנהיג אמיתי צועד לפני הע� ואינו נגרר מאחוריו )'יז – 'כזפרק (

תו  וותרנות ומילוי כל , מו אליה�עליו להרימ� אליו ולא להשפיל עצ

 שיצא לפניה� � "אשר יצא לפניה� ואשר יבוא לפניה�. "מבוקשיה�

ולא שיפנה לאחוריו לראות מה הע� מבקש , וינהיג את העדה אחריו

  .ולמלא את רצונו

כפי שפירש בעל . הריהו מרי� אותה אליו, מנהיג שיוצא לפני העדה

 מ� השפלות  אות�הוא מפקיע ש–" אשר יוציא�: "ל"� ז"חידושי הרי

אבל מנהיג .  ומכניס� אל הרוממות והקדושה�"ואשר יביא�", והטומאה

  )אבני אזל(      …הרי הוא נגרר אחריה אל שפלותה, שיוצא אחרי העדה

  
. חייב השומע לעשות כמיטב יכולתו להפסקת הרכילות, בכל המצבי�

  .צעות שינוי נושא השיחה בצורה עדינהאפשר לעשות זאת באמ

כשאד� מוצא את עצמו במחיצת מישהו המספר רכילות ואי� הוא 

  . עליו להתרחק מ� המקו�, מצליח להפסיקו

הוא חייב לפחות להחליט , א� אי� ביכולתו לקו� ולצאת מ� המקו�

שלא להאמי� לה� ולהראות בברור בהבעות פניו , שלא להאזי� לדברי� 

  .חו מ� הדבורי� הללואת מורת רו

, יש בעלי לשו� המרבי� להוציא דיבה ולרכל דר  קבע, למרבה הצער

א� . אולי כתוצאה מחוסר מעש או בשל הצור  להיות מעורי� בחברה

עליו , אי� האד� יודע בברור שביכולתו לעזור לה� להיטיב את דרכיה�

, א� אי� לו אפשרות לנתק את הקשר עמ�. להימנע כליל מחברת�

  . תדל להמעיט אותו ולהפחית אותו ככל הנית�יש

,  וכדומה סימ�באתנחו הפסוקי� בי� בו ושחקק תורה ספר: : : : שאלהשאלהשאלהשאלה

   ?לא או, כ  י"ע נפסל תורה הספר הא�, בתורה הקורא עולהלסייע ל כדי

 ושניקד שפסקו ספר: אמרו' ז הלכה' ג פרק סופרי� במסכת ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

 ופיסוק שהניקוד א"הרשב וכתב. בו יקרא אל, שבו פסוקי� ראשי

 שהרי, מסיני כנתינתו אלא לנו שאי�, התורה ספר את פוסלי� הפסוקי�

 אי� מנוקד הוא וא�, והמסורת המקרא רבותינו דורשי� פעמי� כמה

 קי�והאל תורת בספר ויקראו: ג במגילה ל"חז שאמרו ומה…מסורת כא�

 היינו, טעמי� פיסוקי אלו במקרא ויבינו, תרגו� זה שמפור, מקרא זה

 וכמו, פה בעל בסיני ממשה מקובלי� שהיו כפי הטעמי� פוסקי� שהיו

  .בספר כתוב התרגו� היה לא ובודאי, תרגו� זה מפורש שאמרו

 וחורי הסופר בו שהניח תורה ספר על נשאל 'רפו סימ� ש"הריב ת"בשו

 סופרי� במסכת שאמנ�, בוכת, לפסוק פסוק בי� אחת אות כמלוא

  . א"הרשב כתב וכ�, תורה בספר הפסוקי� פיסוק פיסול הוזכר

 של בפיסוק וקאושד לומר אפשר כ�ו. זה פיסול הביא לא �"הרמבאול� 

 בלבד אויר בהנחת אבל, לפסול יש בחומשי� שעושי� כדר  בדיו נקודות

 לנו ואי�, הקורא שיבי� כדי אלא, הפסוקי� להפריד גמור פיסוק הז אי�

  . סופרי� במסכת שנזכר כמו אלא בפיסולי� להרבות

, והוסי%, ש"והריב א"הרשב דברי הביא 'רעד סימ� ד"ביו יוס% הבית מר�

, ולמסורת למקרא א� ישש, פסול המנוקד שספר, ירוח� רבינו כתב שכ�

  .בתשובה גאו� האי רבינו כתב כ�ו, מסורת כא� אי� ניקדו וא�

 מה, תורה הספר נפסל בדיו כ� כשעשה וקאושד לומר נראה היה לכאורה

 שחקיקה .כ בגיטי� שאמרו י"עפוא .פוסלת אל דיו בלי בחקיקה כ� שאי�

 בכתיבה שדינו תורה ספר אבל, דומהוכ גט י�ילענ רק זהו, כתיבה בכלל

 אי� :קטז שבת במסכת כמבואר, מסיני למשה מהלכה, וקאוד דיו י"ע

  .ו אותפוסלת וטעמי� נקודות חקיקת

 כשהניח אלא הכשיר שלא, נראה ל"הנ בתשובה ש"הריב מדברי אול�

 הסופר מניח רבות שפעמי� ומשו�, לפסוק פסוק בי� בלבד חוריו הסופר

 חקיקה אבל, לו שיזדמ� כפי, השיטה באמצע או השיטה בסו% ריוח

 אי�, מסיני לנו שנמסר ממה תורה בספר שינוי שיש, בציפור� או במסמר

 עשה שא�, "הקמח לקט" בספר חאגיז משה רבי הגאו� פסק וכ�. שירלהכ

 לסימני�, הקורא שביד כס% אצבע ידי על תורה בספר רשמי� הסופר

  . שיעבירו� עד פסולספר התורה ו, בדיו ככתיבה דינ�, המקרא לטעמי

 שנשאל 'קיז סימ� דעה יורה חלק' ו כר  "משה אגרות" ת"בשו נהוה

 שבהיות, תימ� יוצאי קהל של תורה ספרי אודות, בסיס עזריה ג"מהרה

 רבי� ולא, התורה קריאת בעצמו קורא תורה לספר עולה שכל שמנהג�

 במסמר בחקיקה נסמ� לכ�, פסוק וסו% אתנחתא המקרא מיבטע יחכמו

 שהורה מה פי על כ� ועשו. פסוק ובסו% באתנח לסימ� קט� עיגול בצורת

 יעלו שלא ,לחוש תימ� ליוצאי שאי�והשיב ...בזה להקל הזהב רביד בספר

 בדורות תימ� יחכמ מגדולי "הזהב רביד" הוא שכדאי, כזה תורה לספר

 אבל, כ� לעשות להתיר אי� שבמקומותינו י"עפוא, עליו לסמו  הקודמי�

  .רב� הוראת פי על כ� עושי� שה� מאחר גמור היתר הוא תימ� לאנשי

 בו שיש תורה לספר לעלות שנהגו תימ� יוצאי לותיקה ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

 בחזקה ביד� למחות אי�, התורה קריאת על ולבר , כאלה סימני�

 מהלכות' י בפרק �"שהרמב ובפרט, השלו� גדול כי, מחלוקת ולעורר

, מי�טע פיסוקי בו שיש או מנוקד הוא א� זה די� מנה לא תורה ספר

  .תורה ספר הפוסלי� דברי� עשרי� בכלל

 הספר לתק� מרעיתו לצא� להורות ייטיב נשמעי� שדבריו מיכי ונראה 

 כל לדעת כשר תורה הספר שיהיה כדי, אלו סימני� מחיקת ידי על תורה

   )'נד 'ו דעת יחווה ת"שוי " עפ(  . נשמעי� בנחת חכמי� ודברי. הפוסקי�

נולד בשנת     """"מי השלוחמי השלוחמי השלוחמי השלוח " " " "––––רבי מרדכי יוסף מאיזבצא רבי מרדכי יוסף מאיזבצא רבי מרדכי יוסף מאיזבצא רבי מרדכי יוסף מאיזבצא  רבירבירבירבי

, תלמיד מובהק לרבי שמחה בונ� מפשיסתההיה . רבי יעקבל' תקסא–ה

  .עדת חסידי איזביצאאת  ג החל להנהי'רת–המשנת . ורבי מנדל מקוצק

בי גרשו� נכדו ר, מנהגו היה ללמוד כל הלילה שיעור בגמרא ע� חסידיו

רבי צדוק הכה� " שכל פסיעותיו היו דברי תורה"מראדזי� התבטא עליו 

אהבת ישראל היתה . מלובלי� העיד עליו שלא שח שיחת חולי� מימיו

 ולא תונו איש ל הפסוקובספרו מי השלוח פרשת בהר ע. תקועה בלבו

 רבי כתבעל גדלותו . את עמיתו הזהיר שלא לקטרג אפילו על החוטא

             .' תריד–ה שנת ע ב"נלב .� מלובלי� בהקדמת ספר בית יעקבצדוק הכה

 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
הדי� עמומי� של שירה נשאו לתו�  :תקציר משבוע שעבר

המרת� , במרת� בניי� התקיימה חתונה, הלילה החורפי והקר

צמת ואלא אור שבקע מע, א� לא היה זה אור גשמי, מואר היה

עזרת , לשניי�נחצה , המרת� הטחוב. השמחה שהייתה במרת�

חוט ,  ישב החת�על כסא מרופד" מזרח"ב. נשי� ומקו� לאנשי�

והוא נראה , תלבושתו הדלה ללא רבב. של חסד משו� על מצחו

חו ולבו ומ. לקראת הד� החדש שנפתח בחייו, כעור� חשבו� נפש

הקהל שקוע .  הקשור לגדלות יו� החפה" מאמר"עסוקי� היו ב

לא היא שרוממה את , התקרובת הדלה, היה בניגו� דביקות

  .את העוז והתקומה השמחה היהודית היא שנתנה , הרוח

רבי "שקלחה מפי " שיחה"החבורה ישבה והאזינה בדריכות ל

, חסיד זק�, "ה'נטשק". ק� הקהל ופתח בריקוד מה בסיו"אריה

ניגוני� צובטי לב ומעוררי שפ� ו, נטל בידיו הרועדות את כינורו

ונשא עצמו , הרקד�, "מוטקה"מתו� הקהל קפ  ויצא . נפש

  . והתלהבות הקיפו את הקהל כלושמחה, "קוזק סוער"יקוד בר

.  אחר השמחה היהודיתנותרבעעקבו , רע י� חורשותיזוג עינ

 לבוש פרווה עבה הוא הקי� את הבניי� מספר פעמי� כשהוא

חרת ובשעת לילה מא. מכ� רגל ועד ראששעוטפת אותו 

 את ו ועזבהצעירבני הזוג ביר� את קהל ה, שמחהמה היהסתי

שנערכו " שבע ברכות"ת� בלהשתנשאר חלק מקהל  .המקו�

שלה סעודה יקטה ככל שיכלה ובילמהקהילה צדקנית . למחרת

לאחר שבע הברכות הופיעו , למחרת .הלדלה לכבוד החת� והכ

   .  צוו על החת�!!"בא עמנו", המשטרה החשאית. ב.ג.ק שליחי

 של יענקל נעכרו עיניו התכולות :המשך משבוע שעבר

 עתה מצאו לה� וכי, ו מפיולי� הכואבות כמעט פרציהמ, קמעה

א� ? ...והלא כתוב כי יקח איש אשה חדשה? פנאי לשטות בי

 באשתו הביטהוא  .והוא לא אמר דבר, לשונו נאלמה דו�

,  מה�פחד וחלחלה נשקפי�ש, י�יבעינ,  מרטיטהשעמדה מהצד

על חזרו " בא עמנו. "רשעי�הביטה לסירוגי� בבעלה ולהבדיל ב

  .חריה� ככבשה המובלת לטבחרבי יענקל הל� א, הפקודה

ובעודו מפנה , מפת� הבית הניח ידו על המזוזהאת טר� צאתו 

יהיה טוב : "יו� ואמרחניסה להעלות , תוייפניו הכאובות לרע

 הולאחר שנטרק, השיבה האשה הצעירה" אמ�" "'בעזרת ה

ונתנה דרור , תיפחיהדלת אחרי היוצאי� צנחה על הכסא מת

  .ואות במאמצי� על אנושיי�לדמעותיה שעד עתה היו כל

 –! ביריס.   תיבה אחת מעבירה צמרמורת בלב אד�–! ביריס

  .רה אשר באיה לא ישובו�יאר  הגז

ישב איש מקריח מאחורי מכתבה עמוסה , במשרד המחומ� היטב

דומה שכל ". הרשעה"כול� עמוסי� חומר . בתיקי� בגדלי� שוני�

  . י� האלהההרשעות אשר בכל העול� נתקבצו ונלקטו בתיק

 ברבי י� מלאות שינאההפקיד הבכיר אפור השיער הביט בעיני

! חבר. "שחוט של חסד היה משו� על פניו על א� חיוורונ�, יענקל

 חומר מצוי  בידינו על – הרעי� הקול שיצא מפיו של המקריח –

  !" פעולותי� כנגד המשטר

מתי הספיק : עיניו התכולות של רבי יענקל הביטו בו בתמימות

והרי הוא בחור ישיבה שכל , חייו הצעירי� לחתור תחת השלטו�ב

מתי . ולקרוב יהודי� לאביה� שבשמי�, עתותיו קבועי� לתורה

  ?שלונויהיה לו זמ� לחשוב כנגד המשטר ולדאוג לכ

מ מתמוטט לנוכח מסירות " שלטו� הס–הרהור בזק חל� במוחו 

 –? ותקמדוע הנ� ש. "חיו� כמעט עלה על פניו. הנפש של יהודי

 אמר !?אני" ". משמע מודה אתה בהאשמות–קרח איש ההרעי� ה

 איני בוגד ואיני –רבי יענקל תמה מעט על שהעיז ופתח את פיו 

ובפקודת רבי עוסק אני , יהודי חסיד, יהודי אני, ממוטט ממשלות

  ".מקור החיות של ע� ישראל, בהפצת התורה

סטירת ? דינה שנאמרו בשפה טהורה וע מבי� הרשע את דבריווכי

הוא הרי� את ידו לגעת . לחי הונחתה בפתאומיות על לחיו

תמימי� אות� למד במחתרת ה, במקו� המכה ונזכר בתלמידיו

  .וגדולי� יותר אות� למד משניות וגמרא, חומש וסידור

מה ארע אחר כ� זכר א� במעורפל דומה היה כי חלו� משנה עובר 

קי� עבי� ושחורי� תי, קצר ביותר, הטפול בו היה קצר. עליו

ידיי� גסות הלבישו אזיקי� , נפתחו ונסגרו לפני עיניו בזריזות

לזוגתו הצעירה . לידיו ושני גברתני� אנשי חוק דחפו אותו הצידה

הבוגד יענקלבי  : "קצרה ביותר, נשלחה ההודעה היתה קצרה

  ". שני�10נשלח לסיביר למש� 

        ותותותותרכרכרכרכבבבב
ו� מלפני רציהי  .הב�הולדת לרגל ו "יה תמי� פרתאמיכאל ולמזל טוב 

חת שמחה ונ, באושרע� שאל ילדיכ�  ושוכ� מרומי� שתזכו לגדל
  . ח� ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�ומצאוי, לאהבת תורה ויראת שמי�

            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה
ה "יפורסמו אי חוקתפרשת התשובות הנכונות לאילוצי� עקב 

        .ת הבאהשבגיליו� של הב
ה בשבוע הבא"יפורס� איחוקת הזוכה בהגרלת הפתרונות לפרשת ש� 
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  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
ראינו כי " בלק"בפרשת השבוע שעבר פרשת , ילדי� חביבי� ויקרי�

כדי לקבל כבוד מבלק , שלש פעמי� ניסה בלע� לקלל את ישראל
ה ומרוב "א� הקב, מל� מואב ואולי א� לקבל בית מלא כס� וזהב

  . הפ� את הקללה לברכה, ישראלאהבתו ל
, כשראה זאת בלע� ניסה לייע  לבלק כי כדי לגבור על ע� ישראל

אז פנה בלע� . בלק לא קיבל את עצתו. עליו להכשיל� בעוו� חמור
וכ� שלחו המואבי� והמדייני� את , למדייני� וה� שכנעו את בלק

ואכ� בני ישראל נתפתו ועבדו . בנותיה� להחטיא את בני ישראל
  ". בעל פעור"עבודה זרה ל 

ציוה על דייני ' ה. והוא שלח בע� מגיפה' דבר זה גר� לחרו� א� של ה
הנשיא , אז הגיע זמרי ב� סלוא. כי יהרגו את החוטאי� בחטא, ישראל

  .בשבט שמעו� ע� אשה מדיינית עימה התכוו� לחטא לעיני כול�
ראה , יואינ� יודעי� מה דינו של זמר, בעוד כול� נבוכי� ובוכי�

ונזכר בהלכה שנתעלמה ממשה , פינחס ב� אלעזר הכה� את המתרחש
, לקח רומח בידו והרג את  זמרי ואת המדיינית, ובמסירות רבה, רבנו

לאחר שכבר מתו בה עשרי� וארבע אל� איש , וכ� נעצרה המגיפה
מלכלות את ' נמנע ה, הודיע למשה כי בזכות פינחס' ה. מבני ישראל

מכא� .  הנני נות� לו את בריתי שלו�–'  אמר ה–� לכ. כל בני ישראל

בשכר זה שקינא את , ברית כהונת עול�, ואיל� נתונה לפינחס ולזרעו
  .וכיפר על בני ישראל' קינאת ה

, אכ� עד כה ניתנה הכהונה רק לאהרו� הכה� ולבניו ולבניה� אחריה�
. לא היה כה� עד עתה, אבל פינחס שנולד קוד�  לכ� ולא נמשח לכהונה

על ' אחרי שהרג את זימרי ב� סלוא ועצר את המגיפה שהביא האבל 
  .לו ולזרעו, פינחס לכהונה זכה –ישראל 

מי היה . בהמש� הפרשה מסופר על על פניית בנות צלפחד למשה
הוא מת במדבר והותיר אחריו . צלפחד היה דור שישי ליוס�? צלפחד

צלפחד מת במדבר על שקושש עצי� בשבת ולכ� הומת . חמש בנות
כדי שכל ישראל , ל אמרו כי צלפחד התכוו� לש� שמי�"חז. בסקילה

  .לא יחללו שבת במזידו, יראו שמי שמחלל שבת חייב מיתה
, כמו יוס� אבי אבותיה�, בנות צלפחד היו מחבבות מאוד את האר 

וכי אביה� , כי האר  עתידה להתחלק לשבטי�, כאשר הבינו בנות צלפחד
פנו אל , היות ואי� לו ב�, העתידי� לקבל נחלה באר , אינו בי� הפקודי�

  .אחוזה בתו� אחי אביה�, משה וביקשו כי תינת� לה�
כ� "השיב לו ' ה. 'לכ� שאל את ה, כה בעניי� זה נתעלמה מעיני משהההל

וכ� לכל מי ,  מגיע לה� לקבל את נחלת אביה�–" בנות צלפחד דוברות
  . מגיעה נחלה באר  ישראל, שנפטר והותיר אחריו בנות
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  ?מי הצליח לשכנע את בלק לנסות לגבור על ישראל על ידי הכשלת� בעוו� חמור. 1

  .הערב רב שיצאו ע� ישראל ממצרי�.ד                         .   המדייני�.    ג                     .   בלע� ב� בעור.  ב                            .העמלקי�. א

  ?בזכות מי נעצרה המגיפה מעל בני ישראל. 2

  .פינחס ב� אלעזר הכה�. ד                      .אלעזר ב� אהרו� הכה�. ג                   .נשיא בשבט שמעו�, זמרי ב� סלוא. ב                 .  משה רבנו. א

  ?המדייניתהנשיא של איזה שבט התכוו� לחטא ע� . 3

  .נשיא שבט שמעו�. ד                         .נשיא שבט מנשה. ג                             .נשיא שבט יהודה .ב                              .נשיא שבט ראוב� .א

  ?'מה ענה לו ה, באר  ישראלצלפחד  הא� לתת לבנות' שה רבנו שאל את המ. 4

  .מבניה�לתת רק לבכורה . ד          .לתת לה� נחלה שווה כמו כול�. ג           .אבל חצי ממה שקיבלו האחרי�, לתת לה�.  ב          .לא לתת לה�. א

        '''' וה וה וה וה''''דדדדלכיתות לכיתות לכיתות לכיתות י י י י """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?נחס עד אהרו�יתורה מייחסת את פהמדוע  )'פרק כה(" אהרו� הכה�... נחסיפ". 5

  .א� תשובה אינה נכונה .           ד               .בגלל שביזו אותו.       ג                    ללמדנו שהוא כה�    .   ב                 כ� מכובד יותר       . א

  ?מה כוונת משה בזה" ואשר יוציא� ואשר יביא�". 6

  .א� תשובה לא נכונה. ד             .יעמוד בראש� כשה� ברוממות ובשפלות. ג            .בזכויותיו. ב           .יצא ויבא אית� ולא על ידי שליחי�. א

 ?ת יהושע לטקס הפקדתו על ע� ישראלכיצד לקח משה א. 7

  .ונותנכ' גו תשובות ב. ד               . לו את שכר העבודה לעתיד לבואמר. ג             . דיבר על ליבו. ב               . ותו בחזקה איל  אותומש� א. א

   ?�הכה �ורהא ינפל ודמע אללמה ) פרק כז" ('...ַה:ֵֹה� ֶאְלָעָזר ְוִלְפֵני מ9ֶֹה ֵניְפִל הָנְדמֲֹעתו..." בותכ דחפלצ תונב לע  .8

  .נכונות' וב' א .ד     . אחרי פטירתו של אהרו�הקרזה  .ג     .אהרו� הכה� היה עסוק בעבודת המשכ�. ב     .תפקידו של אלעזר הכה�מנושא זה היה . א
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  ?י מפסוק זה"מה למד רש "ה עדות לישראל(שבטי י"פסוק המציי� על מניי� זה את י "רש, מצווה למנות את ישראל' חרי המגיפה הא. 9

  . נכונהאלא� תשובה .     ד. שבאי ישראלה ש� את שמו על"הקב. ג     . השבטי� ה� עדות לנצחיות ע� ישראל.  ב     . ישראלשבטישומר על ' ה. א

   ?"לא התפקדו"א� כ� למה הכוונה והרי ה� כ� נמנו ) 'פרק כו..." (ִיְ@ָרֵאל ְ?ֵני ְ?ת<ְ� ָהְתָ=ְקד> לֹא יכ..."נאמר י� על הלוו. 10

  .כל התשובות נכונות.        ד .    ני ישראלבנימנו בנפרד מה�  .ג               .מנו מב� עשרי� כמו כל בני ישראללא נ .ב            . לא קיבלו נחלה .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
ֶ:ה ִיְ@ָרֵאל ִאי9 ְו9ֵ�". 11 ABה �ְו9ֵ...ַהCָה ָהִא:ָ ABְדָיִנית ַהBִהתורה מציינת את מי היכה פינחס� מדוע " לפי פירוש הרמב)'פרק כה( "...ַה?   

  .ובי נכונות' א. ד.           להדגיש את אומ  ליב� .ג    . ולא יראהרג נשיא ובת מל�' בקנאתו להכי ,  גדולשכרל ראוי .ב       . כ� דרכה של התורה .א

   ?� מדוע מנו את שבט לוי" לפי פירוש הרמב( )'ופרק כ" (...ַהDִֵוי ְפק>ֵדי ְוֵאDֶה" . 12

  .נכונות' בו' א .ד  .�לו כמני�חשוב לדעת לפני הכניסה לאר   .ג  .לאישרשלא יהיו פחותי� משאר , לכבוד. ב . לאלה שנימנו חילקו ערי� ומגרשי�. א
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