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 ממקו� השמי� באור� כח� היורה כוכב כמי� והוא �הזיקי עלהטור כתב 

 הרעמי� ועל הברקי� ועל האר� דתירע ועל כשבט אורו ונמש� למקו�
 מאלו אחד כל על בזע� שנשבו רוחות ועל באר� שנשמע הברה קול והוא
ברו� אתה  יאמר ירצה וא� "בראשית מעשה עושה...'ברו� אתה ה" אומר

 בברכה נפטר העבי� נתפזרו שלא זמ� וכל עול� מלא וגבורתו שכחו...'ה
   .ולבר לחזור צרי� לרע� רע� ובי� לברק ברק בי� נתפזרו אחת

 ועל הברקי� ועל...הזיקי� על תנ�. נדמקור בברכות שההביא  יוס� ביתב
 ההרי� על עול� מלא וגבורתו שכחו ברו� אומר הרוחות ועל הרעמי�

 עושה ברו� אומר המדברות ועל הנהרות ועל הימי� ועל הגבעות ועל
 כל אטו   ..." הגבעות ועל ההרי� על "   שאלו. נטבד� ו בראשית מעשה

 .ותני כרו� אביי אמר ?נינהו בראשית מעשה לאו השתא עד דאמר� הני
 מעשה ועושה עול� מלא שכחו ברו� תרתי מבר� הת� אמר רבא

  .ליכא עול� מלא שכחו איכא בראשית מעשה עושה הכא ,בראשית
 אחד במקו� שאינ� עול� מלא לברוכי מצי לא ההרי� על י"רש פירש
  . במקומו ואחד אחד כל אלא
 על שיבר� תרתי מבר� רבאשלדעת  'יד – 'רק יפ בהשגות ד"הראב דעת

   .י"רש מדברי נראה וכ� הללו ברכות שתי הדברי� מאות� אחד כל
 .שירצה איזה ברכה זו או ברכה זו או אומר רבאעת דשל כתבו התוספות

  .'יג מ�סי ש"והרא ' יד  מהלכות ברכות ' בפרק י �"והרמב �"הרי ו� כתבוכ

        הלכההלכההלכההלכהפרטי פרטי פרטי פרטי 
 למקו� ממקו� השמי� באור� כח� היורה כוכב כמי�    הזיקי� על .א

 ועל הרעמי� על ,הברקי� לע ,האר� דתירע על, כשבט אורו ונמש�
 מעשה עושה...'ברו� אתה ה": אומר, חדא כל על, בזע� שנשבו רוחות

 ."עול� מלא וגבורתו שכחו...'ברו� אתה ה": יאמר רצה וא� "בראשית
  )משנה ברורה. (זו או זו אלא ,ברכות שתי יבר� לאו )ע"ר� בשומ(

ואת  .אורה של ושבט זנב לו שיש כוכב הואיש אומרי� שזיקי�   .ב
 לו שיש עצמו כוכב אותואת  וא� .הלכהל אחרוני� העתיקו שניה�

 שהוא כל ,ולבר� לחזורי� צרי� א אחרת בלילה הפע� עוד רואה שבט
  )משנה ברורה. (ראשונה לראיה יו�שלושי�  בתו� עדיי�

 שאי�יי אד� הח מצדד ,חו� מחמת רק כלל רע� בלא שבאי� הברקי�  .ג
  )משנה ברורה. (עליה� �מברכי ואי� בגמרא י�כרהנז ברקי� זה

כיו� איננו בקיאי� כל כ� מהו , "רוחות שנשבו בזע�"לגבי הברכה על   .ד
 ברכת רק מצויה שאי� סערה רוח על תמיד לבר� טוב לכ�, גדולזע� 

  )משנה ברורה. (יוצא בודאי שבזה בראשית מעשה עושה
 ועל "עשה בראשיתמ עושה" הברקי� על לבר� נוהגי� העול�  .ה

 גבורת ית יותרנרא הרע� י"שע, "ל�עוא מלו וגבורת שכחו" הרעמי�
 כ�ל ,שניה�לשייכת  מהברכות אחת כל אמנ� .ברקאשר המ ה"הקב
 שניה� על "עשה בראשיתמ עושה" מבר� יחד ורע� ברק שמע א�

  )המשנה ברור (.יוצא � כ�ג "לא עול�מ וגבורתו שכחו" ביר� וא�
נראה  שהוא הברק על להיתח מבר� ,זה אחר זה תכופי� היו לא א�  .ו

 שכחו" הרע� על חר כ�וא "עשה בראשיתמ עושה" האד� לעי� להיתח
  )משנה ברורה". (לא עול�מ וגבורתו

 וגבורתו שכחו" עליו וביר� הרע� קול ושמע הברק את ראה לא א�  .ז
 ברק ראה ר כ�ואח "עשה בראשיתמ עושה" שביר�  או"לא עול�מ

  )משנה ברורה. (עשה בראשיתמ עושה"� כ� ג עליו מבר�
 לפטור �וונתכו הברק על ביר� א�רי תשובה ובברכי יוס� כתבו שבשע .ח

 יוצא הברק שאחרהוא  הבריאה טבעמפני ש, יצא    אחריו הבא הרע�
  )המשנה ברור. (ר כ�אח שיצא הרע� על ברכתו חל � כ�א רע�

 לברק ברק בי� נתפזרו ,אחת הבברכ נפטר העבי� נתפזרו שלא זמ� כל .ט
 השמי�כש וקאודו )ע"מר� בשו (.ולבר� לחזור צרי�, לרע� רע� ובי�

 עוד ושמע בעבי� נתקדרו כ"ואח לברק ברק בי� לגמרי וזכו נטהרו
 )משנה ברורה( .עליה� מחדש לבר� צרי� וברק רע� קול

מקרה  בכל אחר ביו� אבל ,יו� באותו וקאודמשמע שזה  ירושלמימה  .י
  )משנה ברורה. (ולבר� לחזור צרי�

 לצאת יכול א�, ברק ראה או רע� קול ושמע הכסא בבית יושב היה .יא
 עשה שלאוהוא  )ע"מר� בשו (.יצא לא, לאו וא� יצא, דבור כדי ולבר�
 מידי" בשאר או במי� ידיו ליטול שיכול או ,במקו� בידיו נגע לאו צרכיו
  )משנה ברורה( .לשמיעתו סמו� "דמנקי

 במבואות הול� שהיה או ,מאד מעופש ריחשבו  בבית היה א�וא הדי� ה .יב
  )משנה ברורה. (תיכ� מש� לצאת עצמו לזרז ויכול המטונפות

 על מתחלה יבר� ברק ראה או רע� קול ושמע ידיו ונטל צרכיו עשהשמי  .יג
  )משנה ברורה(. יצא אשר יאמר כ"ואח והברק הרע�

        הקדמההקדמההקדמההקדמה
' ברו� אתה ה" :אומר ומדברות וגבעות הרי� ונהרות ימי� עלהובא בטור 

' מל הגדול י� על :�"הרמב כתב "בראשית מעשה עושה  מל� העול�אלוקינו
 פוסק למה יודע ואיני "הגדול הי� עושה....'ברו� אתה ה" :מבר� יו�' לל יו�

  .חלוקי� עליו ורבנ� לעצמו ברכה לו שקובע יהודה בישר כיחיד
 �"הרמב על שתמה ומה. כתב כי מקור דבריו במסכת ברכות נד יוס� ביתב

, ולא כרבנ� החלוקי� עליו יהודה כרבי' טו –' ירק פ ברכותשפסק בהלכות 
, לפרש אלא לחלוק בא לא יהודה רביש סובר� "הרמבש אפשרש לומר יש
וכוונתו הייתה  בראשית מעשה עושה מבר� הימי� עלאמר ש קמא תנאש
הבית מוסי� ו. הגדול הי� את שעשה ברו� מבר� הגדול בי� אבל ימי� שארל

  .'ד מ�סי 'ד כלל תשובהב ש"הראכ� כתב ש כ"אחיוס� כי כ� מצא 

        הלכההלכההלכההלכהפרטי פרטי פרטי פרטי 
וא� שקשה להגדיר באופ� , בסעודה המפסקת אסור לאכול שני תבשילי� .יד

כל מה , הכלל הוא, ברור מה נחשב לתבשיל אחד ומה לשני תבשילי�
  .אורז וירקות מבושלי� דינו כשני תבשילי�

 עושה...'רו� אתה הב": אומר, ומדברות וגבעות הרי�, ונהרות ימי� על  .טו
 ישראל לאר� בו ברי�שעו הי� והוא, הגדול הי� ועל "בראשית מעשה

 )ע"מר� בשו(. "הגדול הי� עושה...'ה אתה ברו�": אומרי�, ולמצרי�
 ויש אחרוני� החולקי� ר� ישראלא של חשיבותו מפני הגדול י� ונקרא

היות ויש  )משנה ברורה(. על כ� וסוברי� שהי� הגדול הכוונה לאוקיינוס
ברכת הי� מנהגינו לא לבר� , מהו הי� הגדול שדיברו בו חכמי�ספק 

  )'ילקוט יוס� ג(. הגדול בש� ומלכות
  )משנה ברורה( .יו� 'לל יו�' למ אות� כשרואה אלא אינ� האלו ברכות  .טז
 דקליח כמובתורה ש נהרות ארבע על אלא, מבר� הנהרות כל על לא .יז

מר� ( .אד� ידי לע מהלכ� נשתנה שלא במקו� אות� שראה והוא .ופרת
ארבע  כמו הגדולי� נהרותל אלא ,אלולנהרות  וקאודאי� הכוונה  )ע"בשו

 )משנה ברורה(. כ"אח נתהוו ולא בראשית מימי שה� ידועואלו  נהרות
 המשוני� וגבעות הרי� על דווקא אלא, מבר� וגבעות הרי� כל על לא .יח

 )ע"מר� בשו(. בה� הבורא גבורת וניכרת

 ל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובות"""" מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז----בינה בינה בינה בינה מרי מרי מרי מרי אאאא
 מו� לו שיש אד� אצל יושב א�. בדבריו יצטער ולא אד� לבייש שלא וייזהר
, בו מתבייש שהוא באשתו או בבניו מו� שיש או, בו מתבייש שהוא בגופו

, פג� באותו או מו� אותו על ידבר שלא ייזהר, במשפחתו פג� שיש או
 סבור הוא כי, כזה בו שיש אחר באיש מדבר אלא עליו מדבר ינוא א� אפילו
  . ויתבייש עליו שמדבר לעול�

 ידבר שלא ייזהר ג�, תשובה ועשה בו וחזר, גנאי של דבר עשה אד� א�
 ולא כ� עשית היא�: שחוק דר� אפילו לו יאמר ולא, לפניו מעשה באותו
 דבר ל� אומר אד� א� או! אחר בעני� לעשות ל� היה כי? ממנו נזהרת
 ידעת שלא דבר בו ל� יחדש אולי כי, הדבר שיגמור עד שתוק, כבר שידעת

 יחדש שלא אתה יודע א� ואפילו, דבר ל� שיאמר הנאה לו יש ג�. מתחילה
  )תיקהש שער ה  על פי אורחות צדיקי� (. שיגמור עד שתוק, ל�

   'זתשס'   ה               ד    "בס

  45ן מספר שנה שנים עשר גיליו
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 שבת קודש
 ואתחנן

  
  נחמושבת 

  

  : מפטירי�
  "ַנֲחמ/ ַנֲחמ/ ַעִ-י"

  )'מ פרק ישעיהו(

  ופוסקים אחרונים ופוסקים אחרונים ופוסקים אחרונים ופוסקים אחרוניםעעעע""""שושושושומרן במרן במרן במרן ב    יייי""""עפעפעפעפ    רכזרכזרכזרכז    ימןימןימןימןססססם ם ם ם רעמירעמירעמירעמיברקים וברקים וברקים וברקים וברכת ברכת ברכת ברכת מהלכות מהלכות מהלכות מהלכות 

  פרסומי� תורניי�
  בוע שפרשת ואגדה , הגות, בהלכה

 ל" זש ששו� ב� שמחה לבית בוחניק"ע
  



  כל פהתפילת 
מה מקו� יש פה למילה  )'כג –' גפרק " (בעת ההיא לאמר' הואתחנ� אל "

�"בעת ההיא"כי , תחנ� וביקש לדורותמשה רבנו הנראה ש? "לאמר" 

מחמת צרות , כאשר לא יוכלו להתפלל, לכשתבוא לישראל עת כזאת

רק  שיוכלו �"לאמר"כי א� רק , מתו  הכוונה הראויה, ותלאות הגלות

  ) מאמשינוביבהר(.  תתקבל נא תפילת� ג� אז�לומר בפיה� ובשפת�

כי אתה שומע : "שפירשו, בדומה לזה אומרי� בש� צדיקי� קדמוני�

עקב , ללא כוונת הלב,  אפילו כשהתפילה אינה אלא בפה�"תפילת כל פה

  … ג� כ� תשמע אותה� טרדות הגלות

  אלוקיםלעשותו 

 מת באר% הזאת אינני עבר את כי אנכי…התאנ$ בי על דבריכ�' וה"

לתו  הפרשה , מה עניי� פסוק זה לכא� )'כד, 'כא –' דפרק " (הירד�

ה� בפסוקי� הראשוני� וה� , עבודה זרהאיסור העוסקת באזהרה מפני 

, נראה לומר שהטע� למותו של משה במדבר הוא? בפסוקי� האחרוני�

  .  לאלכדי שלא יהפכו אותו אחר כ  בני ישראל

 ולפעמי� א$ היו ,י אותו הדור שהכיר את משה רבנו מנעוריוכל עוד ח

אבל הדור החדש , ש זהשלא היה מקו� לח, לו טענות ותרעומות כנגדו

אשר יכנס לאר% ישראל וישמע את כל האותות והמופתי� של משה 

לפיכ  מת , הרי יתכ� שיעלה פע� על דעתו להוסי$ עליו אלוקות, רבנו

  .הדורמשה רבנו במדבר יחד ע� כל 

הריהו , שעה שמשה רבנו מזהיר את ישראל מפני עבודה זרהב, על כ�

'  הנה עיניכ� הרואות כי ה–" התאנ$ בי על דבריכ�' וה: "אומר לה�

כדי שלא תטעו בי אי פע� , יתבר  גזר עלי מיתה במדבר רק בגללכ�

ה הוא "הרי מזה נקל לכ� להבי� עד כמה הקב, ותקדשוני יתר על המידה

שמרו לכ� פ� תשכחו ועשית� יה: "כ�על , וד של עבודה זרהחושש לנדנ

  )מש  חכמה". (לכ� פסל

  עיין טובה
יש לשאול )  כה–' פרק ג..." (העברה נא ואראה את האר% הטובה"

א� ? שא� משה יעבור ארצה הוא יראה אותה, הרי ברור מאליו, לכאורה

  ? בפירושכ� מדוע עליו לציי� זאת

יתבר  את ' לו הכי יראה ,  לבקש תמידאד�כל נראה לומר כי צרי  

ואראה את  �העברה נא : "קש משה רבנוילפיכ  ב. הטוב שבכל דבר ודבר

  ... שאראה רק בצד הטוב של אר% ישראל–" האר% הטובה

  אהבה טיבעיתה

מקשי� על כ  ) ' ה–' פרק ו" (ובכל מאוד ...אלוקי ' ואהבת את ה

האהבה היא מושג מופשט הלא ? כיצד יתכ� ציווי לאהוב, הפילוסופי�

הוא  יוכל אד� לאהוב דבר רק משו� שיוכ, התלוי בטבעו של האד�

  ?נצטווה על כ 

יש " ואהבת"ה ציוה "מזה שהקב, אול� התירו% נעו% בקושיא עצמה

כדי שיוכל לאהוב את , להסיק כי אכ� יש בטבעו של כל אד� מישראל

וזו , ה ולטפחואלא לעורר את הכוח הטבעי הז, ואי� הוא צרי , הבורא

כדי לעורר כח ,  עשה את הפעולות הדרושות–" ואהבת"כוונת הפסוק 

 ) י שפת אמת"עפ. (זה החבוי בקרב 

הרכילות לאחרי� לפני הופעת האד� א� המספר כבר התחיל לספר את 

ג� . אי� אותו אד� אש� בהחטאת המספר, שהדברי� חשובי� עבורו

שומע את הדברי� כדי במקרה כזה ראוי שהשומע יסביר מדוע הוא 

, שהאחרי� ידעו שאי� הוא עובר עבירה ושהוא יודע ששמיעת� שלה�

  .עבירה היא, שאיננה לתועלת

אלא , לא זו בלבד שיש מקו� לשמוע רכילות בעלת חשיבות לשומע

שמותר לו אפילו לנקוט יוזמה ולפנות אל אחרי� בבקשת מידע שבאופ� 

דע חייב להבהיר שהוא פונה מוב� שמבקש המי. אחר היה נחשב כרכילות

חייב אד� ג� להקפיד על כ  . בבקשתו זו באופ� המותר על פי הדי�

א� . ולא יותר, שהמידע אותו הוא מבקש הוא א  ורק המידע הנחו% לו

  . יש להפסיקו מיד,מספיק המידע מתחיל לספר רכילות שאי� בה צור 

   חשובה חשובה חשובה חשובההערההערההערההערה
חברות טיולי� רבות , קרבה ובאההנופש והטיולי� , עונת החופשות

. ובכלל� כנסיות ומנזרי�, מציעות טיולי� באתרי� עתיקי� וכדומה

ת אשר פעמי� מחוסר ידיע, הצעות אלו ניתנות ג� לאכלוסיה הדתית

  .ת בנושא" להל� שו. לטיולי� אלומצטרפי�האיסור שבכ  

        ?הא� מותר ליהודי לבקר בכנסיה של נוצרי�    ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

יש איסור אפילו כי  ,מובא. במסכת עבודה זרה ד$ יז    ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

אל תקרב אל פתח  ":שנאמר, להתקרב לפתח הבית של עבודה זרה

  . וכ� כתבו התוספות ש�, "ביתה

שכל עיר השייכת לאומה מ� אומות , � בפירוש המשנה ש� כתב"רמבה

שהוא בית , ויש לה� בתוכה בית תפילה, העול� עובדי עבודה זרה

אבל , מעיקר הדי� היה צרי  לאסור לדור באותה עיר, עבודה זרה

בעוונותינו אנו אנוסי� בעל כורחנו לשכו� בארצות� של עובדי עבודה 

ועבדת� ש� אלוקי� מעשה ידי אד� ע% , ונתקיי� בנו בגלותינו, זרה

קל וחומר לבית , וא� העיר כולה דינה כ� שאסור לדור בתוכה, ואב�

ומכל שכ� שאסור , עט אפילו לראותושאסור לנו כמ, עבודה זרה עצמו

  . לנו בודאי להיכנס לתוכו

שהנוצרי� מובא ,  מהלכות מאכלות אסורות'סו$ פרק יאב� "ברמב

ולכ� , וממילא די� כנסיית� כבית עבודה זרה ממש, עובדי עבודה זרה ה�

  . ברור מאוד שאסור לבקר בכנסיית הנוצרי�

 הוזהרו לא נח שבני, 'וקנ סימ� בהגה א"הרמאומנ� יש שדייקו מדברי 

 נודע ת"בשו אול�, זרה עבודה בית די� שלה� בכנסיה �שאי. השיתו$ על

, ביד� הוא טעותכי , כתב 'קמח סימ� דעה יורה חלק תנינא ביהודה

 ע� זרה בעבודה נשבע שכשהגוי לומר אלא, כ� הכוונה שאי� אמתו

  .'וכו כ  על  מוזהר אינו, אתה אלי אומר ואינו שמי� ש� שיתו$

 אלהות דר  ש� שתופסי� בכנסיה הנוצרי� שנוהגי� מה לפי זה לפי

  וכדברי, זרה עבודה עובדי די� לה� שיש בודאי, והשתחויה בקידה

  .ה� זרה עבודה עובדי שהנוצרי� שכתבו והפוסקי� �"הרמב

נוכרי אחד היה חייב ליהודי : רבינו יהודה החסיד בספר חסידי� כתב

ופע� , בו היה הנוכרי בורח לבית תפילת�וכשהיה תובע ממנו חו, כס$

ושוב , אחת נכשל היהודי ונכנס אחריו לבית העבודה זרה לתבוע חובו

והשיבו שבכל שנה , ושאל לחכ� להורות לו דר  תשובה, נתחרט על כ 

, וכ� היה נוהג כל ימיו, באותו יו� שנכנס לבית עבודה זרה יתענה

  . היה מתענה כל ימיו, ומעשה

 לאסור "שיורי ברכה" ובספר "ברית עול�"א כתב בספר "ג� מר� החיד

, "חיי� ביד"ת "י בשו'וכ� פסק הגאו� רבי חיי� פלאג, כניסה לכנסיות

שהדבר ברור בתלמוד ובפוסקי� שאיסור חמור הוא להיכנס בבית 

  . והביא דברי להקת הפוסקי� שהחמירו באיסור זה מאד, תפילת�

פסק שאיסור כניסה " ילי דודשב"הגאו� רבי דוד זילברשטיי� בספר 

לכנסייה של נוצרי� הוא איסור תורה ולכ� אי� להתירו אפילו במקו� 

וכ� כתב רבי אליעזר , פ� ישנאו אותנו הגויי� על כ , שיש חשש איבה

  ".ישכיל עבדי"ת "וכ� פסק הרב עובדיה דאיה בשו, דייטש

ל וע,  הדבר ברור שאסור בהחלט לבקר בכנסיות של נוצרי�::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

ד לבל יכשלו ולא יכשילו יהודי� ומדריכי תיירות להישמר ולהיזהר מא

שיש בזה איסור משו� , המבקרי� בישראל להוביל� אל כנסיות הנוצרי�

  . משו� ולפני עור לא תית� מכשול

 )' מה–' דת יחווה דעת"שו י"עפ( .לשומעי� ינע� ועלי� תבוא ברכת טוב

בי ישראל נכד ררבי אברה�  – אברהם שמעון טרויבאברהם שמעון טרויבאברהם שמעון טרויבאברהם שמעון טרויב רבירבירבירבי

הוא וחותנו . ' תקעה–ה נולד בשנת , וחת� רבי בנימי� זאב טרויב, גורדו�

סמו  , "ראדיק"ורכשו אחוזה בש� , לא רצו לקבל עליה� עול הרבנות

כשה� , שניה� היו מנהלי� את המשק ומשגיחי� על העבודה. לאוטיא�

' לבסו$ נאל% ר. א  ה� לא ראו ברכה בעבודת� , עטופי� טלית ותפילי�

  . ב"תרי �ה  נתרה� שמעו� לקבל עליו רבנות בקייד� בשאב

היו מזמיני� אותו כבורר ג� מחו% לעירו וכ� . בקי גדול בענייני ממונות

לסייע לו , שכיה� ש� כרב, רבי ישראל גורדו�, הוזמ� לווילנה אל סבו

נודע במהדורת . �"על הרמב" באר אברה�"ו ספר יחיבורמ. בעבודתו

                .'תרלו –ע בשנת ה "אברה� נלברבי  .הערותיול בצירו$ "ג שהו"הבה

 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
 

        גדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראל
 



        סיפור השבועסיפור השבועסיפור השבועסיפור השבוע
הדי
 עמומי
 של שירה נשאו  :ו שעברותתקציר משבוע

, במרת� בניי� התקיימה חתונה, לתו� הלילה החורפי והקר
  .וצמת השמחה שהייתה בואור שבקע מעבהמרת� מואר 

חו עסוקי
 ולבו ומ, החת�יענקל על כסא מרופד ישב " מזרח" ב
 שבע  לאחר,למחרת. הקשור לגדלות יו
 החפה" מאמר"היו ב

 !!"בא עמנו", המשטרה החשאית. ב.ג.ק הברכות הופיעו שליחי
 באשתו שעמדה הביטהוא  .הוא לא אמר דבר .צוו על החת�

רבי , בתוק�חזרו " בא עמנו" . מה��פחד נשקש, י
יעינב מהצד

בפני
 ו, טר
 צאתו הניח ידו על המזוזה .יענקל הל� אחריה

" אמ�" "'וב בעזרת היהיה ט: "יו� ואמרחניסה להעלות , כאובות
  .תיפחיוצנחה על הכסא מת, השיבה האשה הצעירה


י
 מלאות בעיניבו הביט שישב איש מקריח , במשרד המחומ
כי הוא מואש
 רבי יענקל הוא הודיע ל . ברבי יענקלנאהש

,  יהודי אני, איני בוגד–ענה רבי יענקל  .בבגידה במולדת
לחי הונחתה על סטירת  .ובפקודת רבי עוסק אני בהפצת התורה

על ידיו הלבישו אזיקי
  ,מה ארע אחר כ� זכר במעורפל. לחיו
הבוגד  ":הודעהלזוגתו הצעירה נשלחה . אותו הצידהדחפו ו

  ". שני
10יענקלבי# נשלח לסיביר ל 
שולט ה, שלגבה ה, סיבירשבועיי
 עשה רבי יענקל את הדר� ל

קדש מכשהוא , על אדמת סביר, עד רבי יענקל צ.מוחלטשלטו� 
בלילה הוכנסו  .קטעי גמראו פרקי תהלי
, משניותב את מוחו
  .בחדר אחד יחד ע
 עוד אסירי
, למכלאה

עבודות השוברות את הגו� , שמונה שני
 של עבודת פר� וכפיה
אול
 נפשו , גופו נפגע. א� לא את נפשו של רבי יענקל, והנפש
להיפ� היא רק נתחזקה , לא נשברה וכת
 לא הכתימהורוחו 

 עלרבי יענקל יצא לתהילה בקרב האסירי
 שמו של  .תעצמהוה
 .קדושת השבתעל  רבי יענקל נאבק .ה לאחרי
עידוד ודאגה

  .עלה לו בעמידה של שעות וימי
 בצינוק צר וטחובשדבר 
שלחו ידיעה , אשרעורר את זעמ
 של הממוני
 רבי יענקל 

אשר בז לנו , יהודי אחד יש עמנו כא�",  רבתילמוסקבה
ה
 החליטו לשלוח ".  ושומר שבת כהלכתהרת ידינוולחומ

אכ� זמ� קצר . לעמוד מקרוב על חומרת המצב, אישיות בכירה
תיק שחור ובו מסמכי
  אשיות בכירה ובידיו אחרי כ� הגיע


   .הקובעי
 גורל של אסיר זה למיתה ואחר לחיי
, חשובי

 בי� אנשי השרד בהלה קמה במחנה :המשך משבוע שעבר

אנשי השירות , ב עד כמה חשוב האיש שהגיעהבהירה היט

המצניעות את , שבמקו
 קבלוהו בקידות ובסבר פני
 יפות

, תנועה קלה אשר לא תמצא ח� בעיניו. שניה
 הנוקשות באימה


  .עלולה לקבועה ג
 את גורל


ה
 הציעו לו . המפקדי
 התרוצצו לפניו מתרפסי
 ככלבלבי


  .ההצעותא� הוא דחה את כל . והדרכת
, את עזרת

לאחר שנח מעט בחדר מרוהט היטב ואכל ארוחה דשנה אשר 

 רבי יענקל. בקש שיביאו לו את האסיר יענקלבי#, הוכנה למענו

. לא מחמת נפשו הנפחדת, התייצב לפני הפקיד בקומה כפופה

כלו
 יש מקו
 ליראה נוספת לזה שיראת שמי
 אמיתית ממלאה 

ינוק ה
 שכופפו אלא שהחיי
 המרי
 והקשי
 וממדי הצ? אותו

  .את קומתו

שעיניו הכחולות כגו� , הפקיד הבכיר הביט בעיניי
 ערניות ביהודי

חש� הפקיד טור שני
 במעי� . השמי
 לטוהר הביטו בו בישרות

רבי . שב בבקשה: " תנועה בידו ואמרההחוו, שחוק של אדיבות

... חה חה מסוכ� מדי? לשבת: "נקל ננער כמתו� הרהור והפטיר'יע

ועדי� יושב אני עד , שמונה שני
 אמר לי פקיד מיסי
 לשבתלפני 

  ..."עצ
 היו
 הזה ח

פיו , אדרבה. חוצפתו של האסיר לא עוררה את חמתו של הפקיד

.  חשב– יהודי מעניי� –נפער בשחוק וקולו הדהד מספר שניות 

הישיר את עיני , הוא שיחק בחותמת שהחזיק בי� אצבעותיו

:  ודי השפו� והפטיר כלאחר ידהשועל שלו אל מול פני היה

"  ?כמה הקציבו ל�, ובכ�, יפה...שמונה שני
 הנ� יושב כא�""

  .נקל בשלוה' השיב רבי יע–" עשר"

  היודע הנ� שבכוחי לכתוב ל� מיידית '  המשי� הפקיד –יפה "

... כלומר להפחית ל� את הישיבה כא� בשנתיי
. שטר שחרור

, א� בל נדבר ארוכות.. .?היודע אתה מה פירוש של מחווה כזאת

תצטר� לתרו
 , ובנוס� לכ�... מתנה זו תקבל על התנהגות טובה

  ".עוד דבר מה פעוט

, מבולבל  מ� ההצעה המוזרה, דד רבי יענקל את חושיוי ח–" מהו"

 כחכח הפקיד – אהה...הבלתי צפוי, ת השחרור הפתאומימאפשרו

   !"  הפסק לשמור שבת–בגרונו 

        ותותותותרכרכרכרכבבבב
לרגל הולדת  )דפוס פיקטוגר�(ו "י ההרבטר גבריאל ורשילמזל טוב 



ו� מלפני שוכ� מרומי
 שתזכו לגדלרציהי  .הבני
 התאומי  
יחד ע
 
, חת לאהבת תורה ויראת שמי
שמחה ונ, באושרשאר יוצאי חלציכ

         ח� ושכל טוב בעיני אלוקי
 ואד
ימצאוו
            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה

  : ה
עימטות מסנכונות לפרשת התשובות ה
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ו"הי אודיה טייכרא יהמטות מסעי הזוכה בהגרלת הפתרונות ל
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בתשלו
בתשלו
בתשלו
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  ל  "חיי
 ב� אליס עצי# ז     ל   "רחמי
 ב� ורדה נחו
 ז        ל " ניאזוב זחפצי ב� בכור         ל"ב� יוס� ונעמה ארז ז) יחיא(יחיאל  

      ל    "אפרי
 ב� עזורי יעקובי ז                 ל      "סעיד לעזיז עמוס ז

ל    "חיה שרה דבורה בת שמחה ואסתר לרר ז              ל  "בת בודה עמור ז) חנינה(חנה                     ל"זלאה בת עישה עמור   

  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"הי ב� גוהרה נאמ�  נוריאל  ו"היאביגיל חנה  ב� ציו� יונה ב�     הילד ו"הי שמעו� ב� רחמה דנינו   ו"הי     אברה
 ב� מסעודה אמיר  

  ו"הי וב� טסימ לאה בת טוב מזל שרה      ו"הי נירית בת מזל אהרוני     ו"הי ניאזובזינה בת בואנו      ו "היאושרת בת ציפורה כה� 



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

  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�

את רבנו משה מינה אחרי ש '"'ואתחנ� אל ה", וחביבי
 ילדי
 יקרי

שיבטל ' התחיל משה להתחנ� אל ה, יהושע להנהיג את הע
 במקומו
   .את גזרתו וית� לו להיכנס לאר# ישראל

גזר עליו ' מיד אחרי שה' משה המתי� בתפילה זו ולא התפלל אל ה

 אד
 שאי� מפייסי, כדי ללמד את בני ישראל דר� אר#, את הגזירה

  .אלא יש להמתי� עד שהוא נרגע מכעסו, בשעת כעסו
התפלל משה לפני  "ואתחנ�"כמניי� , מות וחמש עשרה תפילותחמש 

 ה"באומנ
 הק .שראלשיבטל את הגזירה וית� לו להיכנס לאר# י' ה
 קיבל חלק ממנה �א ,לא קיבל את כל בקשתו של משה בתפילתו

עלה ראש הפסגה ושא עינ� ימה וצפונה ותימנה ומזרחה "אמר לו ו
  . לו לראות את האר#ונת�התפילה חלק מכלומר נענה ל" וראה בעינ�

ח לראות וועשה נס ונת� למשה כ,  הראה למשה את כל האר#ה"בקה
 כלומר לא רק את האר# אלא ג
 את כל –מסו� העול
 ועד סופו 


  .המקומות ואת כל המאורעות שעתידי
 להתרחש בה
לא כדי לאכול , יסה לאר# ישראלנלהתחנ� כל כ� על הכהרבה משה 

 לישראל נותיהרבה מצוות נשאלא , מפירותיה ולא כדי לשבוע מטובה
משה לעבור את הירד� רצה . לא
 אלא באר# ישרתואי� עושי
 או

   .להיכנס לאר# ולזכות לקיי
 ג
 מצוות אלו

סירב ' א� ה, ביקש משה כי לפחות עצמותיו יבאו לקבורה באר# ישראל
מסרב לתת ' משה שהמשראה . "כי לא תעבור את הירד� הזה"השיב לו ו

כדי שיוכל להג� על " פעור"העדי� להיקבר מול , לו להיקבר באר# ישראל
בזמ� תחיית המתי
 יביא עימו כדי שו, שראל מפני קטרוג של פעורבני י

  .את כל בני ישראל שמתו במדבר
 המליכו בני וב. במעמד הר סיני, בהמש� הפרשה מובא עניי� מת� תורה

ענו " אלוקי�' אנוכי ה"' כאשר אמר לה
 ה, ה"ישראל עליה
 את הקב
הר סיני לתת על ' ירד כבוד הכש. "אחד' אלוקינו ה' ה"מרו אע
 ישראל ו

כל אומה ואומה . ירדו עימו רבבות של מלאכי
, את התורה לע
 ישראל
 אול
 בני ישראל בחרו . אותובודעל, בעול
 בחרה לעצמה מלא� אחר

לכ� ". אחד' אלוקינו ה' ה"קיבלו עליה
 עול מלכותו והכריזו ', בה
  .תר מהמלאכי
העמי
 ויויותר מ' חביבי
 ישראל לפני ה

 ע
 ישראל וניתנה לה
 המצווה לקרא קריאת שמע בזכות זה קיבלו
כשקוראי
 קריאת שמע צרי� לכוו� אל הלב . פעמיי
 ביו
 בבוקר ובערב

שהקדוש ברו� הוא אחד הוא המל� אחד ויחיד , בכוונה גדולה ושלימה

 "שמע" גדולה במילה "ע"בקריאת שמע יש . בשמי
 ובאר# ובכל העול

' ע
 ישראל מעידי
 שה.  עד–זה וביחד , "אחד"מילה  גדולה ב"ד"ו 
  .מעיד על ע
 ישראל שהוא ע
 אחד ומיוחד' אחד וה

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

  ?גזר את הגזירה' שהמיד אחרי , שית� לו להיכנס לאר# ישראל' מדוע המתי� משה ולא התפלל לה. 1

  .נכונות' וג' א. ד     . יוותר לו מעצמו' חשב שאחרי זמ� ה. ג      . היה עסוק במלחמת סיחו� ועוג.  ב    . ללמדנו שאי� מפייסי
 אד
 בשעת כעסו. א

  ?כדי שיבטל את הגזירה וית� לו להיכנס לאר# ישראל' כמה תפילות התפלל משה לה. 2

  .אחת כנגד על שבט, שתי
 עשרה תפילות. ד               .חמש מאות וחמש עשרה תפילות. ג                .שבע תפילות. ב              .תפילה אחת. א

  ?שית� לו להיכנס לאר# ישראל' דוע ביקש משה רבנו והתחנ� להמ. 3

  .נכונות' וג' ב. ד    .לקיי
 את המצוות התלויות באר#. ג    .להשתטח על קברי האבות במערת המכפלהכדי  .ב   .לאכול מפירותיה המשובחי
כדי  .א

  ?"אחד' אלוקינו ה' השמע ישראל "  ' איזה אותיות ה� גדולות בפסוק של קריאת שמע. 4

  .'וה' ואותיות ו' וה' האותיות י. ד                          .'ו ד' אותיות עה. ג                          .'וד' אותיות שה. ב                       .'וע' האותיות ש.א

        '''' וה וה וה וה''''דדדדלכיתות לכיתות לכיתות לכיתות י י י י """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?שמות יש לתפילה ' לשונות כמה ) 'פרק ג("  ָ:ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר'הָוֶאְתַח�4ַ ֶאל ". 5

            .א� תשובה לא נכונה.                   ד                  .  עשר שמות.          ג                      .    חמש שמות .     ב            .                אחדש
 . א

6 ."
  ?"בל תוסי�"איסור של איזה מהדוגמאות הבאות מתאימות ל) 'פרק ד(" ...לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכ

  .נכונות' וב' א. ד                    .חג חדש שלא כתוב בתורהלהוסי� . ג                 .   לולבב 
ינימ שמח .ב                    .חמש פרשיות בתפילי�. א

7 ."
  ? כמה פעמי
 צרי� אד
 לחזור על לימוד התורה'" ושננת
") 'פרק ו(..."  לבנ�ושננת


כמה שיותר ולא פחות מפעמיי.  ד             .שלש פעמי
. ג             .   עד שיהיו מחודדי
 באופ� שיענה על שאלות מיד.ב               . פעמיי
.א.  

8.  " 
  ? מהו מזבח ומהי מצבה)'פרק ז( ..." ִ@@ֹצ; ;ַמAֵבָֹת
 ְ@ַ?ֵ:ר;מזבחותיה
ִ<י ִא
 <ֹה ַתֲע>; ָלֶה

  .אי� הבדל בניה
 .ד        .מזבח נמצא בתו� מבנה מצבה נמצאת בחו# .ג       .מצבה אב� אחת, מזבח בני� אבני
. ב      .מצבה מאב�, מזבח מע#. א

        ' ' ' ' עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ווווי לכיתות י לכיתות י לכיתות י לכיתות """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  )'פרק ז( ? להיאחז באר# ישראל'
 לחנות  יהא
 מותר לבני ישראל לתת לגוי. 9

  .כ� כי ג
 ה
 בני אד
.   ד     .     כ� כי אפשר להרוויח מה
 כס�.    ג      .    לא כי רמאי
 וגנבי
.  ב        .     לא כי ה
 יכולי
 להשפיע לרעה. א

   ?מהו ההבדל בי� אוהביו לבי� שומי מצוותיו) 'פרק ז" (ְוַהֶחֶסד ְלאֲֹהָביו ;ְל?ְֹמֵרי ִמְצBָתיו ְלֶאֶל� BCר?ֵֹמר ַהְ:ִרית ...". 10

  .נכונות' וג' ב. ד    . מיראה–שומרי מצוותיו ,  מאהבה–אוהביו  . ג    .צוות לא תעשה מ– שומרי מצוותיו ,צוות עשה מ–אוהביו  .  ב  . אי� הבדל. א

        רהרהרהרה על התו על התו על התו על התומפרשים אחריםמפרשים אחריםמפרשים אחריםמפרשים אחרים מ מ מ מ----'  '  '  '  עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ההההיתות יתות יתות יתות אלות לכאלות לכאלות לכאלות לכשששש
11 ."
  ?"בל תוסי�"איסור של איזה מהדוגמאות הבאות מתאימות ל� "לפי פירוש הרמב) 'פרק ד(" ...לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכ

  .נכונות' וב' א .ד                     .חג חדש שלא כתוב בתורהלהוסי� . ג                  .  חמש מיני
 בלולב. ב                  . חמש פרשיות בתפילי�. א


 ַהDַָ:ת". 12Bר ֶאת יBֲאֶ?ר ִצְ;ָ� ...יָ�ֶק ֱאלֹ'ה' הַ<ֲאֶ?ר ִצְ;ָ� י...ָ?מ>ַ �ָFִֶביָ� ְוֶאת ִאG היכ� ציוה ה"לפי פירוש הרשב) 'פרק ה(.." יָ�ֶק ֱאלֹ'הַ<ֵ:ד ֶאת 
'?  

  .הוהוהמילה ציו� היא לשו� ו, במת� לוחות שניי
. ד       .י
 במצרי
בהיות
 עבד. ג       .לוחות הראשוני
מת� ב. ב      . במרה'לפני מת� תורה . א
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