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: אמר רבי יוחנ�, על פניו ויקרא' ויעבר ה" :מובא: מסכת ראש השנה יזב

מלמד שנתעט� הקדוש ברו� הוא , אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו
כל זמ� שישראל : אמר לו. והראה לו למשה סדר תפלה, כשליח צבור

 אני הוא קוד  � ' ה' ה. ואני מוחל לה ,  יעשו לפני כסדר הזה� חוטאי� 
אל רחו  . ואני הוא לאחר שיחטא האד  ויעשה תשובה, טא האד שיח
ברית כרותה לשלש עשרה מדות שאינ� חוזרות : אמר רב יהודה, וחנו�
  ."הנה אנכי כרת ברית �  )שמות לד(שנאמר , ריק 

על . מידות ולא נענו ולא הצליחו' אמרו יג, רבי  מקשי  כי הרבה עשו כ�
ליבנת "ושמעתי בש  : לי כ� כתב האלשי� הקדוש בפירושו לתה

, כסדר הזה" עשו"אלא ,  ִאמרו לפני כסדר הזה–שלכ� לא אמר , "הספיר
רחו  "כי אות� המידות שמזכירי� , אלא במעשה, כי לא באמירה תלוי

תעשו אות  כסדר ההוא ועל ידי כ� לא תשובו ..." אר� אפיי , וחנו�
 שהדברי  שא� על פי, "מקור חיי  השל "וכתב על כ� בספר . ריק 

        .  ה  פשט אמיתי של המקראות, נראי  כדרש
וכאשר יתבונ� אד  בשלוש עשרה מידותיו " מקור חיי  השל " ב �והוסי

יכוו� ליבו , אשר בה  מנהיג הוא את עולמו במידת הרחמי , ה"של הקב
: דר� משל. על פי תפיסתו האנושית הפשוטה, ויסגל  לעצמו, אליה 

ויעשה זאת בכל , י  כאשר חוטאי  לוינהג ע  הבריות במידת הרחמ
יחו� אות  ככ מידת , לא ישחית הבריות בזעמו, מידת תוקפו וגבורתו

ישל  . וימתי� לה  שמא יתפייסו עימו, יארי� אפו למכעיסיו, יכולתו
ימחל לאלה שפגעו . ג  לבני בניה , ינצור חסדיה , שכר טוב למיטיביו

וכשיאל& להיפרע . במרד ושעלבו בי� בשוגג בי� במזיד ואפילו להכעיס 
, אל יעשה זאת במכה גדולה ואכזרית, ממכעיסיו במידת הדי� הראויה

  .שג  זו מידת רחמי  היא, אלא מעט מעט
יתבר� ' כאשר יכוו� בקשותיו ותחנוניו אל ה, אז תהיה תפילתו נשמעת

ברית כרותה ": ועל כגו� זה נאמר, שהוא מקור מידת הרחמי  העליונות
   ".מדות שאינ� חוזרות ריק לשלש עשרה 

        פרטי הלכהפרטי הלכהפרטי הלכהפרטי הלכה
נוהגי  לקו  באשמורת לומר סליחות ותחנוני  מראש חדש אלול  .א

אלא  מראש חדש , ומנהג בני  אשכנז אינו כ�.  הכיפוריואיל� עד יו  
ועומדי  באשמורות ...ואיל� מתחילי  לתקוע אחר התפלה שחרית

אז ', או ג' וא  חל ראש השנה ב, ה"שלפני ר' לומר סליחות ביו  א
  )'א סימ� תקפא"ע ורמ"שו. (שבוע שלפניו' מתחילי  מיו  א

, הציבור אוחזבו במקו  שלומר יתחיל , המאחר לאמירת הסליחות  .ב
  .את הקטעי  שהחסירביחידות ורק אחר סיו  הסליחות ישלי  

מנהג אמירת הסליחות הוא דווקא מחצות הלילה ואיל� ובאשמורת   .ג
 על פי מה שמבואר בזוהר לכ� הואע  הט, לא בתחילת הלילההבוקר ו

, חיי שרה שמשעות הבוקר מתעוררי  חסדי  בעול שת הקדוש פר
ואילו משעת מנחה עד חצות . "חסדו' יומ  יצוה ה" :כפי שנאמר

לכ� אי� ראוי לומר סליחות בתחילת ו, הלילה מתעוררי  מדות הדי�
 בספר י"וכ� כתב רבינו האר. שהוא זמ� התגברות מדות הדי�, הלילה

ודע שבחצות הלילה הראשו� אי� לומר כלל : שער הכוונות בזו הלשו�
וכ� פשט המנהג בכל תפוצות  .ג מדות"שו  סליחות ולא להזכיר י

שנהגו בקצת מה ולכ� . ישראל לומר הסליחות באשמורת הבוקר
וראוי לגדולי , מקומות לומר סליחות בתחילת הלילה הוא מנהג רע

  )' מו–' ת יחווה דעת א"שוי "עפ. (נהג הדור לגעור בה  ולבטל מ

ג מדות "המנהג פשוט בכל תפוצות ישראל לומר סליחות ויאומנ    .ד
התיר אמירת ראיה לזו אי� ול  א, פורי יבתפלת ערבית בליל יו  הכ

פורי  לילה כיו  יאיר יכי ביו  הכ, שאר לילות השנהסליחות ב
א במסכת כמוברשות להשטי� בו שט� אי� לו, בהתעוררות הרחמי 

  )' מו–' ת יחווה דעת א"שוי "עפ(. בשאר לילותה שאי� כ�  מ. כיומא

אי אפשר לה  לומר סליחות באשמורת לפני מי שמכל מקו  נראה ש  .ה
שמבואר � וא, סליחות לפני תפלת מנחההיכולי  לומר , תפלת שחרית

וכל הדיני  , שבשעת מנחה שולטת מדת הדי� הקשה, בזוהר פרשת ל� ל�
מלבד ביו  שבת שבשעת מנחה מתעוררי  ,   באותה שעהמתעוררי

שהרי מעשי  , ג מדות לפני מנחה" מותר לומר סליחות וי,מדות הרחמי 
. ג מדות ונפילת אפי  בתפלת המנחה"בכל יו  שאנו אומרי  וידוי וי

אלא שהסליחות שנאמרות באשמורת הבוקר אי� ערו� אליה  שאז היא 
  )' מו–' ת יחווה דעת א"שוי "עפ (.עת רצו� והתעוררות מדות הרחמי 

ואי� , במיתו� ובכוונה, אמירת הסליחות והתחנוני  צריכה להאמר בנחת  .ו
 ).'ה–' כ� החיי  תקפא. (מידות ללא כוונה' להזכיר יג

ואי� לו פנאי , בר הציבור אומרי  סליחותמי שק  באשמורת הבוקר וכ  .ז
טוב שיאמר תיקו� , לומר תיקו� חצות וסליחות וצרי� לבטל אחד מה 

והוא עיקר גדול יותר ויותר מהסליחות , ל"י זצ"חצות כפי שסידר האר
 .) וכ� הובא בילקוט יוס�' ד–' כ� החיי  תקפא(

ריאת כל אד  המשכי  לסליחות יתאמ& שלא ינו  ולא ייש� בשעת ק .ח
וכל שכ� כשהוא לבוש בתפילי� שאסור בהיסח , שמע וברכותיה ובתפילה

וכלל גדול אמרו בעבודת , יוצא שכרו בהפסדו, ומי שאינו עושה כ�, דעת
 )ילקוט יוס� מועדי . (לשמור על העיקר ולהוסי� בחסידות', ה

ביו   החל אחרי תפילת שחריתמנהג יהודי אשכנז לתקוע בשופר בציבור  .ט
לתקוע המנהג בזה . עד אחרי יו  הכיפורי  ,אלולש חודש של רא' ב

 ומנהג הספרדי  לתקוע ).ת"תשר(תקיעה , תרועה, שברי , תקיעה
מידות ובתו  הסליחות ' בעת אמירת יג, בשופר בתו� אמירת הסליחות

   ".תתקבל"לפני קדיש 

אלול עד חג של ראש חודש ' לומר מיו  בהאשכנזי  רוב קהילות מנהג   .י
" אורי וישעי' לדוד ד"ע  גמר התפילה שחרית וערבית , רתשמיני עצ

 ומנהג הספרדי  .ויש שאומרי  אותו אחר תפילת המנחה, )ז"תהילי  כ(
  .לאומרו אחרי תפילת שחרית בלבד

ידקדקו לחזור אחר שליח צבור היותר הגו� והיותר גדול בתורה ומעשי   .יא
 שלשי  ושיהא ב�; שיתפלל סליחות וימי  נוראי , שאפשר למצוא

. רק  שיהיה מרוצה לקהל, ג  שיהא נשוי כל ישראל כשרי  ה , שני 
  ) 'א סימ� תקפא"ע ורמ"שו(

צרי� לרמוז בהתחלתו , משנכנס אלול כשכותב אד  איגרת לחבירו .יב
). ' יח–' כ� החיי  תקפא(חת  ישמבקש עליו לשנה טובה תיכתב ות

 .וכיו  פשט המנהג לכתוב זאת ג  בחתימת המכתב

 ל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובות"""" מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז----ה ה ה ה בינבינבינבינמרי מרי מרי מרי אאאא
 ו פורטושעברות של השבתנות בגיליו. חלקי  לחמישה נחלקת הליצנות

  .ניבגיליו� זה נפרט את הש,  והשניהחלק הראשו�
 פעולות מרחיק א�, בעליה  להבזות דעתו ואי� לדברי  לועג יש השלישי

 מעשה וכל, בעיניו חכ  הוא הזה והל&. לפעולת  ואחרית הותקו שיש
 הזאת המידה תביאהו ופעמי . עליו ולועג שטות לו נראה התחיל לא שהוא
 עד הליצוני זדי ): "נא קיט תהלי  (דכתיב, המצוות על להלעיג מינות לידי
 ט משלי (שנאמר, תוכחה מקבל אינו הלועג וזה". נטיתי לא מתורת� מאד
". קלו� לו קחלו ל& יוסר): "ז ט משלי (ונאמר, "ישנא� פ� ל& תוכח אל): "ח

 לה שאי� המידה והיא, אחר אד  בפעולת מתלוצ&, בעיניו חכ  שהוא ועבור
  ". ממנו לכסיל תקוה בעיניו חכ  איש ראית): "יב כו משלי (שנאמר, והותק

 יושבי כמו, בטלי  ולדברי  בטלה לשיחה תמיד עצמו הקובע הרביעי
 מלאכה לה  אי� כי, ליצנות למצוא לת ויכ בכל מחפשי  וה , קרנות
 ושתי. במעשיה  ומתלוצצי  אד  בבני ולועגי  שיושבי  א  כי, אחרת
 שמבטל השניה, חטא מביא דברי  המרבה שכל האחת: בדבר יש רעות
 הזאת בעת כי, לבו אל ש  לא כי, מות דרכי הזה בדבר ויש. תורה מדברי
 העול  חיי לקנות הומצו לעשות או, ללמוד יכול היה ומתלוצ& יושב שהוא
  )תיקהש שער ה� על פי אורחות צדיקי  (. הבא

   'זתשס'   ה               ד    "בס

  49שנה שנים עשר גיליון מספר 
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        18:5318:5318:5318:53    :::: כניסת השבת כניסת השבת כניסת השבת כניסת השבת
  

        19:5219:5219:5219:52: : : :  יציאת השבת יציאת השבת יציאת השבת יציאת השבת
  

  

 שבת קודש
 כי תצא

  

  :מפטירי 
  "ָר1ִי ֲעָקָרה לֹא ָיָלָדה"

  )' א–'  פרק נדישעיהו(

        

  ופוסקים אחרונים ופוסקים אחרונים ופוסקים אחרונים ופוסקים אחרוניםעעעע""""שושושושומרן במרן במרן במרן ב    יייי"""" עפ עפ עפ עפ''''מן תקפאמן תקפאמן תקפאמן תקפאסיסיסיסי    ומנהגי חודש אלולומנהגי חודש אלולומנהגי חודש אלולומנהגי חודש אלולמהלכות מהלכות מהלכות מהלכות 

  פרסומי  תורניי 
  בוע שפרשת ואגדה , הגות, בהלכה

 ל" זש ששו� ב� שמחה לבית בוחניק"ע
  



  ךב הרע מקרתרעבו
פשט הדברי�  )כא�כאפרק " (ובערת הרע מקרב
 וכל ישראל יראו ויראו"

. כדר
 למניעת חטאי� נוספי�, הענשה בפרהסיהבפסוק זה בא ללמד על 

, א� תבער מקרב
: אול� יש בו רמז לרבני� ומחנכי� המלמדי� מוסר


אבל . סר אזי ישמעו
 אחרי� לכשתטי  לה� דברי מו�את הרע, מעצמ


  )פרח לבנו!.  (לא ישמעו אחרי� את דברי
, כל עוד הרע מצוי בקרב

, א� חלילה מתרגשות ובאות צרות על ישראלש, כמו כ! רומז פסוק זה

אל תבקש עצות כדי לבער את הרע ולבטל את הצרות על ידי סיבות 

א� יחזרו כלומר .  הדבר תלוי ב
 עצמ
–" מקרב
"אלא , חיצוניות

יתבער הרע , מה ויפנו את ליב� לאביה� שבשמי�י שלישראל בתשובה

  )דברי שערי חיי�  (…ממילא

   אזנךעל 

ויתר תהיה ל
 על אוזנ
 והיה בשבת
 חו# וחפרת בה ושבת וכסית את "


 פשט הדברי� בפסוק זה בא להורות לבני ישראל על )יד�כג" (צאת

א בזה רמז לדר
 אול� אפשר למצו. הקדושה והצניעות, מידת הנקיות

  .הנכונה ללימוד התורה

" על אזנ
 "–דברי תורה ומוסר שאתה שומע באוזנ
 הכתוב בא לומר כי 

 –" והיה בשבת
 חו#"כי אז אפילו ,  יהיו חדורי� וקבועי� בלב
 כיתד–

 חפור �"וחפרת בה "�כשתחרוג פע� חלילה במקצת מתחו� הקדושה

ושבת  "�ת בשעתותחפור בקרבי
 ותעורר את דברי הקדושה ששמע


 אז יביאו
 הדברי� לידי תשובה ולידי כיסוי יציאת
 –" וכסית את צאת

  )דגל מחנה אפריי�( …החוטאת


 אפילו א� תצא פע� –" והיה בשבת
 חו#": כמו כ! פסוק זה רומז לכ

 א� בוש תבייש בעבירה –" וחפרת בה"הרי א� , ותיכשל חלילה בחטא

 ה"הקב יסלח –" בת וכסית את צאת
וש" אזי – ")וחפרה הלבנה"מלשו! (


כל העושה דבר : " במסכת ברכות יבכפי שאמרו חכמינו: ויכסה את עוונ

  )בוצינא דנהוראי " עפ" ( מוחלי! לו כל עוונותיו–עבירה ומתבייש בה 

   עליך את בלעםשכר 

' ג� דור עשירי לא יבוא לה� בקהל ה' לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה"

שר לא קדמו אתכ� בלח� ובמי� בדר
 בצאתכ� על דבר א, עד עול�

  ). 'ה�'  ד'פרק כג" (לקלל
...ממצרי� ואשר שכר עלי
 את בלע� ב! בעור

על דבר אשר לא קדמו אתכ� בלח� ומי� ואשר שכר "הכתוב אומר 


מה , וצרי
 להבי!" עלי
 את בלע� ב! בעור מפתור אר� נהרי� לקלל

י
 לתת למי שעובר אורח נושא של לח� ומי� שצר. הקשר בי! הדברי�

 מואב בטענות –אי
 אפשר לבוא לע� , בארצ
 הוא נושא של נימוס

הא� טועני� , כאשר מואב רוצה להרוג את בני ישראל, שאינ� מנומסי�

  ?מדוע מלבד הרצח ג� לא היית מנומס, כלפי רוצח


באמת מה שלא נהגו כבוד בע� ישראל בכ
 שלא , אפשר להסביר כ

כי אולי היה לה� , ומי� לא היה נחשב לה� לחטאקידמו אות� בלח� 


אול� מכ
 שה� שכרו את בלע� להרג� אנו . תירו# והסבר טוב לכ

מביני� שהסיבה שה� לא קידמו את בני ישראל בלח� ומי� לא הייתה 

אלא הייתה מתו
 השנאה שהייתה לה� על ישראל ללא , מחוסר נימוס

אלא ג� על , כרו את בלע�לא רק על כ
 שש, ולכ! עליה� להיענש, סיבה

שלא יוכלו להתחת! , ומה עונש�, כ
 שלא קידמו אתכ� בלח� ובמי�

  .ג� א� ירצו להתגייר כדת וכדי!, ע� ישראל

בכלל  אי
 אפשר :נשאלת השאלה, ותהאיסור להאמי! לדברי רכיללאור 

איזו  ?ולהתיר את שמיעת�, כאילו ה� דברי תועלת, להתייחס לדברי�

  . ? שאסור להאמי! בה�ברי�דמטרה יכולה להיות לשמיעת 

התשובה לכ
 נותנת ההלכה המבדילה בי! קבלת דברי הרכילות את 

מחשש , לבי! נקיטת אמצעי זהירות, אסורה בהחלט שהיא –כעובדות 

  .צעד מותר שהיא –שעלולה להיות אמת בדברי� 

 ,לילכ �המ �לעתה ל
דיאמ .תותיחשו תלוויא וז ירה תוליכרבלהאמי! 

  .תוירחא רסוחו תומימת וז ירה

 ירה ,ויפלכ סחיה לע ועיפשי ינולפ לע ורמאנש �ירבדש רוסא שדועב

  .יופצ קזנ לש תורשפאה ינפמ ומצע לע !גהל �דא בייח

 מפני,  מסמרי�י"מזוזה שאי! כל אפשרות לקובעה בפתח ע :שאלה

  ? הא� מותר להדביקה בדבק חזק, שהפתח עשוי מברזל

גולל המזוזה : 'מהלכות מזוזה הלכה ו' בפרק ה� "כתב הרמב: תשובה

ומחבר אותה , ומניחה בשפופרת של קנה או ע#, לתהימסו  השיטה לתח

  .או חופר במזוזת הפתח ומכניס בה המזוזה, אל מזוזת הפתח במסמר

המקור לזה בתוספתא  .' ד� 'ט ביורה דעה סימ! רפע"וכ! כתבו הטור והש

שפופרת שחתכה ונת! בה המזוזה : 'הלכה ג' כלי� בבא מציעא פרק ז

ומבואר . אפשר בגובתא דקניא. קבוכ! מתבאר הגמרא בבא מציעא . 'כוו

שאפילו א� מקו� מזוזת הפתח עשוי מאב! אי! צרי
 , י ש�"בפירוש רש

אלא אפשר להניחה בתו
 ,  בתוכולנקוב בו סדק כדי להניח המזוזה

  .שפופרת של קנה ולתלותה

כתב בש� רבינו : מנחות לב, א" קטנות סימ! תתקס�במרדכי הלכות 

אבל א� תלאה , שיכניס המזוזה בחלל קנה ויקבענה בכותל, שמשו!

 שא� תלאה .ב למובא במסכת מנחותוכ, בלבד בלי שיקבענה פסולה

  :ת לב מנחופותהתוסוכ! כתבו , במקל פסולה

מה שאמרו ש ש לומרשי, 'זד סימ! ט"ת דרכי נוע� חיו"תב בשוומה שכ

זהו כשלא הניחה על מזוזת הפתח אלא תלאה , תלאה במקל פסולה

 שאי! כתב' טז –' טבספר דעת קדושי� סימ! רפ. 'יר או במשקו  וכוובאו

מלשו! זאת י הוכיח " ש� סק"גידולי הקדש"ב ו. דבריו מוכרחי� להקל

 הגאו! ! כתבוכ. תלאה במקל פסולה שאי! זו קבועה: 'ה ח� הלכ"הרמב

  .'ד סימ! כ"יו "בית יהודה"ת "בשו

פוסקי� שיקבענה מה שכתבו הש,  כתב' סימ! רפט"בית חדש"ב 

כדי שלא תבוא המזוזה לזלזול , ה מ! המובחרואינו אלא למצו, במסמרי�

בא בש� רבי אש ' יב–דמגילה ' והביא דברי הירושלמי פרק ד, י נפילה"ע

אמר רבי יוסי , והא תני והוא שסימרו, ואפילו לא סימרו, רבי יהודה אמר

שא� מיחד המזוזה לפתח זה צרי
 סימור , פירוש. והוא שייחדו לכ!

  . סימורינו צרי
אבל א� לא ייחדו לפתח זה אלא לפי שעה א, במסמרי�


שא� ייחד את המזוזה לפתח זה אי! צרי
 , לכאורה יש לפרש להיפ

את ' סימ! טרה דעה  יו"שאילת דוד"ת "וכ! פירש בשו. ה במסמרי�לסמר

� "כתב שלדעת הרמב' חקל �'לק ד� ח"ת מהרש"בשו וכ! דברי הירושלמי

  .קביעה במסמרי�לא צריכה  א� ייחד המזוזה לכ
 לעול� ע"ר שווהטו

י טיט או סיד " חיבור על כל פני�מוכח שע, .אמת שבגמרא מנחות לדה

שאלמלא למדנו בגזרה שוה שצרי
 , שאמרו ש�, מועיל לגבי מזוזה

ונאמר להל! וכתב לה , שנאמר כא! וכתבת�, לכתוב המזוזה על ספר

 הייתי אומר שיכתוב פרשת ,ללמד שצרי
 לכותבה על ספר, ספר כריתות

  .מזוזה על האב! ויקבענה בפתח המזוזה

ויאמר ", בדבק בשער ברזליכול ג� להדביקה ו! שכ! יש לומר שומכי

שבכמה מקומות מוכח שהדבקה על ידי דבק נחשבת . "בק טוב הואלד

 סעי  ' יורה דעה סימ! רפט"לח!וערו
 הש"וכ! כתב בספר . לחיבור גמור

כיו! שנתחברה , כי מה לי א� קובעה במסמר או קובעה על ידי דבק, 'טו

  . 'סימ! ס'  חלק ב"חלקת יעקב"ת "וכ! העלה בשו. חיבור גמור

 מסכת  מהגמרא ב' עב �'  חלק ז"מנחת יצחק"ת "וכ! הוכיח במישור בש

  . ת דברי שלו�"וכ! העלה בשו. ל"הנ. דמנחות ד  ל

מפני ,  מסמרי�י"מזוזה שאי! כל אפשרות לקובעה בפתח ע ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

 .ותר להדביקה בדבק חזקלדעת רוב הפוסקי� מ, שהפתח עשוי מברזל

   ) נח� 'ת חלק ות יחווה דע"שומבוסס על      (. כ! עיקר להלכה ולמעשהו

הרב "עליו נאמר '  תקסו–נולד בשנת ה     ––––    חיותחיותחיותחיות    בי הירשבי הירשבי הירשבי הירשצצצצרבי רבי רבי רבי 

כיה! כרב בעיר זולקוב ". ר� ונישא וגבה מאד, הגאו! המופלג ומפואר

בקי במדרש כנתפרס� ,  בתורהבצעירותו מלבד גדלותו.  ובעיר קאליש

י רבו אפרי� "כב! עשרי� ואחד שנה הוסמ
 ע, וספרי מחקר ופילוסופיה

  .זלמ! מרגלית מברודי

, "דברי הוראה", "עטרת צבי", "תורה נביאי�", "#"ת מהר"שו"חיבוריו מ

  .ס"ס שנדפסו בש" והגהות על הש"מבוא התלמוד"

ה ג� תמונתו ומתחת לתמונה ס דפ!ס וינה נדפס"בהגהותיו של הש

 ממעיי! .חכמתו תורתו למרחקי� זורחת, ספריו נודעו: ה� האלהחרוזי

.  עתה יגיל  ישמח ג� ימצא נחת, תבונתו ישתה ל חכ� ולא יכיר מראהו

  ' תרטז–ע בשנת ה " רבי צבי נלב.א� ג� תמונתו יראה כי קר! עור פנהו

 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
בדר� , בעגלה בי� השדות. השבת קרבה ובאה ::::תקציר משבוע קודםתקציר משבוע קודםתקציר משבוע קודםתקציר משבוע קודם

הוא נוסע שבועות אחדי� .  מזידיטשוביושב הצדיק רבי יצחק, הכפרית
היכ� , מודאגהשמש . צרכי� דחופי�לע� שמשו לאיסו� כספי צדקה 

שנודע כ ושמחוה� , העגלה נעצרה לפני בית קט�? ישבתו בשבת קודש
יפה מאד "היהודי יצא לקראת� ואמר !  יהודי הואלה� כי בית

  .לא היה פנאי רב להתכונ� לשבת קודשו דחקההשעה ". שבאת�
בעלה ו, הדליקה נרות שבתאשתו . בעגלההיהודי הכפרי טיפל בסוס ו

לרשות האורחי� הועמד חדר . החלי� בגדיו המשומני� בבגדי� נקיי�
 אכל ושתה מאכלי� ,בשבת קדש נהג הכפרי כפי הרגלו. להתאכס� בו

בענגו את השבת , הצדיק אכל מה שאכל לכבוד שבת קדשא�  .רבי�
שו� הבנה לא היה לו לכפרי בדברי . בקדושה ובטהרה, בדברי תורה

פיהק בהרחבה ובלא , למולוגיח� , לכ� כששמע את הרבי מדבר, תורה
  .  גינוני� יתרי� ק� מעל השולח� ושכב על משכבו

מיהר , כשבאו לעזוב, לאחר תפלת שחרית, קרוביו� ראשו� ע� אור הב
.  שאל בקול צרוד–" ?מדוע נמלטי� את�. "אליה� בעל הבית הכפרי

 א� – המשי� הכפרי –טוב ויפה .  " השיב המשמש–" אצה לנו הדר�"
השמש הסמיק ברוב . !?"גנבי�!"  "לא חשדתי כלל כי גנבי� הנכ�

יהודי� . וקדוש הוא צדיק ואיש שהתארח בביתואמר לכפרי כי ה. זעמו
  . והתארח בביתוכי זכה ש, מזכירי� שמו ביראה ובכבוד

של� לי עבור ,  כי אינ� מבי� את דברי כהלכה–דומה השיב הכפרי 
 השמש השיב בקול נדה� חשבנו כי מכניס !וצאו לדרככ�אכסניה 

ה ולהכניסנו הביתה לכבוד שבת ופשוט רצית לקיי� מצו, אורחי� הינ�
  ..." על דעתנו כי תדרוש מאיתנו שכר כלשהולא עלה כלל. קדש

.  פניו של הכפרי הפכו זעופות ונרגנות::::המשך משבוע שעברהמשך משבוע שעברהמשך משבוע שעברהמשך משבוע שעבר

,  מזונותי מוצא אני מוכני� עבורי סבור הנ� כי את"אהה "

בזיעת אפי מוציא אני את הלח� מ� , מוציא פרנסתי על נקלה

לא חסכתי מאומה מפיכ� , קבלתי אתכ� בכבוד וביקר! האדמה

  . וס קבל מנת מספוא הגונהוא� הס

לקבל מטה , ולשתותיתכ� שיעלה על דעתו של אד� לאכל ה

 החל השמש –אבל יהודי "  "?מוצעת ולחשוב שהכל בחינ�

י� היה ווהוא מצ,  הלא מזרעו של אברה� אבינו הנ�–להתחנ� 

, א� היה בידינו ממו� לשל� ל�, מילא. דת הכנסת אורחי�יבמ

האיש , א� מה נעשה וכיסנו רקי�, היינו משלמי� בכבוד גדול

פניו ..."  הקדוש שזכית לארחו כבית� חילק כל אשר לו לצדקה

 – דבר –חוצפה של אנשי� .  "של הכפרי הסמיקו מרב רוגז

א� , לספר כל מיני מעשיות במקו� לשל�!  חוצפה שכזאת

  ". תשלמו על כ� במאסר, ממו� אי� לכ�

 ועל השמש ובעל קשרו יפה יפה, הוא הוביל את הסוס פנימה

כאשר נכנסו לחדר בו שהה .  כנס הביתהיהעגלה פקד לה

 –כא� תשבו .  "נטל הכפרי מפתח ונעל אות� מבחו#, הצדיק

 עד שישלו� אחד מכ� מ� הכס� הצרור –דבר דר� חור המנעול 

הביט השמש ברבו ודמעות ממלאות !"  עמו וישל� לי דמי מלו�

.  א� הצדיק לא הגיב מאומה!ש שכזהו קדהחליל! בזיו� שכה. עיניו

לח� והחל ללמוד  וישב אל הש, הוא הוציא גמרא מתרמילו

  . בהתלהבות גדילה

שו� אוכל או , האסירי� ישבו נעולי� בחדר. "חלפו שעות אחדות

בתו� כ� נשמעה נקישה על הדלת . משקה לא נכנס אל פיה�

מבעד הדלת האזי� השמש .  לבית נכנס אורח מכבד, החיצונית

יהודי , האורח. יח המתנהל בי� האורח לבי� בעל הביתלדו ש

כר ינ, סוחר גדול ובעל קשרי מסחר ע� הפריצי� המחוזיי�, שירע

הוא הזמינו לשבת .  היה כי הכפרי רוחש לו הערכה מיוחדת

שתה האורח מ� החמי� ותו� כדי כ� נתקל . והגיש לפניו תקרובת

שאל את  –" ?אורחי� מצויי� אצל�.  "מבטו בדלת הנעולה

 על כל שונאי ישראל אורחי� – נענה בעל הבית –אהה .  "הכפרי

.  שבתו אצלי את השבת, הגיעו אלי שלשה אנשי�! שכאלה

מלט יהגשתי לה� מכל טוב וביו� ראשו� ע� אור הבקר חשבו לה

.   שאל האורח–? מה טיב� של אורחי� אלו..."  "בלי לשל�

ותק לגמרי השני  אחד מה� ש– השיב הכפרי –אנשי� משוני� "

מספר מעשיות  ,והשלישי הפוצה פה ללא הר�, בעל העגלה

הינו צדיק וקדוש ואלפי חסידי� שוחרי� " השותק"כי , משונות

, ינו מאד את העשירידבריו של הכפרי ענ".  אותי לא ירמו...לפתחו

 א� –  השיב הכפרי "בבקשה .  " שאל–" ?שמא אוכל לראות�"

מלט ע� פתיחת י עלולי� ה� להחושש אני כי, נהג בזהירות

הכפרי סובב את המפתח בחור המנעול והאורח העשיר !" הדלת

  .עמד לפני הכלואי�

        ותותותותרכרכרכרכבבבב
בני משפחותיה� לרגל כל ו ול"הי 'לחמנובי#מת� ואביגיל מזל טוב ל
יהי רצו� שיזכו להשכי� השכינה בבית� בהקמת בית כשר . נישואיה�

הבת תורה ויראת שמי�  איתני� של אונאמ� המושתת על יסודות
        .לתפארת ע� ישראל

            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה
  :ה�ראה נכונות לפרשת התשובות ה
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  ו"הי תפארת שרון:  לפרשת עקב היאבהגרלההזוכה 

 הזוכה לפרשת ראה�שבגיליו� זה  אילוצי� לא יפורס� עקב
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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          "שמעו� הופמ� ז' ל       אשר ב� ר"ל     חיי� ב� אליס עצי# ז"    רחמי� ב� ורדה נחו� ז  ל"ב� יוס� ונעמה ארז ז) יחיא(חיאל  י

ל   "ל       אברה� ב� חנה פרייס ז"ל       ראוב� ב� אליהו יונתי ז"ל        ברק ב� ברכה ואהרו� מועל� ז"יוב ז'יעקב ב� יוס� באייבצ

  ל  "רדכי ב� פרחה אוחיו� זל              מ"שלמה ב� מנשה סופר ז

               ל"נה מועל� ז'  נעימה בת רג             ל "בת בודה 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"הי נוריאל ב� גוהרה נאמ�      ו"היאביגיל חנה  ב� ציו� יונה ב�      הילד ו"הי שמעו� ב� רחמה דנינו    ו"היאברה� 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    כי תצא שבת                                 ד"בס
    

  לילדי	לילדי	לילדי	לילדי	מאוצרות התורה מאוצרות התורה מאוצרות התורה מאוצרות התורה 
אחת מה� היא מצוות השבת , בפרשתנו מצוות רבות. חביבי�ילדי� 
, אוסרת עליו התורה להתעל� ממנה, אד� שמצא אבידה. אבידה

אלא כדי , לא כדי השתמש בה, ומצווה אותו לקחת אותה אליו
  .וכ� למנוע ממנו נזק וצער, להשתדל להחזירה למי שהייתה שייכת לו

, שבזמ� שבית המקדש היה קיי�, מובאבתלמוד  במסכת בבא מציעא 
, כל מי שאיבד אבידה". אב� הטוע�"הייתה בירושלי� אב� שנקראה 

וכל מי שמצא אבידה היה בא לש� ומכריז , היה בא לש� לחפשה
כדי לוודא שהאבידה , מי שאיבד את האבידה היה נות� סימני�. עליה

  .בחזרההייתה ניתנת לו אבידתו , וא� הסימני� נכוני�, היא שלו
 התקינו שיהיו " יהי רצו� שיבנה במהרה בימינו "משחרב בית המקדש 

. כיו� נעזרי� בעיתו� ובלוח מודעות. מכריזי� בבתי כנסיות ומדרשות
מצוות . שחלק� נביא בהמש�, במצוות השבת אבידה פרטי� רבי�

אד� . חיות וחפצי� שוני�, בהמות, שבת אבידה היא על בגדי�ה
  .עד שתוחזר לבעליה, דאוג לה למאכל ומשקהצרי� ל, שמצא בהמה

א� פרס� והכריז וא� לא . המוצא אבידה צרי� לפרס� ולהכריז על כ�
 עד שיבוא אליהו –צרי� הוא להשאירה אצלו , אחד בא לקבל אותה

  .ויעזור לנו להשיב את האבידות לבעלי� שלה�, הנביא
  ג� כלאלא ,  נכלל במצוות השבת אבידהלא רק להחזיר חפ# לבעליו

אד� שמבחי� בזרימת : לדוגמא. מניעת נזק לרכוש החבר נכלל במצווה זו
ולגרו� להצי� אותה , מי� העלולה לחדור לשדה או לגינה של חבירו

או שמונע את הנזק למשל על ידי , ומודיע לבעל השדה או הגינה, לנזקי�
  .מקיי� בזה מצוות השבת אבידה, סגירת הברז

כמו , אבידה שאי� לה סימני�: לדוגמא, לא כל אבידה חייבי� להחזיר
�אי� חובה , שאי� אפשרות לברר מי הבעלי�, מטבע או שטר של כס

וברור שה� הונחו ולא נפלו ונאבדו , כמו כ� דברי� שמוצאי�. להחזיר
כדי שבעליה� יחזרו וימצאו אות� היכ� , עדי� להשאיר� במקומ�

מי שמצא מעיל המונח על אחד מכיסאות בית לדוגמא . שהניחו אות�
   .ישאיר אותו ש� ולא יקח אותו לביתו כדי להכריז עליו, הכנסת
, אד� שבונה בית. נוספת שבפרשה היא מצוות עשיית מעקה לגג מצווה

התורה מצווה אותנו להקפיד שהבית . מתכנ� אותו כ� שיהיה נוח ויפה
כדי שלא , גג או במדרגותומצווה אותנו לעשות מעקה ב, יהיה ג� בטוח

, מצווה זו מתייחסת לכל דבר שיכול לגרו� נזק. יפלו ש� אנשי� ויפגעו
או לגדל כלב ולהניח לו , לכ� אסור להחזיק ולהשתמש בסול� רעוע
  .להסתובב בעצמו לא קשור ובלי מחסו� בפיו

עמלק ע� שמסמל את הרוע . הפרשה מסתיימת במצוות מחיית עמלק
.ללא כל סיבה נלח� בישראל בצאת� מאר# מצרי�, ומרוע זה, בעול�

                                                                                                                            )שלמעלה " לילדיםאוצרות התורה"י "חלק מהשאלות עפלפחות (    ''''עד געד געד געד ג' ' ' ' כיתות אכיתות אכיתות אכיתות אילדי ילדי ילדי ילדי לללל    ותותותותשאלשאלשאלשאל
  ?כיצד מכריזי� על אבידה כיו�, "אב� הטוע�"הכריזו על אבידה בירושלי� ליד , בזמ� שבית המקדש היה קיי�. 1

  .נכונות' וב' שובות את. ד      ."אב� הטוע�"כי לא מצאו את , כיו� אי� מצווה להכריז. ג     . בעיתו� ובלוח מודעות. ב      .תי כנסיות ומדרשותבב .א

  ?מה עליו לעשות, ילד מצא מעיל מונח על אחד מהכיסאות שבבית הכנסת. 2

  .למסור אותו למשטרה הקרובה. ד   . עד שיחזור מי ששכח אותו, להשאירו ש� .ג    .  אותוושיבקשעד , החביאול. ב    . ולהכריז עליוותולקחת א. א

  ?הא� מותר לגדל כלב ולהניח לו להסתובב בעצמו לא קשור ובלי מחסו� בפיו. 3

  בישובי� קטני� מותר ובערי� גדולות אסור. ד      .וזה אסור מהתורה, לא.   ג    . בתנאי שמדובר בכלב קט�, כ�.  ב  .   מצווהאפילו יש בזה ו, כ�. א

  ?ישראל למחות לגמרי מהעול� בני איזה ע� נצטוו. 4

  .שהוא סמל הרוע בעול�, את העמלקי. ד.   אשר עינו את ישראל באכזריות, את הע� המצרי. ג   .ימואבעמוני וההע� האת . ב   .את הע� הכנעני. א

        '''' וה וה וה וה''''דדדדלכיתות לכיתות לכיתות לכיתות י י י י """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?למי מותר לאכול מכר� רעהו) 'פרק כג" (…אל כלי� לא תת�כי תבא בכר� רע� ואכלת ענבי� כנפש� שבע� ו". 5

  .רק למי שבעל הכר� נת� אישור. ד           .         לכל פועל שעובד בכר�. ג                  .לפועל שעובר בבציר הענבי�. ב               . לכל אד�. א

  בכור נוטל פי שני� . 6

  .רק בנכסי� מטלטלי�.    ד          .  ולא בנכסי� שיבואו בעתיד, רק נכסי� קיימי�.  ג              . כסי� דלא ניידירק בנ.    ב        בכל הנכסי�  . א

  ? באיזה סוג של בגד שיי� איסור שעטנז" גדילי� תעשה ל�…לא תלבש שעטנז". 7

  .כל סוג של בגד.  ד     . פרט לגדילי ציציתכל בגד . ג        .ליאסטרפוחו# מבגד שיש בו חוטי� מ, בגדבכל סוג . ב     .  צמר ופשת�בגד מבכל סוג . א

  ?הא� מותר לו לספק לחיילי� צורכי מזו� וכדומה – )'כדפרק ( "...י ִיַ<ח ִאי; ִאָ=ה ֲחָדָ;ה לֹא ֵיֵצא 6ָ8ַָבא 4ִ" על מי שנשא אשה חדשה נאמר .8

  .לא . ד                          .א� לא בשעת מלחמה, כ�  .ג                         .א� רק לחיילי� בעור�, כ�. ב                        .ונחשב לו למצווה, כ�. א

        ' ' ' ' עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ווווי לכיתות י לכיתות י לכיתות י לכיתות """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?באיזה שפה צריכי� היב� והיבמה לומר דבריה�..." ועמד ואמר "בנושא החליצה כתוב על היב� . 9

  .בכל שפה.  ד             .  היבמה בלשו� הקודש והיב� בכל שפה. ג              . היב� בלשו� הקודש והיבמה בכל שפה. ב             .  בלשו� הקודש. א

  ?אסור לעשוק כל אד�הרי , בעני ואביו�רק ר ומדוע הוזכר האיס, י"שר לפי פירוש )'פרק כד..." (לֹא ַתֲע;ֹק Dִָכיר ָעִני ְוֶאְביA� ֵמCֶחיָ� אA ִמֵ@ְרָ�". 10

  .נכונות' גו' א. ד.     לחייב את העושק עני בשני איסורי�. ג    . ה ממהר להיפרע מעושקו"בעני הקב. ב     .וכל אד� מדרבנ�, עני האיסור מהתורה. 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
   ?� למה הכוונה"לפי פירוש הרמב "ועשתה את צפרניה"בנושא אשה יפת תואר שבפרשה כתוב . 11

  .נכונות' וג' א. ד       .כחלק ממנהגי האבלות, תגדל�. ג      .תתנאה לפניוכדי ש, לסידור הציפורניי�. ב      . תתגנה בפניו– תגדל� כדי שתתנוול .א 

  ?הרי אסור לעשוק כל אד�, בעני ואביו�רק ר ומדוע הוזכר האיס, �"י פירוש הרמבלפ) 'פרק כד..." (לֹא ַתֲע;ֹק Dִָכיר ָעִני ְוֶאְביA� ֵמCֶחיָ� אA ִמֵ@ְרָ�". 12

  .נכונות' גו' א.   ד   .לחייב את העושק עני בשני איסורי�. ג   .  ה ממהר להיפרע מעושקו"בעני הקב. ב     .וכל אד� מדרבנ�, עני האיסור מהתורה. א
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