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. והמטיב הטוב ג� מבר� ולביתו לו קנה שא� ק"סמכתב הטור בש� ה

 ובני הוא בו �שמשתמשי בכלישמדובר , נראהכתב על כ� בבית יוס� 

  . שהחיינו שלו על מבר� ביתו לבני וכלי� לו כלי� קנה א� אבל ,ביתו

 מבר� במתנה לו ניתנו שהחיינו מבר� קנה"מובא  הרואה בפרק ירושלמי

הבבלי לא  בתלמודשהרי , רי� עיו�צש התוספות וכתבו. "והמטיב הטוב

. כשעוד מישהו נהנה בזה יחד עימו אלא "והמטיב הטוב"מצאנו ברכת 

 המקבלשהרי א� , כי נראה לו שג� כא� יש מי שנהנה עימו תבכ ש"והרא

 הוא וא� צדקה לעשות ממו� וחננו הש� שזיכהוהוא עני הנות� נהנה 

 משמעכתב הבית יוס� כי ו .מתנתו שמקבל במה הנות� שמח עשיר

שהוא בכלל מה שהובא ש� שא� יש אחר  משו�בבלי לא כתבו זאת שב

 ול משמעהיה  והוסי� הבית יוס� כי "והמטיב הטוב" מבר�הנהנה עימו 

שמבר�  משמע ק"סמ מדברי אבל בלבד "והמטיב הטוב" אלא מבר� אינוש

  "שהחיינו"ג� 

 ."והמטיב הטוב" מבר�, ביתו ובני הוא בה� �שמשתמשי כלי� קנה  .א

 שלו על מבר�ני ביתו לב וכלי� לו כלי� קנה א� )ע"מר� בשו(

 ול הוא טובמפני ש, והמטיב ובהט מבר�ני ביתו ב של ועל שהחיינו

על כ� שבני  והמטיב כבוד במלבושי מלובשי�ני ביתו ב שיהיו שזכה

משנה (. וזרעו אשתו בשביל קנה א� קאוודו זו בטובה נהני�ביתו 

  )ברורה

מר�  (.ולנות� ול טובה שהיא, והמטיב הטוב: מבר� במתנה לו נתנו א�  .ב

 מעות לא אבל בזה משמח שהמקבל בגדי� או כלי� אדווק )ע"בשו

  )משנה ברורה. (לבר� על זה יוכל ולא יותר מתביישל ידי זה שע

בתלמוד  גמרא מסקנת לפילדעת� וכ�  על חולקי�ה מאחרוני� יש  .ג

. גשמית טובהיש לאחרי� ג� כ�  אלא א�, זו ברכה נתקנה לאהבבלי 

 ולא "שהחיינו" לבר� המקבל צרי� במתנה כלי� לו כשנית�ולפי זה 

 לבר� בזה לנהוג יותר טובש נראה ,ולמעשה ." והמטיבהטוב"

 לנערי�כשקנו מלבושי�  כל מקו�ומ ." והמטיבהטוב" ולא "שהחיינו"

 הטוב"ג� ו "ערומי� מלביש" יבר� מהיתומי�ל אחד כ ,יתומי�

מפני , ויברכ לא "שהחיינו" ו נערי� לכמההיא  טובהשהרי ה "והמטיב

 �מברכי לא י�הפוסק רובדעת ל " והמטיבהטוב" �שמברכי במקו�ש

  )משנה ברורה. (שהחיינו

        הקדמההקדמההקדמההקדמה
 קאודו חדשי� כלי� בקונה "יינושהח" לבר� צרי�ששמה  התוספות תבוכ

 אבל .חדש ביתלבדומה  חשובי� משמע חדשי� כלי�ש ,חשובי� בכלי�

 פשת� של וחלוק ואנפילאות מנעלי� כגו� ל כ�כ חשוב שאינו קט� דבר

  ."שהחיינו" לבר� צרי� אי� בה� וכיוצא

 בחלוק ששמח עני ישש ,אד� שהוא מה לפי הכל לי ויראה כתב ש"והרא

 :מט נדרי� המבושל מ� הנודר בפרקכמובא , שובי�ח בכלי� מעשיר יותר

 לשוקיצאה אשתו אשר וכ רעועה הגלימ אלא לו יתהיה לא יהודה רבש

 מבר�היה והיה בבית היה הוא מתכסה בה ויוצא אשר וכ התכסתה בה

  .לעשיר כמעיל עליו חשוב שהיה לפי ?מדוע "מעיל שעטני ברו�"

 על לבר� שלא התוספות כדברי לנהוג ישש כתב 'לו מ�סי הדש� בתרומת

 כלי�� וכ ואנפילאות ומנעלי� חלוקי� כגו� כלל חשובי� ינ�שא כלי�

 כגו� קצת חשובי� כלי� אבל ,לה� להתחדש אד� בני לסת� שרגילי�

 אד� בני סת�ש לזמ� מזמ� הבא דברלדומי� ה�  צמר בגד של מלבושי�

 יראשר רביטת שאפילו לששנראה , לה� מתחדשי� מועטי� לפרקי�

�צרי� לבר�  לזמ� מזמ� הבא בדבר אלא "שהחיינו" �מברכי שאי� גאו

  .עליה� שהחיינו

 חדש בית הבונה..." כתב  א הלכה י פרק ברכות הלכותב  �"הרמב

' יי אתה ברו� מבר� לו אי� בי� בה� כיוצא לו יש בי� חדשי� כלי� והקונה

שהובא כמו . הזה לזמ� והגיענו וקיימנו שהחיינו העול� מל� אלהינו

  .פוסקי� ושאר) טז מ�סי ש"הראוכ� פסקו , בפרק הרואה במסכת ברכות

 ב� לו שנולדמי  כלששמסתבר  כתב ה"רמ מ�סי' לק אח בתשובה א"הרשב

שהרי אנו פוסקי , לא או אחרי� בני� לו נולדו בי� ,שהחיינו לבר� צרי�

 בתי� קנה בי� .סמסכת ברכות ב אמרשרבי יוחנ� לשו� השניה בדברי כ

 שנהגו ראיתי שלא אלא  $ הוסי� ול�  א.שהחיינו מבר� קנה לא בי� אחרי�

� עירובי�מובא במסכת כ רשות עשאו� ושמא באר% אשר הגדולי� אפילו כ

 .בחובה שהחיינו �מברכי אי� כמועדות לזמ� מזמ� בא שאינודבר  כלש :מ

 לע וא� ,כ� דוחק אני לאמרו נהגו שלא הדור גדולי שראיתי ומפני  $ הוסי� ו

 "שהחיינו"לבר� ברכת  תקנו הב� בפדיו� שהרי ,הצור� כל מספיק זה שאי� פי

 טע� ולפי "שהחיינו" אומר הב� כפדיו� התורה ממצות והומצ על א� ושמא

 וכל מאביו ירושה לו ונפלה חדשי� כלי� כקנה הרואה שבפרק אות� כל זה

 במקו� אלא והוצמכ� אינ� ו לזמ� מזמ�באי� שאינ�  ש� הנזכרי� אות�

  .ברשות אלא אמרו בחובה לאו שש לומרי ,לבד הנאה

מעי�  (ואנפלאות מנעלי� או, חלוק כגו�, כ� כל חשוב שאינו דבר על  .ד

 כלי� שאר וא הדי�וה )ע"מר� בשו( ."שהחיינו" עליה� לבר� אי�, )גרביי�

� ושמח עני הוא א�ו )משנה ברורה( .בה� לשמוח דר� ואי� חשובי� שאי

  )ע"מר� בשו(. "שהחיינו" יבר�, בה�

 וכ�, הוכדומ ומנעלי� חלוק על מבר� אינו עני אפילו שאומרי�יש   .ה

 שיש דבר וכדומה צמר בגד וקאודששסוברי� מפני  )א בהגה"רמ (.�נוהגי

 ני אד�ב סת�ש לזמ� מזמ� הבא לדברהריהו דומה , קצת חשיבות בה�

ה שאי� כ� מ ,"שהחיינו"ל זה ע ושיי� מועטי� לפרקי� לה� מתחדשי�

 לבר�ל זה ע שיי� ואי� ני אד�ב לסת� להתחדש תמיד שרגילי� אלו

  )משנה ברורה( "הזה לזמ�והגיענו  שהחיינו"

 שאי� שכתב מי ויש. ותתחדש תבלה: חדש בגד שלובש למי לומר המנהג  .ו

 היו כ� א�ש בהמה של מעורות הנעשי� בגדי� או מנעלי� על כ� לומר

: וכתיב, אחר בגד ממנה שיחדש תחלה אחרת בהמה להמית צריכי�

 ואינו מאד חלוש הטע� הנה) ט, קמה תהילי� (מעשיו כל על ורחמיו

   )א בהגה"הרמ( .מרולא שלא זה על מקפידי� רבי� ומכל מקו�, נראה
וקרה או מי שזכה בקבלת תואר ה, שנבחר לכהונת רב ואב בית הדי�מי   .ז

 עליהאו גלימה חדשה ויבר� , שילבש בגד חדשהנכו� , הקהלמנכבדי 

בבחירתו או שיש לו השמחה את לפטור זו  בברכתו כוו� וי,"ינוישהח"

  )'ילקוט יוס� ג( .בקבלת התואר

א� ו. שבעי� או שמוני� שנה ביו� מלאת לאד� "שהחינו"לבר� אי�   .ח

פטור בזה את יכוו� לו, "שהחיינו"בגד חדש ויבר� על הבגד ילבש  ירצה

  )'ילקוט יוס� ג(. לגיל זהלהגיע  שמחתו שזכה

אי� לו לבר� ברכת , שזכה להדפסת ספרו בחידושי תורה והלכהמי   .ט

ירצה וא� . וכל שכ� ע� סיו� כתיבת הספר, הוצאת הספרע�  שהחיינו

 ויכוו� לפטור בזה את השמחה שיש "נוישהחי"עליו � ויבר דשילבש בגד ח

  )'ילקוט יוס� ג( .לו בהדפסת חידושי התורה

 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 בעמקיולהכניס� , �יפעמי

  . מה�עתשבגיליונות הקודמי� הובאו עשרי� ו. לפניו וחסד ח� ותשא

 ואי� אד� שו� הכיר ולא, נכריה אר% אל בא אד� א� שיזכור שלשיםה

, ויו� יו� בכל מזונו לו ונת�, המדינה ניאדו עליו וחמל, מכירו אד� שו�

, עבודתו על טוב גמול והודיעו, מצוותו על יעבור ולא בו ימרוד שלא והזהירו

 חייב הזה העבד באמת. העת הודיעו ולא, )המיתה יו� (הנסיעה על והזהירו

 גר ויאהב, רצונו יעשה במה המל� עבודת על ויחקור, הוהגאו ולעזוב להיכנע

 שיפגע חומל לו שאי� מפני, המדינה] אדוני [בעבודת להרבות וישתדל, מוהוכ

 א�, העול� ריולאו צאתו זמ� כשיגיע] כי[, בעול� גר האד� באמת כ� $  בעדו

, מאיבריו אחד לקשור או, לאחרו או, רגע להקדימו העול� כל משתדלי� היו

 העול� לכ יכולי� היו לא, העול� וירולא צאתו אחר וכ�. יכולי� היו לא

 אדוניו א� כי, חבר לו שאי� כיחיד והוא. הנאמ� האל זולת מזונות לו לתת

   )זכירה שער ה$ על פי אורחות צדיקי� (              .בוראו והוא$ עליו שיחמול

   'זתשס'   ה               ד    "בס

  34שנה שנים עשר גיליון מספר 
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  'הפרקי אבות פרק 
  

  : מפטירי�
 "אלי' דבר הויהי "תימני�  

  ) ' א–' לדיחזקאל (
עטזי ' ה "ואשכנזי�  ספרדי�

  ) 'יט' רמיהו טזי" (ומעוזי
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  פרסומי� תורניי�
  בוע שפרשת ואגדה , הגות, הלכהב

 ל" זש ששו� ב� שמחה לבית בוחניק"ע
  



  ושפל יראה' רם ה
מה עניי� שמיטה אצל הר  � )א�כה" (אל משה בהר סיני לאמר' וידבר ה"

, בלבבות את ההכרהנטוע ל, שמיטההות ומצאחד מטעמי  )י"רש(סיני 

 – יתבר� וממנו באה השפעתה 'נתו� תדיר תחת השגחתו של ה שהעול�

ה "הקבכי אי� זה לפי כבודו של , לב� של מיני� הטועני�מלהוציא 

ושפל ' ר� ה" אלא �ק בעול� החומרי השפל ועסל, המושל בשמי שמי�

  .משגיח על נמוכי� והשפלי� ביותר, על א" רוממותו וגדולתו". יראה

 יתבר� את ההר הפעוט 'שבחר לו ה, ההוכחה הברורה ביותר לכ� היא

בזה הוכיח לנו . לגלות עליו את שכינתו ולתת ש� את תורתו, ונמו� סיני

  .למרות גדולתו ורוממותו הריהו מחבב שפלות רוחכי , בעליל

שהשראת השכינה על הר סיני הינה הראיה הברורה ביותר , א� כ� יוצא

בונו של עול� הוא המשפיע ישבאה להורות לנו כי ר, ת שמיטהולמצו

  )ל חרי""קומ# המנחה למהרי "עפ(           …והמשגיח על העול� השפל

  גם אם הונה אותך

 )יז�הכ"(אלוהיכ�'  את עמיתו ויראת מאלוקי� כי אני הולא תונו איש"

, "אל תונו איש את אחיו "� ד"הלא כבר נאמר בפסוק ינשאלת השאלה 

�מזהירה התורה ' מפרש כי בפסוק יד י"רש ?ולש� מה חוזר הכתוב על כ

 איש יקניט שלא, דברי� אונאת על מזהירה התורה כא� ו,מהונאת ממו�

  . יוע# של והנאתו דרכו לפי לו הוגנת אינהש עצה ישיאנו לא חברו את

מדובר על איסור הונאה כלפי ' פירוש נוס" לכפילות הוא כי בפסוק יד

מזהירה התורה שאפילו א� הלה הוא בפסוק זה  ואילו ,אד� ישר והגו�

ויש , שכבר הונה אפילו אותו עצמו,  כלומר חברו רמאי כמותו�"עמיתו"

 �ונה עמיתו כפי שהונה הלה אותולכאורה מקו� להוראת היתר לכ" שי

 �"ויראת מאלוהי�: "לפיכ� מסיי� הכתוב. בכל זאת אסור להונות אותו

הרי עלי� , לפי שהוא ג� הונה אות�, א" על פי שמפניו אי אתה מתיירא

שאני הוא אלוקי " אלוקיכ�' כי אני ה"להתיירא מפני ריבונו של עול� 

וג� אתה , על אשר הונה אות�, שניכ� ונתו� תתנו לפני את הדי� ג� הוא

  )בינה לעיתי�י "עפ(                                         על אשר תונה אותו 

    בטחון ושלום
, נשאלת השאלה) ' ה–' כו(" וישבת� לבטח בארצכ� ונתתי שלו� באר#"

מדוע צריכה התורה ,  שישבו לבטח בארצ�הבטיחה התורהישראל א� 

  . ר#ונתתי שלו� בא"להוסי" 

אי� הכוונה להשגת שלו� " ונתתי שלו� באר#"נראה לומר כי בהבטחה 

אלא לשלו� פנימי בי� כל חלקי הע� ובי� כל אד� , מהאויבי� מבחו#

 מפני? חרב מה מפני ראשו� מקדש :ובא במסכת יומא טמכ. לחבירו

 עבודה. דמי� ושפיכות, עריות וגלוי, זרה עבודה: בו שהיו דברי� שלשה

, שני מקדש אבל"...מהשתרע המצע קצר כי" )'כח ישעיהו( יבדכת � זרה

 מפני? חרב מה מפני חסדי� וגמילות ובמצות בתורה עוסקי� שהיו

: עבירות שלש כנגד חנ� שנאת ששקולה  ללמד�. חנ� שנאת בו תהישהי

ל שבדורו של שאול " ואמרו חז.דמי� ושפיכות, עריות גלוי, זרה עבודה

ובכל זאת לא נצחו את אויביה� מפני שהייתה המל� היו בני תורה רבי� 

  .תבניה� מחלוק

 התלבטות רצינית בפני בעלי המציב" לא תעמוד על ד� רע�"המצווה 

שמ� הטוב ופרנסת� מבוססי� על האמו� , הצלחת�אשר המקצוע 

  .שלקוחותיה� נותני� בה�

דינו דברי� שהוא שומר  אד� לגלות בפני רופאו או עור לרוב יסכי�

חייב המטפל  , ככל האפשר.  אחרשהו מפני מ–שלא בצדק  –בסוד 

לשכנע את מטופלו שיש לו חובה מוסרית לגלות את המידע שברשותו 

יש להסביר למטופל שלמרות התוצאות הצפויות הוא יחוש  .לצד הנכו�

, בהיותו ישר וגלוי בחייו הפרטיי�, יתר על כ�. הקלה לאחר גילוי המידע

  .י חיובי יותרהוא יוכל לפתח דימוי עצמ

רובו לגלות את המידע לצד יבסועומד א� המטופל ממשי� להתעקש 

: עלול עור� הדי� או הרופא לעמוד בפני ברירה כואבת, הנוגע בדבר

להניח לקשר ההרסני להתממש או להעמיד בסכנה את פרנסתו ואת 

כלל זה חל .  במצבי� כאלו הכרח לשאול בעצת רב מוסמ�, שמו הטוב

  . נודע לו שחולה כרוני שלו מתכונ� להינשאג� על רופא ש

, ממש אב כיבוד כדי�, חמיו את לכבד האד� על והומצ הא� ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

  ? ולהדרו מפניו לקו� אלא חייב אינו או

 דוד לו אמר": מובא' כד פרק –' א שמואל שמעוני בילקוט ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

 ככבוד חמיו בכבוד אד� שחייב מכא�, ראה ג� ראה ואבי, לשאול

 ששאול פי על א", לשאול כ� שאמר מדוד שלמדו שמה נראה. "...אביו

� :לב קידושי�כמובא במסכת , ובמוראו בכבודו חייב הכי ובלאו, היה מל

, למל� נמשח שדוד והג�. עלי� אימתו שתהא � " מל� עלי� תשי� שו�"

 מקו� מכל :יד במגילה שאמרו כמו, בעול� טבעו יצא לא עדיי� אול�

, כגופו שאשתו פנימ שהוא מוכח, אבי אלא ,מלכי לו אמר שלא ממה

  . אביו ככבוד חמיו בכבוד וחייב

 וישק וישתחו חותנו לקראת משה ויצא: " מובאיתרו פרשת במכילתא

, לשלו� לרעהו איש וישאלו אומר כשהוא, למי ונשק הוהשתחו מי �" לו

 הרי, מאד עניו משה והאיש שנאמר, משה זה אומר הוי, איש קרוי מי

 מוכ� אד� שיהיה אמרו מכא�, לחמיו משה אלא ונשק וההשתח שלא

 שחייב ,'כד �' רמ סימ� דעה יורה ע"ווהש הטור פסקו  וכ�.חמיו לכבוד

  . 'לק בח חיי� רחותובא כתב וכ�. חמיו לכבד אד�

 אחיו בכבוד אד� חייב, שכתב הטור מלשו� לדייק שיש, חדש הבית תבכ

, חמיו לגבי כתב ולא, חמיו בדלכ וחייב כתב כ� ואחר, אביו ככבוד הגדול

 אלא, ממש כאביו לכבדו חייב שאינו מוכח, אביו ככבוד לכבדו שחייב

  . הזקני� את שמכבד כדר�, בלבד והידור בקימה לכבדו

 ואבי שנאמר, אביו ככבוד חמיו בכבוד אד� חייב אמרו שבמדרש א"

 לאבנר אמר "ראה אבי"ש  רבנ� ש� חולקי�ש לומר יש, ראה ג� ראה

 ולכ�, הרבי� שה�מפני , כדעת�להלכה � קטיונ, בתורה אביו היה אשר

 לכבדו שחייבובר הטור ס מקו� ומכל. לגמרי זה די� הפוסקי� השמיטו

א� כ� , לשאול אמר ראה ג� שאמרו שממה, חשובי� זקני� שאר כמו

 פסק וכ�' כב ק"ס ש� כה� השפתי כתב כ� .אב לכיבוד במקצת סמכו

  . 'כד – 'סז כלל אד� החיי

, נכו� זה שאי�, חדש הבית דברי על כתב, יתרו פרשת תמימה תורה בספר

 מוכ� שיהא במכילתא מזה ולמדו, לו וישק וישתחו נאמר במשה שהרי

 מה וג�. ונשיקה בהשתחואה חיוב אי� זקני� ובשאר, חמיו לכבוד אד�

 בלא זה די� נשנה במכילתא הרי, שהשמיטוהו הפוסקי� בטע� שכתב

 אלא, כלל חיוב לשו� בזה נאמר לא במכילתא שהרי, ליוע ותימה. חולק

, חיוב מצד אינה והנשיקה ההשתחואה וג�. חמיו לכבוד מוכ� אד� שיהא

  . חדש הבית כדברי העיקר ולכ�. אר# דר� מנהג אלא

 לקו� אד� חייב א� נשאל 'מז סימ� דעה יורה חלק עול� בני� ת"בשו

 חדש הבית כתבו שהרי, חותנו מפני לקו� שצרי�, והשיב, חמיו מפני

 מזק� עדי"ש משמע, חשובי� זקני� שאר כמו לכבדו שצרי� כה� והשפתי

 שאינו זק� מפני אפילו הריש, לכבודו לקו� צרי� לכ�, חכ� תלמיד שאינו

  .'א � 'רמד דעה ביורה הפוסקי� שפסקו וכמו, לקו� חייב חכ� תלמיד

 ארבע לתו� עכשמגי, והידור בקימה חמיו את לכבד אד� חייב :סיכום

 ויש. כאביו לכבדו חייב אל �א, חשובי� לזקני� שמכבד כמו, אמותיו

 כשחמיו ובפרט. לעשות ראוי וכ� ,כבוד דר� חמיו ידי לנשק ג� נוהגי�

 חמותו את לכבד שחייב הדי� והוא. טובי� מעשי� ובעל תורה ב� הוא

ש וי, יכלתה כמיטב וחמותה חמיה את לכבד חייבת האשה וכ�, לה כראוי

   )'נא סימ� 'ו חלק דעת יחווה ת"שוי "עפ     ( . בעלה כבודמשו� בזה ג� 

 נולד בשנת , רבי אליהוב� –וגוגוגוג''''מקרמנצמקרמנצמקרמנצמקרמנצ––––יןיןיןיןיוסף תומארקיוסף תומארקיוסף תומארקיוסף תומארקרבי רבי רבי רבי 

ג� ה , וג'שימש כרבה של קרמנצ, "דברי נחמיה"למד אצל ה  ' תקעט–ה 

  . שלח אליו שאלות בענייני עגונות, שהיה קשור עמו רבות" צמח צדק"

וכל , "עד מסירות נפש ממש" שבויי� הייתה חביבה עליו מצוות פדיו�

וג לא לקחו לעבודת הצבא מצעירי 'ימיו שכה� בתור רב בעיר קרמנצ

היה נות� תמיד פדיו� נפש� בכס" מלא ומשחרר "היהודי� שבעיר כי 

ד גזרה מלכות רוסיה הרשעה לגייס לעבודת הצבא "בשנת תרל.  אות�

ורבי יוס" בעל הלב הטהור , האת הצעירי� מגיל עשרי� ואחד שנ

: והתבטא בפני מקורביו, לא מצא מרגוע לנפשו מגזרה רעה זו, והרחו�

עיני לא יוכלו לראות בנפול צעירי בני ישראל היקרי� והעדיני� בידי "

נפטר באופ� , וכשגגה שיצאה מפי השליט" הרשעי� עוכרי ישראל

         .פתאומי ארבעה חודשי� לפני התגשמותה של הגזרה הקשה

 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
 גרו ,בכפר קט
 על גבול גליציה :ו שעברותתקציר משבוע

אול�  , מיגיע כפ�חיו בשלו� ונהנו .רבי אליעזר ואשתו שרה
מוצאי שבת  .נעצבו על כ� ולעת זקנה ,תברכו בבני�לא ה

 את חטפוש, שודדי�קבוצת פרצה לבית� , בסעודת מלוה מלכה
  .ו גנבו עוד דברי� מהבית והלכ,רבי אליעזר

 .להתפללנתנו לו רשות  ,"תתרש"שכונת ב, "יאסי"בדרכ� לעיר 
 לבית הכנסת ראה אשה עומדת ליד שתי מצבות קברי� דר�ב

 קבורי� חת
 וכלה שנהרגו בשעת ש�סיפרה לו שהיא  .ובוכה
באות על ה מקו� תפילה על צרות  הואמקו�הו, החופה
ה שהחת
 והכל נפל על הקבר והתחנ
 ,רבי אליעזר .היהודי�

 לפני ותחננו עלייתפללו וי ו,ושר עלייהיו מליצי יוהקבורי� ש� 
 שכאשר ינצל ,באותה השעה נדר רבי אליעזר נדר . לרחמי�'ה

  .מידי שוביו ישוב ויתפלל ליד קבר� של החת
 והכלה
ש� ,  אצל שר גדול מעמי ישמעאל,חוטפיו מכרו אותו לעבד

, זוע� לביתובאחד הימי� הגיע השר כעוס ו .שרהמצא ח
 בעיני 
סיפר כי סיבת כעסו היא השר . במתק לשונוהרגיעו  אליעזר ביר
עיו
 כיצד לנצח מדינה עימה רמל� הטיל עליו למצוא המשנה לש

רבי  .והוא לא מצליח למצוא רעיו
 כזה, ה� במצב מלחמה
  .משנה למל�והציע אותו להל�  והשר הציע לשר רעיו
אליעזר 

וכשנודע לו כי בעל הרעיו
 , � המשנה למלהרעיו
 מצא ח
 בעיני
 . רבי אליעזר–עבדו ביקש מהשר שית
 לו את הוא רבי אליעזר 

  .בי אליעזר לשר צבאכ� הפ� רבלית ברירה הסכי� השר ו
ל ש� ניצחו
 לפי הרעיו
 של רבי אליעזר ונחפעל למל�  המשנה
נת
  לאחר המלחמה כהוקרה על כ� . אויביו מכה ניצחתעלגדול 

בי אליעזר רנעשה מת המשנה למל� כש. לו את בתו לאשה
רבי אליעזר למעשה לא התחת
 ע� האשה כי . המשנה למל�

לאחר זמ
 מה שאלה אותו ו. ליהודי אסור להתחת
 ע� גויה
רבי אליעזר סיפר ?  בבית אחדההאשה מדוע אי
 אתה גר אית

לה כי נחט� על ידי שודדי� ושיש לו אשה עימה הוא נשוי כבר 
  . ולהתחת
 ע� אשה נוספתהיכול לבגוד בארבעי� שנה ולא 

בת המשנה למל� נפעמה מנאמנות האיש ורצתה בכל מאודה 
נתנה לו תיבה מלאה  ו היא שלחה אותו מביתה.לעזור לו

באבני� יקרות כס� וזהב מתנה לאשתו והוא הבטיח לה 

            .שיתפלל שיזמנו לה מהשמיי� בעל טוב והגו

ובכדי שיעזבו , ו להרגובמסעו לביתו תפסו אותו שודדי� ואיימ
 בהמש� . המלאה באבני� הטובותאת התיבהאותו נת
 לה� 

ש�  .והל� לקבר החת
 והכלה להתפללדרכו הגיע לעיר יאסי 
ניסיו
 היות ועמד בו ש לשרביש, לפניו איש זק
 ונשוא פני�ראה 

תפקיד המשנה על כשויתר על הקשר ע� בת המשנה למל� ו
ית
 לו ולאשתו ב
 זקוני� שיהיה ' ה, למע
 יהדותו ולמע
 אשתו

  .צדיק גדול בישראל ויהיה חסיד גדול
 וחשבו כי חזר ,ואשתו ובני ביתו וכל אנשי העיר שמחו לראות

 .סד שהייתה מיילדת את העניות בחינ�בעלת החבזכות אשתו 

 אליהו הנביא היה אמור להיוולד לה� ב
 אלא שהשט
 תכהבטח
   .יקבל את הב
בטר�  ולנסותשהוא רוצה ', קיטרג ואמר לה

א� רבי אליעזר מבחינה כלכלית ובנתיי� התבסס     :סוף דבר

א� יחד ע� זאת לא שכח את אחיו  ,י העירירהפ� לאחד מעש

הידר מאוד במצוות היה א�  ו, מהונו לעניי�היה מחלקהעניי� ו

   .אורחי�הכנסת 


הניסיו
 . כאמור משמי� הוחלט להעמידו בניסיו
 בטר� יזכה בב

 בעצ� יו� ,עניאד� אל ביתו לשלוח , לט להעמידו היהבו הוח

ולראות כיצד , דבר האסור בשבת עצמה, השבת במקלו ובתרמילו

יכלימו בדברי� וינזו� בו על היותו הא� ,  אליעזרבירינהג עימו 

 אליעזר בי רו לא מצאבאחת השבתות . או לאמחלל את השבת

בצער תו היו ואש אליעזר ביר. �ומשרתו עני שיבוא להתארח אצל

  .לבד ישבו ואכלו את סעודות השבת הראשונות ה�. גדול על כ�

 ראה עני ,בסעודה שלישית בלכתו לבית המדרש ללמודוהנה 

 אליעזר ר" אליו ולא גער בו על בי ר.הנכנס לעיר במקל ותרמיל

  . אלא דאג לו ונת
 לו לשבת ולאכול ולשתות ולנוח,חילול השבת

מלווה מלכה ונת
 לו ג� סעודת מו עהזמינו לאכול בצאת השבת 

 ולא דיבר אתו ולו מילה אחת על ,� וכס� למחיהרעוד צידה לד

  . השבתלחילו

 �סיו
 שנשלח אליו מהשמיי לו העני שהוא היה נגילהלפני לכתו 

סיו
 יוא עמד בנאכ
 ה ו,לבדוק הא� הוא באמת ראוי לב
 זקוני�

  .ולא הכלי� את העני

והעני יצא ה " ובשבח והודיה לקב אליעזר שמח שמחה גדולהביר

ב
 זה גדל והיה לצדיק . וקראו לו ישראל, לו ב
 לימי� נולד .לדרכו

 ישראל בעל ש� טוב הצדיק והקדוש שייסד ביהלא הוא ר, גדול

  . שותי� עד ימינו אנוואת החסידות בעול� וממימי תורתו אנ

אשרינו שזכינו להיות ממקבלי תורה ואשרינו שזכינו למרביצי 

 .ט הקדוש"ורה כאלה עד כא
 סיפור הולדתו המופלא של הבעשת

        ההההרכרכרכרכבבבב
נכד ( יונת
 צביו לרגל הולדת הב
 " הינגריזשל עליזה ודניאלמזל טוב ל

יהי רצו
 מלפני  והכנסתו בבריתו של אברה� אבינו )לי" בומרי�שמואל ל
שמחה ונחת , שוכ
 מרומי� שתזכו לגדלו ע� כל יוצאי חלציכ� באושר

  . וימצאו ח
 ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�, ורה ויראת שמי�לאהבת ת

            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה
   :ה� אחרי מות קדושי�פרשת התשובות הנכונות ל
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  ו" היוב
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  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
פרשת , שני פרשיות מחוברות יש לנו השבוע , וחביבי�ילדי� יקרי�

, היות ואנו עומדי� בפתחה של שנת שמיטה. בחוקתיפרשת בהר ו
  .נתמקד בעניי
 מצוות השמיטה ומצוות היובל

תחלקו ,  אר" ישראלכבשו אתכשת: לישראלמצווה הקדוש ברו� הוא 
ע וזרחרוש לל, נחלתובאותה לנחלות ותתחילו להתבסס איש איש 

  .'להשבית את האר" שבת לה עליכ� –ולקצור 
ובשנה ...ר כרמ�וש שני� תזרע שד� ושש שני� תזמש: "התורהה ומצו

שנת היא השביעית השנה , "השביעית שבת שבתו
 יהיה לאר"
אי
 עושי� שו� עבודה  אי
 קוצרי� ו,בשנה זו אי
 חורשי�. שמיטה

  .והפירות שגדלו יש להפקיראת התבואה כמו כ
 , מעבודות האדמה
טת ישממצוות חלה  ה זושנ ב,בנוס� לשביתת מעבודת האדמה

  .ואי
 צור� לפרוע אות�, הלוואות שניתנו לפני השמיטהעל , כספי�
א� אול� . ימי מצוות השמיטהמקיל' מאת הבטח ושפע ברכה מ

מי שאינו שומר . כי אז באה גלות לעול�, חלילה לא תשמר השמיטה
ר עצמו ו ולמכ,ביתיללוות בר, ר את שדותיוו יאל" למכ–מצווה זו 

ר מצוות השמיטה הוא בקשר שבי
 ע� יקע .וא� לגר ולנכרי, לעבד
.  לאר" ומיוחדת לאר" ישראל–נוהגת בחו"  לא כ
ל. ישראל לארצו
  .'טחו
 בהידת האמונה והבי לחזק את ישראל במהמצווהתכליתה של 

ומכריזי� ', את אמונתנו בהאנו מגבירי� טה יהשמעל ידי קיו� מצוות 
  .מביא את ההצלחהחנו וולא כ, הוא אדו
 האר"' הכי 

להוציא את האד� מאוירת החומרנות ולאפשר לו ג� שנת השמטה באה 
מוותר על הגדלת , מפסיק האד� את העבודה. לשבת וללמוד תורה

כולל הלוואות שנת
 , מפקיר את האדמה ומוותר ג� על רכושו, רכושו
  .מוד התורה ובהתעלות רוחניתי ומתרכז בל–לאחרי� 

כול�  שווי� כול�. בדלי� בי
 עני לעשירהשמיטה באה לסלק את הה
ובכ� שיאכילו ישראל את . כולל הגויי�, רות שביעיתימותרי� באכילת פ

כ� רומזת וב', תקרבו הנוכרי� אל ה י–שביעית השנה הרות יפמכרי� והנ
  .'שבה מלאה האר" דעה את ה, ת המשיחהשמיטה לימו

: על ישראלה מצווהתורה . באה מצוות היובל, בהמש� למצוות השמיטה
ארבעי� לאחר ." שבע שני� שבע פעמי�, וספרת ל� שבע שבתות שני�"

 – היאש. מגיעה שנת החמישי�, בה
 היו שבע שנות שמיטה, ותשע שנה
    .הכל חוזר לקדמותוובה .  יש קדושה מיוחדתיובלשנת . שנת היובל היא

  ".וקראת� דרור באר" לכל יושביה "– פשיפשיפשיפשיוווולוח העבדי� לחלוח העבדי� לחלוח העבדי� לחלוח העבדי� לחיייישששש
 זו שנהבג� , כמו בשנת השמיטה שקדמה לה –  ולא לקצור ולא לקצור ולא לקצור ולא לקצורלא לזרועלא לזרועלא לזרועלא לזרוע

  .את האדמהמעבדי� בה אי
 האר" שובתת ו
                           .חוזרות לאדוניה
 כל הנחלות שנמכרו ת היובלבשנ– חזרת כל הנחלותחזרת כל הנחלותחזרת כל הנחלותחזרת כל הנחלות
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  ?בשנת השמיטהמה נאסר על החקלאי . 1

  .נכונות' וב' אתשובות . ד     .למכור את האדמה לחקלאי אחר. ג        .לעבד את האדמה. ב        .לנהוג בבעל הבית של התבואה שגדלה בשנה זו. א

  ?ו" לאר"הא� מצוות השמיטה נוהגת בח. 2

  .לא נוהגת בחו" לאר". ד   .באר" ישראל ג� באדמה של גוי ובחו" לאר" רק בשל יהודי.  ג . מדרבנ
 כ
ו, התורה לאמ.   ב.אדמה של יהודיב רק, כ
. א

  ?מהי תכליתה של מצוות השמיטה. 3

   .התשובות נכונותכל . ד   .לסלק את ההבדלי� בי
 עני לעשיר. ג   .ללמוד תורהחומרנות ולאפשר להוציא את האד� מ .ב   .'אמונה בההלחזק את  .א

   ?מה קורה בשנה זו, שנת היובל יש בה קדושה מיוחדת. 4

  . נכונותכל התשובות. ד    .הנחלות שנמכרו חוזרות לבעליה
. ג    .כמו בשמיטה, אסור לעבוד את האדמה. ב    .שלחי� את כל העבדי� לחופשימ. א

        '''' וה וה וה וה''''דדדדלכיתות לכיתות לכיתות לכיתות י י י י """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ? מה הקשר לעניי
 שמיטה" וישבת� על האר" לבטח" .5

  .בשמיטה לא צרי� משרד בטחו
.    ד   .כל התשובות נכונות. ג        .בעוו
 שמיטה ישראל יוצאי� לגלות.  ב    .  כשיש בטחו
 הע� שומר שמיטה. א

  ? מפסוק זהמה למדי�" והחזקת בו...וכי ימו� אחי� ".6

  .א� תשובה לא נכונה. ד.  בתחילת נפילהמצווה לתמו� באד� . ג .נהיה עניאחרי שאד� מצווה לתמו� ב. ב  .לקו�ארצה  אד� שנפלמצווה לעזור ל. א

  ?מה כוונת פסוק זה" וזרעת� לריק זרעכ�". 7

  .וא� כ
 האויבי� יאכלו, תזרעו ולא תצמח. ד.       רקובי� יצמחוג� זרעי�. ג   .האדמה תצמיח ללא זרעי�.   ב     .  שאסור לירוק לפני אנשי�. א

9ַר ֲא6ֶר 4ְכ3ר 2ְ�" .8    ? לגבי בכור בהמה טהורה"לא יקדיש איש אותו"המילי� מה למדי� מ) 'וכפרק ( "ה@א 'הַל...אֹת3 ִאי6 ַיְקִ?י6 לֹא 4ְִבֵהָמה 'הַל ְיב:

  .נכונות' וג' א. ד  .כגו
 לא לעבוד בו, לנהוג בו קדושה .ג  . חובה
לקורב קריבולהלא א,  רשות
 להקדישו לקורבלא. ב. אסור להקדישו לקורב
 אחר. א

        ' ' ' ' עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ווווי לכיתות י לכיתות י לכיתות י לכיתות """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
 ?מדוע" ויראת מאלקי�"נכתב איסור לקיחת ריבית על . 9

  .נכונות' וג' ב. ד.    'מי שלא לוקח ריבית הוא ירא ה. ג.    דעת האד� נמשכת אחר הריבית. ב.   דעת האד� לא נמשכת לריבית. א

   ?"מ
 השדה תאכלו" מה למדי� מהמילי� )פרק כה( "Aְב@DָתC ֶאת Aֹאְכל@ ַהBֶָדה ִמ
 ָלֶכ� Aְִהֶיה קֶֹד6 ִהוא י3ֵבל 9ִי" .10

  .נכונות' גו' ב .ד  .בכל שנה הכל ולהביא לביתלא לקצור כ .ג  .מותר לאכול מה שבבית, שיש תבואה בשדהכ .ב  .בשדהרק  לאכול את התבואה יש. א
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   ?"מ
 השדה תאכלו"מה למדי� מהמילי�  ,
"לפי פירוש הרמב )פרק כה( "Aְב@DָתC ֶאת Aֹאְכל@ ַהBֶָדה ִמ
 ָלֶכ� Aְִהֶיה קֶֹד6 ִהוא י3ֵבל 9ִי"". 11

  .נכונות' גו' ב .ד  .בכל שנה הכל ולהביא לביתלא לקצור כ .ג  .מותר לאכול מה שבבית, שיש תבואה בשדהכ .ב  .בשדהרק  לאכול את התבואה יש. א

9ַר ֲא6ֶר...". 12    ? בכור בהמה טהורהעל "לא יקדיש איש אותו" מה למדי� מ
 " הרמבילפ) 'וכפרק ( "ה@א 'הַל...אֹת3 ִאי6 ַיְקִ?י6 לֹא 4ְִבֵהָמה 'הַל ְיב:

  .נכונות' וג' א. ד  .כגו
 לא לעבוד בו, לנהוג בו קדושה .ג  . חובה
לקורב קריבולהלא א,  רשות
 להקדישו לקורבלא. ב. אסור להקדישו לקורב
 אחר. א
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