
        הקדמההקדמההקדמההקדמה
 הטוב מבר� ולאחרי� לו טובות שה� שמועות על"' כתב הטור בסימ� רכב

 לוקינו מל� העול�א' רו� אתה הב אומר הוא רעות שמועות ועל והמטיב

 כדר� חפצה ונפש שלימה בדעת הרעה על לבר� אד� וחייב .האמת דיי�

 ושמחת� טובת� הוא הש� לעובדי הרעה כי הטובה על בשמחה שמבר�

 הוא זו רעה שבקבלת נמצא הש� עליו שגזר מה מאהבה לשמקב כיו�

מקור במסכת ברכות הובבית יוס� ציי� כי : לו שמחה שהיא הש� עובד

 ועל והמטיב הטוב ברו� אומר טובות בשורות ועל הגשמי� על תנ� ".נד

 שלו על דבר של קצרו מרוא: נטבו "האמת דיי� ברו� אומר רעות בשורות

  .והמטיב הטוב ברו� אומר חבירו ושל ושל על ,שהחיינו אומר הוא

 לו יבא שמא שירא י"אעפ והמטיב הטוב הטובה על מבר�עוד כתב הטור 

 כל ויקח למל� ישמע שמא שירא י"אעפ מציאה שמצא כגו� .ממנה רעה

 כגו� ממנה טובה לו שיבא י"אעפ האמת דיי� ברו� הרעה ועל לו אשר

 שהשקה לו ובהט היא השט� שכשיעבור י"אעפ שדהו על שט� שבא

ובבית יוס� כתב כי מקור דבריו במשנה . לו היא רעה עתה מ"מ שדהו

  .ס ש� וגמרא. נדמסכת ברכות 

        פרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכות
: מבר� מהשמועה שמחה לו ישו, לבדו לו טובות שה� שמועות על  .א

מר� (. והמטיב הטוב: מבר�, ולאחרי� לו טובות ה� וא� שהחיינו

 האד� וזה ,נאמ� אד� פימ כששמע וקאווד) ע ומשנה ברורה"בשו

 לבר� שצרי� טובה שמועה בי� ,שמועה שמע א� אבל בעצמו ראה

 עליה לבר� שצרי� רעה שמועה בי� שהחיינו או והמטיב הטוב עליה

 לא בעצמו ראה לא שהמגיד או נאמ� המגיד אי�א� ו ,האמת דיי�

 שישיב עד יבר� לא ממנו שגזל הגזל� שנתפס שמע א� כ�כמו . יבר�

  )י משנה ברורה"עפ(. ההגזל לו

 כמה שמע שא� להורות רבי� בלשו� "שמועות  על"מר� כתב   .ב

  )משנה ברורה. (אחת בברכה לו די אחת בבת שמועות

' רו� אתה הב: מהשמועה מבר� צער לו ישו ,רעות שמועות על  .ג

  )ע ומשנה ברורה"מר� בשו(. האמת דיי�אלוקינו מל� העול� 

 שמבר� כדר�, חפצה בנפשו שלמה בדעת הרעה על לבר� אד� חייב  .ד

 כיו�, וטובת� שמחת� היא 'ה לעובדי הרעה כי, הטובה על בשמחה

 עובד הוא זו רעה שבקבלת נמצא ',ה עליו שגזר מה מאהבה שמקבל

 בי� �היסורי כל באמת כי) ע"מר� בשו(. לו שמחה שהיא, הש� את

 יצטר� שלא כדי ,ונותוהע על כפרה הכל הוא בממו� ובי� בגו�

  )משנה ברורה. (גדול יותר הרבה הוא העונש בוול� הבא לע סרילהתי

, ממנו רעה לו יבא שמא שירא י"אעפ ,והמטיב הטוב: הטובה על מבר�  .ה

מר� . (לו אשר כל ויקח למל� ישמע שמא וירא מציאה שמצא כגו�

 הטוב ברכת שיי� ,טובה בזה ובית נשיג� לא שישכ, מדובר) ע"בשו

  )משנה ברורה. (שהחיינו קר לבר� לו יש ,ש� לא כ�, והמטיב

 כגו�, ממנו טובה לו אושיב י"אעפ האמת דיי� ברו�: הרעה על מבר�  .ו

, לו טובה היא השט� שכשיעבור י"אעפ שדהו על שט� לו שבא

 שלא שאפשר ,בעתיד להסתכל לנו אי� כי )ע"מר� בשו(. שדהו שהשקה

  )משנה ברורה. (כ� יהיה

        הקדמההקדמההקדמההקדמה
 דיי� מבר� אביו מת לו מרוא .והמטיב הטוב מבר� זכר אשתו ילדה

 הטוב מבר� עמו שירשו אחי� לו יש א� ,שיורשו ממו� לו היה .האמת

 �מברכי שאי�מפני  ,שהחיינו מבר� יורשו והוא אחי� לו אי� והמטיב

וכתב הבית יוס� כי  . טובה באותה שות� לו יש כ"אא והמטיב הטוב

  .מקור דבריו במסכת ברכות נט

 שהיה כגו� ,מעמד באותו אשתו שאי� י"שאעפ ,המרדכיוהביא בש� 

 היא ג�ש ק"סמ� הביא בש� וכ .והמטיב הטוב מבר� אחרת בעיר הבעל

  .נהני� שניה� כיו� לבר� צריכה

מר� (. כ� לבר� צריכה היא וג�, והמטיב הטוב: מבר�, זכר אשתו ילדה  .ז

 בעיר כשהיהזאת  שמע רקאלא  ,בעצמו ראה לאא�   ואפילו)ע"בשו

  )משנה ברורה. (אחרת

 הטובה עדיי�מפני ש יבר� � כ�ג ,כששמע תיכ� ביר� לא א� אפילו  .ח

  )משנה ברורה. (נמשכת

 היה ואפילו ,זכר בב�וח נ לה שג� ,לה טוב וג� ,בזכרשנוח לו  ,לו הטוב  .ט

 א�, רו ורבופ מצות שיקיי� כדי ,בת לו שיולד ותאב, בני� כמה כבר לה�

 בפע�ש פשוט כל מקו�ומ, הטוב והמטיב לה זהע מבר� אי� ,בת נולד

שהרי שמח הוא לראותה , שהחיינו ברכת מבר� אותה כשרואה נהראשוה

 מבר�ש בראייתו ושמחשלושי� יו�  לאחר חברו את שרואה ממייותר 

  )י המשנה ברורה"עפ. (שהחיינו

שהרי אי� כא� ,  על לידת הב�שהחיינו: מבר�, בלידתה אשתו מתה א�  .י

 ישו. שהחיינו כתמבר היא, שילדתו קוד� האב מת א� וכ� טובה לאחרי�

 נתפשט ומזה, רשות אלא חובה שאינה, זו בברכה להקל שנהגו שכתבו

   )א בהגה"הרמ (.הברכות באלו מקילי� שרבי�
 דיי� ברכתמפני ש ,מיתתה על האמת דיי� לבר� להקדי� צרי� להימתח .יא

. רשות אלא שאינהש אומרי� י שהחיינושל  זו וברכה ,חובה היא האמת

  )משנה ברורה(

בש� ברכה זו  ומבר� ,)ע"מר� בשו( "האמת דיי�": מבר�, אביו מתשאד�  .יב

   .)ילקוט יוס�( ומלכות

 לו יש וא� שהחיינו: כ� ג� מבר� אחי� לו אי� א�, שירשו ממו� לו היה  .יג

 �מברכי שאי� )ע"מר� בשו(. והמטיב הטוב: מבר� שהחיינו במקו�, אחי�

  ). א בהגה"הרמ (טובה באותה שותפות לו יש לא א� כ�א והמטיב הטוב

 בכלל ואשה ,ליוע מצטער אד�אשר שמת ו כשר אד� שארהדי� וא ה .יד

ל וע .נכו� � זהואי ,ומלכות ש� יבל לבר� �נוהגי העול� .רעות שמועות

 .ל זהע ולהתמרמר להתאונ� בודאי שצרי� שמת למיד חכ�ת על כל פני�

 בש�יבר� ברכה זו  ודאי עליה� להתאבל חייב אשר קרוביו על וכ�

  )משנה ברורה(. ומלכות

 הנכסי� על "שהחיינו"מבר�  ר כ�ואח "האמת דיי�"מבר�  להיתח .טו

 יירשנו ולא אביו ימות שלא מתרצה היה יותרש וא� .תוימא לו שנשארו

 בשמחה תלויה זו ברכה אי�מפני ש, "שהחיינו" לבר� יכוליכוליכוליכול ,כל מקו�מ

 צערג�  עמה שמתערב � על פיא ,ממנו תועלת לו שמגיע בדבר אלא

 בשעה "שהחיינו"ואל תתמה על כ� כיצד מבר�  )משנה ברורה( .ואנחה

שכ� , א� שנשאר לו ממנו עושר רב בירושה,  מוטל מת לפניושאביו

ומק ליבו ומחשבתו הוא ובודאי שבע, בשורה טובה היא העושר שהגיעו

א� ששחמה זו מהולה ומואפלת מאוד בצער והיגו� ,  על העושרשמח

     )' צב– מקור חיי� השל�( . בשורה טובה היאדהואבל ביס, שבמות אביו

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

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

  .בגיליונות הקודמי� הובאו עשרי� ושלש מה�. לפניו וחסד ח� ותשא

 אהבת ויוציא, הבא העול� נעימות תמיד שיזכור $  וחמש העשרים

 מ� אחד אמר וכבר. בקרבו הבא העול� אהבת ויגביר, מלבו הזה העול�

 בלב תתחבר לא כ�, אחד ליבכ מתחברי� ואש מי� שאי� כמו: החסידי�

 אלא זה עול� יאהב ולא. הבא העול�] ואהבת [הזה העול�] אהבת [המאמי�

  . הבא לעול� צידה יקח הזה שמעול� משו�

 ונבהלי� היראי�, המל� במצות העומדי� אות� שיזכור $  ושש העשרים

 ברו� הקדוש $  המלכי� מלכי מל� מעונש שיירא וחומר קל, המל� מעונש

  . לעבודתו לרו' רוימה, הוא

 והקיל, מיתה ונתחייב המל� שהכעיס מי את שיזכור $  ושבע העשרים

 לו היטיב הלא[, שנתחייב המיתה תחת ממו� איבוד או יסורי� לו והביא, לו

 גדול סימ� ויהא, ובאהבה בשמחה] מאלהיו הכל [יקבל לכ�]. חסד עמו ועשה

  ) זכירה שער ה$ על פי אורחות צדיקי� (          . יתבר�, הבורא בגזירת שחפ'

   'זתשס'   ה               ד    "בס

  32שנה שנים עשר גיליון מספר 

  

        )קי'שעו� (    חשמונאי�חשמונאי�חשמונאי�חשמונאי�    
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 שבת קודש
        אחרי מות קדושים

  'גפרקי אבות פרק 
  

  : מפטירי�
 "ויהי בשנה השביעית"תימני�  

   )' א– 'יחזקאל כ(
 "אלי' ויהי דבר ה" י�דספר

   )'ב $' יחזקאל כ(
 "הלא כבני כושיי�"אשכנזי� 

  )' ז– ' ט–עמוס (

 אחרוניםאחרוניםאחרוניםאחרונים    ופוסקיםופוסקיםופוסקיםופוסקים' ' ' ' רכגרכגרכגרכג    ''''כבכבכבכבסימן רסימן רסימן רסימן ר    ––––    עעעע""""שושושושו    יייי""""עפעפעפעפ    הודאת הטוב והרעהודאת הטוב והרעהודאת הטוב והרעהודאת הטוב והרעמהלכות מהלכות מהלכות מהלכות 

  פרסומי� תורניי�
  בוע שפרשת ואגדה , הגות, בהלכה

 ל" זששו� ב� שמחה לבית בוחניקש "ע
  



  פנימיות או חיצוניות
 להוציא �שלא יתק� מבחו� ויכניס  "'ונת� את הקטורת על האש לפני ה"

  ). ג"יומא נ(מלב� של צדוקי� שאומרי� יתק� מבחו� ויכניס 

ורק , מנהיג יהודי אמיתי מבעיר תחילה בלבו הוא את אש עבודת הבורא

כ# שהוא : אז הוא מכניס את ההתלהבות ג� ללבותיה� של אחרי�

ואילו . אומר לזולת דברי� היוצאי� מ� הלב וממילא ה� נכנסי� ללב

בזמ� שלבו הוא רחוק , מנהיג שווא מטי$ לאחרי� דברי מוסר ותוכחה

את דבריו " להכניס"רוצה הוא לתק� אחרי� מבחו� ורק לאחר מכ� . מזה

  )דברי שערי חיי�...( לא זו דרכ� של חכמי��לעצמו 

שה� שואפי� להכניס תיקוני� , דרכ� של צדוקי� בכל הדורות

מבקשי� ה� לקחת . לפי הדוגמא שה� רואי� בחו�, וחידושי� בדת

חכמי ישראל , אפס. תיקוני� מבחו� ולהכניס� למקדש� של ישראל

 �והמחדשי� הללו " מתקני�"נלחמו תמיד מלחמה קשה ומרה נגד ה

תקנותיה� של חכמינו נובעות מבפני� מ� ". להוציא מלב� של צדוקי�"

  )הדרוש והעיו�...(מ� הקדושה עצמה, מקור הישראליה

  האדם וזולתו

כשאומרי� תוכחה  )יז�יט" (הוכח תוכיח את עמית# ולא תשא עליו חטא"

 יש לפנות אליו בדברי� שיש –אלא אדרבה , אי� לשי� אותו רשע, לאד�

 כי אז –כגו� שאינו יאה לו לעשות כדבר הזה , בה� כדי לרוממו ולקרבו

,  א� אתה אומר תוכחה לאד�–" הוכח תוכיח. "חה להועילעשויה התוכ

ולא תשא עליו  "–איש כערכ# , שהוא חבר#, "עמית#"תשי� אותו ל

שכ� אז יפנה מעלי# לחלוטי� ולא תשא ,  אל תשימהו לחוטא–" חטא

י# לחלוטי� ולא   שכ� אז יפנה מ, אל תשימהו לחוטא –" עליו חטא

  . תעלה ביד# מאומה

הוכח לחכ� , אל תוכח ל� פ� ישנא#: "ש הפסוקבדומה לכ# מתפר

אל תשימהו , תה אומר תוכחה לאד�א בעת ש–) ח�משלי ט" (ויאהב#

 שי� –" הוכח לחכ�" אלא –משו� שעל ידי כ# יתחיל לשנוא אות# , לל�

כי אז , שבהיותו חכ� אינו יאה לו לעשות כדבר הזה, אותו לחכ�

   …"ויאהב#"

  מצוות התוכחה
אי�  )' יז– 'יטפרק " (# בלבב# הוכח תוכיח את אמית#לא תשנא את אחי"

שכ� אז , אלא א� כ� הוא רוחש לו אהבה, ל להוכיח את הזולתואד� יכ

בדומה לאב : דעתו נתונה על מצבו והוא מבקש באמת ובתמי� לשפרו

כי ככל שהאהבה יותר , שמוכיח רק את בנו הוא ולא בניה� של אחרי�

  . ותר רציניתגדולה כ# ג� התוכחה היא יותר קשה וי

מאחר , תוכחה הבאה מתו# אהבה עשויה ג� להשפיעה ולהועיל יותר

שמי שמוכיחי� אותו חש ומרגיש באהבתו של המוכיח והוא מקבל את 

והתוכחה ג� , אבל א� שונא אד� לרעהו איננו יכל להוכיחו. התוכחה

אפשר לקיי� " לא תשנא"מ� האמור יוצא כי על ידי . אינה מועילה כלל

  )אבני אזל (…"כח תוכיחהו"ג� 

הכלל שאי� הצדקה להוצאת ש� רע אפילו כשמכווני� לתועלת נראה 

אול� החפ� חיי� מעלה את האפשרות . ככלל מוחלט ללא יוצא מ� הכלל

כי אז אולי יהיה , שא� אי אפשר להגיע לתוצאה החיובית ללא הגזמות

   .עזר בכ#ימותר לה

, י� שני ילדי�כאשר אד� מנסה להפריד ב.  לכ#דוגמאמביא חיי� החפ� 

אלא , א� השני מסרב להינתק ממנו. שאחד מה� משפיע לרעה על חברו

כי אז יתכ� שמותר ,  עליוא� כ� יגזימו בהשפעות השליליות של חבירו

הקו המבדיל בי� הכלל הזה לבי� היוצא מ� הכלל הוא דק  .לעשות זאת

תחילה ע� בעל יע� יאי� להסתמ# עליו מבלי להת. מאד ורגיש מאד

  .כתיתסמכות הל

 תחו� .וזה אבק רכילות, אסור לגלות פרט שהופקד בידי האד� כסוד

רגיש במיוחד שלא נדו� בספר חפ� חיי� הוא סיפור מידע סודי 

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

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

  .בקשתו לא תכובד, ר יישאר סודיעומד על כ# שהדב

 ג� בפירות או במי� הנמצאי� בתולעי� איסור יש הא� ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

  ? מיקרוסקופ ידי על רק אלא, כלל לעי� נראי� כשאינ�

 התלויי� בדברי� תורה שאסרה מה שכל ברור הדבר ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

 יראה האד� כי, טבעית ראיה ידי על אלא אינ�, ראיה ידי על בבדיקה

 במיקרוסקופ ראיה ידי על לא אבל, ישפוט עיניו ולמראה, י�ילעינ

 שו� בה� אי�, כלל לעי� נראי� שאינ� תולעי� ולכ�. מגדלת וזכוכית

  . ומיקרוסקופ מגדלת זכוכית י"ע ה� שנראי� פ"אע, איסור

 מה שהביא, 'מט סימ� לח כלל אד� בבינת אד� כמתח בספר מתבאר כ�

 להיות ליי� אפשר שאי המחקר חכמי י"ע שנתברר, הברית בספר שכתב

 מלא שהחומ� יראה במיקרוסקופ והמסתכל, תולעי� שירו� עד חומ�

 אלא, סינו� ידי על אפילו מהחומ� לאכול אסור ולכ�, רוחשי� תולעי�

 זה על וכתב. מאד דק בגד דר# יסננהו כ# ואחר, תחלה להרתיחו צרי#

 שהרי, תולעי� מטע� חומ� כל לאסור מקו� אי� שבודאי, אד� החכמת

 וטבלת נאמר וברות, מותר לאחרי� הא, ישתה לא יי� חומ� בנזיר נאמר

 דר# שזהו יפרש ולא, לאו באיסור כ# כל יסתו� הכתוב וכי, בחומ� פת#

, בכח תולעי� בו יש שהחומ� לחוש באנו וא�, תחלה והרתחה בישול

 הביצה שבקשר, הברית בספר כתב שהרי, נאכל לא ביצי� ג� כ� א�

 שבכח מה תורה אסרה שלא ודאי אלא, מיקרוסקופ ידי על אפרוח נראה

 חומ� לאסור הברית ספר כוונת ורק. לעי� ונראה לפועל שיצא מה אלא

 שכתב וכמו, תולעי� בו נראי� השמש נגד בו מסתכלי� שכאשר כזה

  .'וכו ירוח� רבינו בש� הבית בבדק 'פד סימ� $יוס בבית

 נראי� שאינ� מאד קטני� רמשי� שאות� "אור מאורי" בספר כתב וכ�

 ורק, כלל חכמי� לה� חששו לא, ובקמח בחומ� מיקרוסקופ ידי על אלא

 פי על א$ תולעי� איסור משו� בה� לחוש יש לעי� הנראי� באות�

 וכ�. 'לו סעי$ פד סימ� לח�והש ערו# בספר פסק וכ�. מאד קטני� שה�

 בזכוכית שבדיקה, ודעת טע� טוב ת"בשו קלוגר שלמה רבי הגאו� כתב

 שהרי, ההלכה מצד מורידה ולא מעלה לא מיקרוסקופ דהיינו מגדלת

 במיקרוסקופ במי� נסתכל שא� מומחי� חוקרי� שאומרי� מה ידוע

 אנו שאי� וממה, רוחשי� תולעי� ני�מסונ אפילו מי� בכל נראה

  .לחומרא אפילו לה לחוש אי� זה בכלי שבדיקה מוכח, בזה משגיחי�

 אחד שגדול הביא', ו משנה' ב פרק זרה עבודה במסכת ישראל בתפארת

, מיקרוסקופ ידי על רק נראי� שלה� שהקשקשי� דגי� להתיר חשב

 הבטה כלי מצעותא בלי לעי� נראה שאינו שכל לכ# והטע�. זעקו כנגדוו

 איברי ושאר בריאה הנראי� בנקבי� הדי� וכ�, קשקשת נחשבת לא

 הבהמה להטרי$ הדעת על להעלות שאי�, מיקרוסקופ ידי על הבהמה

 בלי רגיל אד� לעי� שנראה מה על רק לסמו# התורה דעת כי, כ# משו�

  . בזה כיוצא בכל וכ�. מגדלת זכוכית כלי

 יורה חלק' ה חלק ונשאל שואל ת"בשו הכה� משה כלפו� רבי והגאו�

 קשקשיה� שאי� שדגי�, וכתב, זה על להשיב הארי# 'סד סימ� דעה

 התורה התירה שלא, כלל להתיר� אי� מיקרוסקופ ידי על אלא נראי�

 בחוש הבריא האד� עיני ראות לפי רק אלא התורה אסרה לא וג�

 קניז מר הורה וכ�, הבטה כלי ידי על דוקא שנראה מה ולא, הראות

 מי� ת"בשו משאש יוס$ רבי ג"הרה כתב וכ� ל"זצ הכה� משה רבי הגאו�

 על א#, דופי שו� בו נמצא ולא שנבדק אתרוג אודות, )רנט סימ� (חיי�

 והעלה, חזזיות או, חסרונות ע� נקבי� כמה בו נראו מגדלת זכוכית ידי

 שא�, רואות שעינינו מה אלא לנו שאי�, למהדרי� א$ כשר שהאתרוג

, לעול� בשר נאכל לא כ� א�, מגדלת בזכוכית שנראה למה לחוש אנבו

 ובשאר בריאה דקי� נקבי� כמה לראות אפשר מיקרוסקופ ידי על כי

 במי� רוחשי� רבי� תולעי� נראי� זה כלי ידי על וכ�. הבהמה איברי

  . כלל לזה לחוש שאי� ודאי אלא. 'וכו ובפירות

, כלל לעי� נראי� ינ�שא ובפירות במי� הנמצאי� תולעי� ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

 תורה מדברי לא, כלל איסור שו� בה� אי�, מיקרוסקופ ידי על רק אלא

   מז סימ� ו חלק דעת יחווה ת"שו. סופרי� מדברי ולא

רבי בנימי� זאב בעל � ב דברי ירמיהו   דברי ירמיהו   דברי ירמיהו   דברי ירמיהו  ––––ירמיהו לעוו ירמיהו לעוו ירמיהו לעוו ירמיהו לעוו רבי רבי רבי רבי 

ק אוהעל "מ דק"ד ור"שימש כגאב .'תקעא –נולד בשנת ה , השערי תורה

". ל וקדושוגאו� ישרא"על מחנה חיי� כינהו ב. על מקו� בעל ישמח משה

חידושי� " דברי ירמיהו"מחיבוריו . נגד ההשכלההיה מראשוני הלוחמי� 

                           ' תרלד–ע בשנת ה "לב נ.ועל מסכת כתובות וקידושי� ועוד, �"על הרמב

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

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

        גדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראל
 



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

 ה	 התפרנסו מיגיע כפ	 . גרו רבי אליעזר ואשתו שרה,גליציה

 .נעצבו על כ� ולעת זקנה ,תברכו בבני	אול	 לא ה ,וחיו בשלו	

 כל . לעבדהוא נשבה ונמכרש חל	 ,שבת פרשת וישבבליל 

  .הייתה לו מנוחההשבת עברה עליו במחשבות על החלו	 ולא 

והנה במוצאי שבת בסעודת מלוה מלכה נשמע קול הלמות על 

 קבוצת .צעקו מבחו� בקול גדול" לפתוח את הדלת"הדלת 

 את רבי חטפו,  כמה גברי	 מגודלי גו� וחזקי	כללהשאנשי	 

במסע	 הארו� היו  .אליעזר וגנבו עוד כמה דברי	 מהבית והלכו

  .רג וחמסעוד הרבה פריצות לבתי	 וגניבה וה

 בהיות	 ,"תתרש"לשכונת , "יאסי"שודדי	 נכנסו בדרכ	 לעיר ה

והשודדי	 נתנו לו , ש	 ביקש רבי אליעזר רשות להתפלל ש	

בצעדו לבית הכנסת ראה אשה עומדת ליד שתי מצבות  .רשות

סיפרה לו היא  ו?ש	שאל אותה מי קבור הוא  .קברי	 ובוכה

 מקו	המאז ,  קבורי	 חת� וכלה שנהרגו בשעת החופהש	ש

כששמע זאת  .באות על היהודי	ה מקו	 תפילה על צרות הוא

שהחת� והכלה הקבורי	 ש	  נפל על הקבר והתחנ� ,רבי אליעזר

 , לרחמי	'ה לפני ותחננו עלייתפללו וי ו,ושר עלייהיו מליצי יו

  .והיה נדמה לו כאילו ה	 יוצאי	 מקבריה	 ומתפללי	 עליו

 שכאשר ינצל מידי שוביו ,רבאותה השעה נדר רבי אליעזר נד

חוטפיו  דחקו בו  .ישוב ויתפלל ליד קבר	 של החת� והכלה

לא נתנו לו להמשי� בתפילה והוליכו אותו , לשוב מהר למחנה

,  אצל שר גדול מעמי ישמעאל,לעיר רחוקה ומכרו אותו לעבד

  .ר ממש כיוס� הצדיק בבית פוטיפ,ש	 מצא ח� בעיני אותו שר

אחד הימי	 הגיע השר כעוס וזוע�  ב:המשך משבוע שעבר

 מעל פניו ותולח אשיאליעזר לקראתו ' לביתו ואפילו כשיצא ר

אליעזר במתק לשונו וטוב דבריו השתמש ' א� ר, בחרו� א�

לשו� רכה תשבר "במאמר החכ	 מכל אד	 אשר אמר בספרו 

 עד אשר ,ודיבר אליו רכות"  מענה ר� ישיב ישיב חימה"ו " גר	

 אליעזר את סיבת היותו כועס כל ביוסיפר לרפתח השר את פיו 

אותו שר הוא היוע� למשנה למל� וישנה : כ� וכ� היה הסיפור

מדינה שנתונה ע	 המל� במלחמה ואינ	 יכולי	 לנצח	 מסיבה 

והמשנה למל� הטיל עליו את המשימה , שאינה נראית לעי�

וככל שהוא חושב על . למצוא את הדר� לנצח באותה המלחמה

  .לה בדעתו שו	 רעיו� או דר� לעשות זאתכ� לא עו

ואז עלה בדעתו רעיו� , רבי אליעזר חשב על כ� שעה ארוכה

ע השר את כששמ. רבי אליעזר הציע את הרעיו� לפני השר. אדיר

שמח שמחה גדולה ומיהר ללכת לבית המשנה למל� , דבריו

  .לומר לו את הדר� הבטוחה לניצחו�

א� היות וחשד , צו לאמהמשנה למל� שמע את הרעיו� והחליט

אמת את הלו גזר על השר לומר , שאי� זה רעיו� מקורי של השר

שרוח אלוקי	 בו יכול לחשוב על מי גילה לו את זה כי רק איש 

המשנה . אלא עבדו רבי אליעזר, שלולא רעיו� זה שהודה השר  .זה

  . למל� קרא לו מיד אליו וביקש מהשר שית� לו את העבד

 השר והמשנה למל� עשה את רבי אליעזר בלית ברירה הסכי	

ה	 הגיעו אל אותה מדינה וכבר . לשר צבא ולקח אותו למלחמה

רבי אליעזר עצר את . מרחוק נראה המבצר שלה המשקי� על הי	

צרי� , המתקפה ואמר למשנה למל� המתקפה לא תצלח מפה

המשנה למל� צחק לו ואמר שאפילו מחצית . לעלות על היבשה

   יספיקו כדי לכבוש את המבצר הזההאנשי	 שיש לו

לכ� הציע לו שינסה , רבי אליעזר רצה להוכיח לו את טעותו

  .וישלח לש	 ספינות של נידוני	 למוות ושה	 ילחמו

המשנה למל� עשה כ� ולא עבר זמ� עד שראה שכל אלו ששלח 

משנוכח בזה עשה המשנה למל� כעצת רבי . מתו בקרב ההוא

� היבשה ונחל ש	 ניצחו� גדול אליעזר ושלח את צבאותיו דר

  .והכה את אויביו מכה ניצחת והפיצ	 לארבע רוחות השמיי	

לאחר המלחמה נשק המשנה למל� את רבי אליעזר על ראשו ונת� 

בי אליעזר רלימי	 מת המשנה למל� ונעשה . לו את בתו לאשה

�רבי אליעזר למעשה לא התחת� ע	 האשה כי . המשנה למל

ככה חי ע	 האשה בת המשנה . 	 גויהליהודי אסור להתחת� ע

לאחר זמ� מה שאלה אותו . למל� הוא בבית אחד והיא בבית אחר

  ? האשה מדוע אי� אתה גר איתי בבית אחד

רבי אליעזר סיפר לה כיצד נחט� על ידי שודדי	 אכזרי	 ושיש לו 

אשה עימה הוא נשוי כבר ארבעי	 שנה ולא יכול לבגוד באשת 

בת המשנה למל� נפעמה .  נוספתנעוריו ולהתחת� ע	 אשה

 היא שלחה אותו .מנאמנות האיש ורצתה בכל מאודה לעזור לו

  .חרש מביתה כי אסור היה שידעו שהוא יהודי אחרת יהרגו אותו

היא נתנה לו תיבה מלאה באבני	 יקרות כס� וזהב מתנה לאשתו 

            ...והוא הבטיח לה שיתפלל שיזמנו לה מהשמיי	 בעל טוב והגו�

        ההההרכרכרכרכבבבב
ו לרגל הולדת הב� יהי רצו� מלפני שוכ� " היאייל ושרו� ב� דודמזל טוב ל

שמחה ונחת , מרומי	 שתזכו לגדלו ע	 כל יוצאי חלציכ	 באושר
  . וימצאו ח� ושכל טוב בעיני אלוקי	 ואד	, לאהבת תורה ויראת שמי	

            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה 
   :ה	  שמיניפרשת התשובות הנכונות ל
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    ::::גיליו� זה מוקדש לעילוי נשמתגיליו� זה מוקדש לעילוי נשמתגיליו� זה מוקדש לעילוי נשמתגיליו� זה מוקדש לעילוי נשמת, , , , נשמת אד�נשמת אד�נשמת אד�נשמת אד�' ' ' ' נר הנר הנר הנר ה

ל                                      "        מנשה ב� רחמה ב� פורת זל"ב� יוס� ונעמה ארז ז) יחיא(יחיאל ה       "משה וסולטנה חורי ע' ב� ר) ו�מימ(מורי ורבי יעקב  

    ל "י ב� חטו� מוצפי ז'נאג                        ל  "ווהב נת� ב� אהרו� שרעבי ז

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

  א.ה.ב.צ.נ.ת   

    ::::ה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל� לה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל� לה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל� לה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל� ל""""יהי רצו� שישלח הקביהי רצו� שישלח הקביהי רצו� שישלח הקביהי רצו� שישלח הקב

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

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



   _____________:ש	 ומשפחה            'זתשס – ה  אחרי מות קדושיםשבת                ד"בס
    

  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
נכנס הכה� הגדול  התורה מלמדת אותנו כי , וחביבי	ילדי	 יקרי	

 יו	 –ביו	 קדוש ומיוחד  ,פע	 אחת בשנהדש הקדשי	 ולק
כאשר נכנס הכה� הגדול לקדש הקדשי	 לובש הוא את . פורי	יהכ

  ?דרי	ומדוע אינו לובש את בגדי הזהב הנאי	 והמה. בגדי הלב�
כ� שהזהב הוא קטגור , בעגל הזהבני ישראל חטאו בורה מת� תאחרי 

אי� קטגור נעשה " &ל "חזאמרו . מזכיר את החטאהוא , לישראל
לא נכנס הכה� הגדול לקדש הקדשי	 בבגדי זהב לכ� , "סנגור

אבנט ומצנפת , מכנסי	, נתוכת: המזכירי	 את החטא אלא בבגדי לב�
  . ארבעה בגדי	–

לעזרה לצפות בעבודת בחרדת קדש קר נאספו המוני הע	 והשכ	 בב
 לראות כי נמחלו 	לוכ יכלו ,ראויבזמ� שהעבודה נעשית כ. הכה�

, 	ו חוט צמר אד כלומר& "לשו� של זהורית"? כיצד. ישראלבני חטאי 
, מהיא	 אכ� שבו הע	 בתשובה של. פתח האול	בקשורה הייתה 

ל	 וללב� וכ	 הפ� והרי שהחוט האד', תה לפני היוהעבודה רצויה הי
א	 יהיו חטאיכ	 : "ראו ושמחו לדעת כי נתכפרו עוונותיה	 כנאמר

  .אשרי עי� ראתה כל אלה". כשני	 כשלג ילבינו
הזהב מסיר הכה� את בגדי , שסיי	 את עבודת יו	 הכיפורי	אחרי 

  .לובש את בגדיו ויוצא לביתו, דהעבוהעימ	 עשה חלק מ

ביתו  לא גדול בצאתו מבית המקדשהכה� המה נהדר היה מראה 
היה עושה הכה� הגדול מחרת  ל. מאושרי	י הע	נהמובמלווה  ,בשמחה

ובכ� , בני ישראלעל עוונות מחל ' על שה, שמחה לקרוביו ואוהביויו	 
  . טובה ומאושרתהפתח לשנה נפתח 

את מי	 ימקיו, וה	 קשורי	 זה לזה, יחדבנסי	 כל ישראל וכאשר מכ
עולה ונוצרת , קדושי	הנאמרת בפרשה " ואהבת לרע� כמו�"מצוות 
 �, מה ע	 הקדוש ברו� הואי ג	 התקשרות שלאלוהקשרי	 המתו

   .לקדושהממנו ומכוחה זוכי	 ג	 
, אתבודד. חפ� אני להגיע למדרגות עליונות של קדושה: אד	יאמר א	 

באה התורה . הזה ואתעלה לי בקדושתיני העול	 יאפרוש מכל עני
:  לאד	כדי לומר,  בהקהלההרי פרשת קדושי	 נאמר! לא כ�: ומצווה

! י	 תורה אלא ברבי	יואי אפשר לק, רב ע	 הבריותועלי� להיות מע
עדת בני " וה	 –מישראל לש	 שמי	  ובכל מקו	 שבו מתכנסי	 עשרה

  .ממילא זוכי	 ה	 להשראת השכינה–" ישראל
בהתרחקות , קדושת היהודי מתבטאת בכל אורחות חייו ובכל הליכותיו

מי ששומר את עצמו . ה של מצווהמ� הרע ובעשיית הטוב בשמח
, מסייעי	 השמי	 �מ, יכולתוכפי כלומר  – עד היכ� שידו מגעת השוקדב

                               . רומגעת כדי לשמ ועל קדושתו יותר ממה שידלו לשמור 

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

  ?בגדי	 לבש הכה� הגדול כאשר נכנס לקודש הקודשי	סוג איזה . 1

  .ת לבש ג	 את הצי�בתוספו, בגדי הלב�. ד               .בגדי הלב�. ג                 .בגדי	 רגילי	 שהביא מהבית. ב             .בגדי	 מהודרי	 מזהב. א

  ?כמה פעמי	 בשנה היה נכנס הכה� הגדול לקודש הקודשי	. 2

  .בכל שבת. ד    . הכיפורי	 ביו	 –פע	 אחת . ג    . וביו	 הכיפורי	 בראש השנה &פעמיי	 .  ב    . רגלי	ההכיפורי	 ובשלש ביו	 –ארבע פעמי	 . א

  ? ביו	 הכיפורי	עוונותיה	כל  מחל לה	 על 'כיצד ידעו בני ישראל שה. 3

   .א� תשובה לא נכונה. ד   .מהשמי	 והודיעה לה	בת קול . ג   .נהפ� ללב�, חוט הזהורית האדו	. ב    .אמר לכה� הגדול והוא אמר לע	 ישראל' ה .א

   ?נה לחזק את הקשר בי� ע	 ישראל לקדוש ברו� הואהי הדר� הנכומ. 4

  .לקיי	 מצוות ואהבת לרע� כמו�. ד  .להדר ולהחמיר במצוות ישוב אר� ישראל. ג  .להדר ולהחמיר במצוות השבת. ב   .החמיר במצוות הכשרותל. א
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  ?)'פרק יח(המעשי	 של איזה אומות היו מקולקלי	 יותר מכל האומות  6
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  ?מהו, ומוסי� פירוש נוס�,  כמשמעוהוא )'פרק יט(" בצדק תשפוט עמית�" ל הפירושי כותב כי "רש. 7

  .כל התשובות נכונות.    ד            .תלדו� חבר לכ� זכו. ג              .פשרה לפני משפטלעשות לנסות . ב           .  לחפש אחרי הדיי� הכי מומחה. א
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  ?)'פרק יט(" ...לא תעוננו"מה פרוש הפסוק  . 9

  .נכונות' וג'  ב.ד  לא לומר יו	 פלוני טוב להתחיל מלאכה וכדומה   –לשו� עונה . ג    .לא תענו אמ� אחר ברכת גוי. ב.    אל תאמינו בענני	. א

  ?)'טיפרק ( "מהיכ� למדי	 כי אסור לתת עצה לא הגונה לחבר .10
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  .נותונכ' וג' ב.  ד  .האפילו שאינו גדול בתור, מבוגר שהגיע לשיבהל .ג  .אפילו צעיר, לגדול בתורה .ב . הוא ג	 גדול בתורהומבוגר שהגיע לשיבה ל. א
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