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העול�  מל אלוקינו' רו אתה הב אומר �בביישו ישראל בתי הרואה

בדי עו בתי הרואה .האמת דיי� רוב אומר בחורבנ� .אלמנה גבול מציב
 אל אומר בחורבנ�' ה יסח גאי� בית) טו משלי (אומר �ביישוב גילולי�
: נחבברכות  י"רש מדברי נראה. ישראל בתי רואהזה ש. 'ה נקמות

 ,שני בית בישוב כגו� אלמנה גבול מציב שכתב המקדש יתבל מתייחס
  .ישראל כנסיות בתי הרואה כתב: מגבברכות  !"והרי

א� , שבתי ישראל הכוונה לבתי כנסיות! "לדברי הרי, הבית יוס! קשהוה
 שאומר אמראי ו זרה עבודה בתיהכוונה ל ,ששנה העול� אומות בתי כ�
 שנת� ברו" מבר עבודה זרה הרי אמרנו שעל בתי "'ה יסח גאי� בית"

ש� שנה , שצרי לומר את שניה� פסוק וברכה לומר ודוחק ..."אפי� אר
  . לגבי הברכה וכא� שנה לגבי הפסוק

בודה ע בתיאי� הכוונה ל העול� אומות בתיש מפרש !"שהרי אפשר מיהו
כוונה ה העול� אומות בתי אלא ..."אפי� אר שנת�" מברשעליה� , זרה

 בית אומרועליה� , להתייע# או בערכאות לדו� בה� כנסי�שמת בתי�ל
  .ממש כנסיות בתי היינו ישראל ובתי' יי יסח גאי�
 בלא מיושבי� כשישראל היינו בישוב� ישראל בתיש לומר נראה יותר
 הוו חסדא ורב עולא: נח בסמו גמראהמ מוכחוכפי ש ,רע פגע ולא שט�
 חסדא רב נגד חנילאי בר חנא רב דבי אפיתחא מטו כי בארחא אזלי

 של בתיה� על גזרה נגזרה המקדש בית שחרב מיו� עד' וכו ואיתנח
 בתי היינו ,ששנה בחורבנ� ישראל בתיש משמע .'וכו שיחרבו צדיקי�

 "בישוב� ישראל בתי"זו הכוונה ג� ב  כ� וא� צדקות ובעלי ישראל עשירי
  .ובגבורת� בתוקפ� ישראל עשירי בתי כלומר

היוצא . שני בית בישוב כגו� אלמנה גבול מציב ברו י"רש שפירש מה
 בבל בגלות שגלו וקוד� ,אלמנה גבול מציב לומר שיי אזמדבריו שרק 

  .אלמנה בש� לקרות� שיי היה לאשהרי , � ברכה זומברכי ויה לא
 אי� מקומות בקצת וגבורה בתוק! מיושבי� שישראל ! על פישא אפשר
 שזו ונראה הבית ובזמ� ישראל ר#בא היו לא א� כ�א ,עליה� �מברכי

  .שני בית בישוב כגו� שכתב במה � כ�ג י"רש כוונת יתהיה

        פרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכות
' ה אתה ברו: אומר, שני בית כגו�, �ביישוב ישראל בתי הרואה  .א

 דיי� ברו: אומר, �בחורבנ .אלמנה גבול העול� מציב מל ינולוקא
 ישראל עשירי בתישהכוונה ל רשפיי "רש) ע"מר� בשו(. האמת

 רשפי !"והרי. שני בית בישוב כגו� ובגבורה בתוק! שמיושבי�
 שאי� העול� נהגו וכ� .בתוכ� �שמתפללי כנסיות בתישהכוונה ל

 ופיובי ואות כשרואהית הכנסת ב עלאלא  ,בתי� שאר על �מברכי
 )משנה ברורה. (וובתיקונ

 מצדד ג"ובפמ ז"בזה ואפילו ל"לחו י"א בי� חילוק דאי� ר"בא כתב  .ב
  :ומלכות ש� בלא אלמנה גבול מציב ברו לבר טוב ז"דבזה

) כה, טו משלי(' ה יסח גאי� בית: אומר, �ביישוב �"עכו בתי הרואה  .ג
פי פירוש ל) ע"מר� בשו(). א, צד תהילי�(' ה נקמות אל: אומר בחורבנ�

פי פירוש ול ,ועושר והשקט בשלוה שיושבי� גויי� בתיהכוונה ל י"רש
 ) משנה ברורה. (שלה� פלהתה בתי היינו !"הרי

 –טהורה ' המופלג בתורה ובחוכמה וביראת ה(, ישראל חכמי הרואה  .ד
 שחלק, העול� מל אלוקינו' רו אתה הב": אומר) 'ילקוט יוס! ג

 ודבקי� אלוה חלק ה�' ה שע�מפני ) ע"מר� בשו (.ליריאיו מחכמתו
   )!ילקוט יוס(.  א! בזמננו יש לבר בש� ומלכות)משנה ברורה(. בו

, העול� בחכמות שחכמי� כוכבי� עובדי העול� אומות חכמי הרואה  .ה
 . וד� לבשר מחכמתו העול� שנת� מל אלוקינו' רו אתה הב: אומר

ל ע ,בדת� חכמי� ה� א� ,הוציאל חכמות בשבע היינו) ע"מר� בשו(
  )משנה ברורה. (כלל מבר אינו זה

העול�  מל ינולוקא' ה אתה אומר ברו ישראלהרואה מל ממלכי   .ו
  )ע"מר� בשו. (ליראיו מכבודו שחלק

. וד� לבשר מכבודו שנת� ברו, אומר כוכבי� עובדיהרואה מל ממלכי   .ז
 וד� דבריה� לשנות עליה� מל עול שאי� ולטי�שהכוונה ל) ע"מר� בשו(

 טוב ועיר עיר בכל המל שממנה השרי� ועל. עליה� מבר במשפט והורג
  )משנה ברורה (.ומלכות ש� בלא לבר וישר

) ע"מר� בשו (.העול� אומות מלכי אפילו, מלכי� לראות להשתדל הומצו  .ח
 ובי� ישראל למלכי בי� כבוד� מפני מדרבנ� בטומאה טמאהיל ומותר
 כבוד מפני מדרבנ� בטומאה טמאהיל ומותר וכ� מות העול�או למלכי

  )משנה ברורה(. אבלי� לנח� ליל כגו� ,הבריות
בלי ש� , יש לו לבר ברכת המלכי�, נשיא מדינה בזמ� הזה הרואה  .ט

 )'ילקוט יוס! ג". (וד� לבשר מכבודו שנת� ברוברו : "ומלכות ויאמר
נשיא מדינה הלבוש בבגדי מלכות שכול� רואי� את יקר תפארת  הרואה  .י

, יש לו על מי לסמו, בש� ומלכות, ומבר עליו ברכת המלכי�, גדולתו
אבל . פסק חלו� מכונית או על ידי משקפת וכדומהאפילו א� רואהו בה

 )'ילקוט יוס! ג. (א� רואהו בטלביזיה אינו מבר עליו ברכת מלכי�
וה� מלכי� שמברכי� עליה� ברכת , כמה מלכי� ביו� אחד הרואה .יא

א א� ראה . מבר על כל אחד ואחד ברכת המל, המלכי� בש� ומלכות
 )'ילקוט יוס! ג. (ל כול�מבר ברכה אחת ע, כמה מלכי� במעמד אחד

מי שיודע שהמל נמצא בספינה או ברכב א אינו רואה את המל  .יב
אי� לו לבר ברכת , אפילו שהוא יודע בבירור שהמל ש�, בעצמו

 )'ילקוט יוס! ג. (ובפרט א�  ידוע שהוא מל השונא לישראל, המלכי�
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    מלמלמלמל    לוקינולוקינולוקינולוקינואאאא' ' ' ' רו אתה הרו אתה הרו אתה הרו אתה הבבבב אומר ישראל קברי הרואה'  רכד% כתב הטור 

 אתכ� והמית בדי� אתכ� וכלכל בדי� אתכ� וז� בדי� אתכ� יצר אשרהעול� העול� העול� העול� 
  : המתי� מחיה' ' ' ' רו אתה הרו אתה הרו אתה הרו אתה הבבבב בדי� ולהקימכ� בדי� להחיותכ� ועתיד בדי�

. בדי� אתכ� והמית %  ישראל קברי ברואהלגבי זה שאומרי� בבית יוס! 
 שבתבמסכת שקיימא ל�  ! על גבוא: מג יונה רב רבנוה כתבהביא את מה ש

 איש דרכי כל יודע הוא כי אמת די� דינו אפילו הכי ,חטא בלא מיתה יש :נה
 קברי הרואה רבנ� תנו : הנוסח הוארא א הדגיש כי בגמ.משפט דרכיו וכל

 בדי� אתכ� וכלכל בדי� אתכ� וז� בדי� אתכ� יצר אשר ברו אומר ישראל
 משמיה בה מסיי� דרבינא בריה מר בדי� להקימכ� ועתיד בדי� אתכ� ואס!

 ברו אתכ� ולקיי� להחיותכ� עתיד והוא כולכ� מספר ויודע נחמ� דרב
  .המתי� מחיה' ה אתה

        פרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכות
' ה אתה ברו: אומרת ואפילו דר חלו� זכוכי, ישראל קברי הרואה  .יג

וז� אתכ� בדי� וכלכל אתכ� , בדי� אתכ� יצר אשרהעול�  מל ינולוקא
� ועתעד בדי� והחיה אתכ� בדי� ואס! אתכ� בדי� ויודע מספר כולכ

מחיה ' ברו אתה ה, להחיותכ� ולהקימכ� בדי� לחיי העול� הבא
ש י אחד קבר רק ש� היה וא�) 'ע וילקוט יוס! ג"מר� בשו. (המתי�
 )משנה ברורה. (רבי� בלשו� נתקנה כי זו ברכה לומר שאי� אומרי�

 ) ע"מר� בשו ().יב, נ ירמיה(' וגו אמכ� בושה: אמר �"עכו קבריהרואה  .יד

 ל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובות"""" מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז----    מרי בינהמרי בינהמרי בינהמרי בינהאאאא
 ומי. הבא העול� ובעניני הזה העול� בעניני מאד רעה מידה היא השכחה

משל למה . שיזכור כדי חבירו ובי� בינו שיש עניני� כל יכתוב שכח� שהוא
: לו ואמר כתב המשרתי� מעבדיו לאחד שנת� אחד מלל, הדבר דומה

, י�וקאל אינ כי, דע: כ כתוב בכתב והיה! לי תנהו כועס שאני כשתראה
 ממקצת תולעי� שיצאו %  פירוש .קצתו את קצתו שיאכל כלה גו! אתה אלא

  .ותולעה לרימה בקרוב וישוב, בשרו שאר ויאכלו בשרו
 אד� בני להכות הושיצו בעת לפניו שיעמוד שציוה אחר עבד למל והיה

. דברי� כמה ילמד מזה. לבו את להכניע כ לו אומר והיה, אש של בשוטי�
 שער % על פי אורחות צדיקי� (. זכרונות לו יעשה, שוכח שהוא אד�

  ) שכיחהה

   'זתשס'   ה               ד    "בס

  38שנה שנים עשר גיליון מספר 
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ַע ַו1ְִ/ַלח"    "ַה6ִ7ִי� ִמ� נ�5 �4ִ ְיה2/3

        )א פסוק ב פרק יהושע(

        

 ופוסקים אחרוניםופוסקים אחרוניםופוסקים אחרוניםופוסקים אחרונים' ' ' ' דדדדסימן רכסימן רכסימן רכסימן רכ    ––––    עעעע""""וווושששש    יייי"""" עפ עפ עפ עפהראיההראיההראיההראיהמהלכות ברכת מהלכות ברכת מהלכות ברכת מהלכות ברכת 

  פרסומי� תורניי�
  בוע שפרשת ואגדה , הגות, בהלכה

 ל" זש ששו� ב� שמחה לבית בוחניק"ע
  



  מחשבה למעשה
להקיש י " מפרש רש–) 'כו –' יגפרק " (וילכו ויבאו אל משה ואל אהר�"

  .מה ביאת� בעצה רעה א� הליכת� בעצה רעה, הליכת� לביאת�

? "ואותה שעה כשרי� היו: "י"אמר רש' גבפסוק  לעיל הריו, א� כ� קשה

מחשבה , ה מצרפה למעשה"מחשבה טובה הקב: "אמרו חכמינו, בר�

הנה אנוכי מביא : ואלא מה אני מקיי�, ה מצרפה למעשה" הקברעה אי�

ה מצרפה " הקב מחשבה שעושה פרי–רעה אל הע� הזה פרי מחשבות� 

  ) .קידושי� מי הגמרא ב"עפ". (למעשה

א� כי הליכת� , שבשעה ששלח משה רבינו את המרגלי�, לפי זה יוצא

הרעה אל הרי עדיי�  לא צורפה המחשבה , תה מלכתחילה בעצה רעהיהי

לאחר שכבר , המעשה ועל כ� כשרי� היו באותה שעה אבל עכשיו

הרי , מחשבה שעשתה פרי: היינו, הוציאו לפועל את מחשבת� הרעה

  …"להקיש הליכת� לביאת� "–כבר צורפה המחשבה אל המעשה 

  סר צילם

הרע המצוי בעול� אי� לו באמת  $ )'ט–' ידפרק " (סר צל� מעליה�"

שיהא , ולא נברא אלא כדי לתת בחירה לאד�, צמושו� זכות קיו� לכשע

  . לו מה להלח� בו ולהתיירא מפניו

הרי הוא נוכח לראות , תגבר האד� על הרע וכובשואחר שה, אול�

בדומה לאד� המהל% יחידי בלילה ונדמה לו שהוא , שאיננו ולא כלו�

וכשהוא מתחזק , רואה מרחוק דמויות אימי� המטילות עליו פחד וזוועה

 נוכח לראות כי אי� אלה אלא אאזר עוז להתקרב לש� הרי הוומת

  .צללי� שאי� בה� ממש ואי� בכוח� לעשות מאומה

רק נדמה לכ� כי ראית� ש� ענקי� וערי� : יהושע וכלב ג� ה� אמרו כ%

, טחו� ובעוז להתקרב אליה�יכי כאשר רק תתאזרו בב, בצורות בשמי�

אשר יגוז ויסור ע� המגע , דאו אז תיווכחו לראות שאי� זה אלא צל בלב

  )שפת אמת(  …"אתנו אל תראו�' וה"א� " סר צל� מעליה� "$ הראשו�

   ן התרוממות הח–תרימו 
 באכלכ� מלח� בבאכ� אל האר& אשר אני מביא אתכ� שמה והיה"

  )יח, יז$'טופרק " ('ההאר& תרימו תרומה ל

% את למע� יעלה על ידי כ, ר% לאכול ולשתותטהאד� נברא על מנת שיצ

  .כל הענייני� הגשמיי� אל הש� יתבר%

 ולומר להתבונ� בנפשו,  לאכולשהוא ניגשלפני , לפיכ% צרי% כל אד�

ל היה לתת לי חיי� ג� בלעדי ו הרי יכ,אילו רצה הש� יתבר%: לעצמו

 כי ,אלאאי� זה , את החיי� באכילה' א� כ� מדוע החיי� תלה ה, האכילה

לא הרי חייב אני לאכול בקדושה ממי, צונו הוא שאעלה את המאכלי�ר

  .לא רק כדי להשביע את תאוות האכילה, ובטהרה

יני� י משתבואו אל הענ$"בבאכ� אל האר&: "זהו שאמרה תורה

 כי $"המאשר אני מביא אתכ� ש"זכור תזכרו , הנות מה�יהארציי� ל

שתהיו רעבי� ותאוי� אל המאכלי� , מביא אני אתכ� בכוונה לכ%

תאכלו " והיה באכלכ� מלח� האר&" תבינו כי ממילא, ותשבעו מה�

 שתרימו ותעלו את כל המאכלי� –" 'באופ� כזה שתרימו תרומה לה

  )ל"זושא ז' עבודת ישראל בש� הרבי ר.  (להש� יתבר%
  

, לאחר דיו� בדיני דיבור לתועלת ה� ביחס ללשו� הרע וה� ביחס לרכילות

שמכווני� מתברר שאי� קיצורי דר% בהחלטה הא� לומר דברי� כ

הימנעות מדיבור בשעת ספק יכולה להיות נכונה כשמדובר . לתועלת

, או איכות חייו, אבל כשחייו של מישהו אחר, במצבי� שאינ� לתועלת

חייבי� . י�ייתכ� שהאד� יידרש להתערב בענ, תלויי� על חוט השערה

ללמוד היטב את פרטי כל שבעת התנאי� הנדרשי� לסיפור גנאי 

לת או לפחות להיות בקשר ע� אד� מוסמ% הבקיא כשמכווני� לתוע

  .ני� אלויהיטב בעני

לתו כדי וכ� חייב אד� לעשות כמיטב יכ, כמו בהלכות לשו� הרע

א� . לספר רכילות, או שכבר התחיל, להתעל� ממי שעומד להתחיל

ומאזיני� ברצו� , מישהו מתחיל לספר כיצד גר� פלוני עוול לאלמוני

לא תשא שמע " עבירה על –פי החפ& חיי�  ל–הרי זו , להמ% דבריו

  .כ% ג� מגונה לשמוע רכילות, כפי שמגונה לספר רכילות" שוא

   חשובה חשובה חשובה חשובההערההערההערההערה
אחד מסוגי הבילויי� , הנופש והטיולי� מתקרבת, עונת החופשות

פועל ב, לדאבו� ליבנו. האופייניי� הוא רחצה בבריכות ובחופי רחצה

במציאות חלק מהציבור הכללי והציבור הדתי רוחצי� בבריכות וחופי 

ונראה כי הסיבה לכ% היא חוסר מודעות מספקת , רחצה מעורבי�

  .ת בנושא"להל� מובאת שו. לאיסור זה ומקורו

  ? )נשי� יחד וגברי�(הא� מותר לרחו& בי� או בריכה מעורבת  ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

ובר אחורי אשה בנהר אי� כל הע"הובא .  במסכת ברכות סא::::תשובהתשובהתשובהתשובה

  ". לו חלק לעול� הבא

  . וזה מסתכל בה, ת בגדיה מפני המי�מגבה,  אחורי אשת איש$י"רש

  .הנו�ילפי שבא לידי ניאו� וסופו יורד לג,  א� רגיל בכ%$תוספותוכתבו 

שמגרה , והוא הדי� ג� בפנויה,  לאו דווקא אשת איש$&"כתב הגאו� יעב

  .בושה מעל פניואת היצר הרע בעצמו ומסלק ה

ש� הובא .  נטמסכת בבא מציעאמלכאורה על סוגיה זו אפשר להקשות 

בעוד . כי הבא אל אשת איש מיתתו בחנק ויש לו חלק לעול� הבא

  ? !שבברכות כתוב שעל הראיה אי� לו חלק לעול� הבא

אחד התירוצי� לקושיא הוא על פי , קושיא זו תורצה בתירוצי� רבי�

 במי שעשה תמדברמרא במסכת בבא מציעא הג: התוספות בסוטה ד

על כל פני�  . במי שלא עשה תשובהתברות מדתשובה ובמסכת ברכ

  .מהאמור יוצא כי בודאי הדבר אסור באיסור חמור

', ה$'רכות אבמסכת בלחיזוק דבר זה יש להביא את דברי הירושלמי 

  .שהעיניי� והלב ה� שני סרסורי� של עבירה העי� רואה והלב חומד

  שלא יהרהר$  ונשמרת מכל דבר רע$תנו רבנ�: 'עבודה זרה ככת מסוב

  .זו דרשה גמורה מהתורה $ תוספות.אד� ביו� ויבא לידי טומאה בלילה

שאסור להסתכל באשה כדי , מר� הבית יוס� הביא באב� העזר כא

  .ובאשת איש מהתורה, בפנויה מדברי הקבלה, ליהנות מיופיה

 בעריות מעלה המסתכל: "ות תשובהמהלכ' פרק דב� "לשו� הרמבלהל� 

שהוא אומר וכי בעלתי אותה או קרבתי , לו�על דעתו שאי� בכ% כ

שגורמת לגופ� , והוא אינו יודע שראיית העיניי� עוו� גדול הוא, אצלה

וגור� לעכב , ולא תתורו אחרי לבבכ� ואחרי עיניכ�: שנאמר, של עריות

  .את התשובה

,  אמר רבי חייא בר אבא$מראות ברעועוצ� עיניו : במסכת בבא בתרא נז

דהיינו : �"רשב. זה שאינו מסתכל בנשי� בשעה שעומדות על הכביסה

ושואלת . כשהול% על שפת הנהר והנשי� רגילות לעמוד ש� בגילוי שוק

  !!!� יש דר% אחרת רשע הואא? היכי דמי: מראהג

משיבה הגמרא שמדובר כשאי� דר% אחרת ובכל זאת צרי% אד� להפנות 

  . מבטו כדי להציל את עצמואת

ואי� שו� , מכא� נלמד קל וחומר לאד� המתרח& בי� או בריכה מעורבת

יכולת לא להסתכל בנשי� הרוחצות ש� ובפרט שאינ� לבושות בלבוש 

ת רב פעלי� הוסי� ג� כי על הנשי� המתרחצות ש� יש "בשו. צנוע

  " ת� מכשוליוור לא תילפני ע"משו� , איסור נוס�

, הרב משה פיינשטיי�, גדולי הפוסקי� בימינו, לכה ולמעשה לה::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

ו& בי� או ח פסקו כי אסור לר,ר� ועודטשמואל וואזנר הרב משה שוהרב 

ומצווה רבה שישמור אד� את עצמו ואת כל בני ביתו , בריכה מעורבת

לגדור גדר , ומצווה רבה להודיע ולפרס� את חומרת האיסור, מכ%

וכבר אמרו במסכת , המכשלה מישראלולהסיר את , ולעמוד בפר&

  ."אלוקיה� של אלו שונא זימה: "סנהדרי� קז

'  תקסח–רבי יוס� נולד בשנת ה  –  יוסף שאול נאטנזון   יוסף שאול נאטנזון   יוסף שאול נאטנזון   יוסף שאול נאטנזון  רבי רבי רבי רבי 

נר " חיבר חיבורי� רבי� .לבובב  בית די�שימש כאב. רבי אריה לייבושל

ת שואל "שו" "מפרשי הי�", "מג� גבורי�", הגהות על ירושלמי" מערבי

  . ת ועוד"עה" ודברי שאול, "משיבו

 והמביאה ורבי יוס� שאול היה המוציאהתה ימספרי� עליו שאשתו הי

  .יושב ועוסק בתורה ולא ידע צורת מטבע

ר הרב הגאו� הגדול מופת "פה משכ� איש אלוקי� אדמו"במצבתו חרות 

ליהודי� היתה עמוד ... איש קדוש מרח�... הדור רב� של כל בני הגולה

א% ספריו , א� ערירי הל% לא הניח יתרו לעולליו... ומג� אוורהאש שמש 

   .' תרלה–ע בשנת ה "רבי יוס� נלב" ...המה בניו חכמתו פרי מפעליו

 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
י רב, איש החסד הצדיק הקדוש :ו שעברותתקציר משבוע

. מהציבורצדקה סו� יא של דשוסק במסירות בעבודת הקנחו� ע
בוקר קר  ב.את הצדקה בחפ� לבלו  הגישנהגו לעל פי רוב 

: ר שלטובשע, עצר לפני בית נאה מוק� חצר וגינה, ואפרורי
 הדלת ,דלת הביתבנקש הוא ". עור� הדי� וינגוט ובני משפחתו"

צעק , מבקש ממנו צדקההוא כי ,  בעל הביתכששמע ונפתחה
 .ושב על עקבותיופנה אלא , ענה נחו� לא ביר. וגיד� אותועליו 
  . בוסס בבו�מ הודמותבמהחלו� השקיפה   בעל הביתאשת
ל שר בכיר שפקיד שהיה , וגאל מר קירשנקרהל� ויינגוט מר ו

 קירשנקרוג מר. וידיד נאמ� של עור� הדי� מר ווינגוט, האוצר
מדי ו, בדי� מקופת הממשלהלכיסו סכומי� נכ" הבליע"נהג ל

.  נאות"מתנות"שהיה עור� די� שנו� פע� היה מעניק למר וינגוט 
אול� . צרההבטיח לו מר וינגוט לעמוד לימינו ביו� � תמורת

, ה�הועלו חשדות כלפיבמשרד האוצר שבועות כעבור מספר 
, מר קירשנקרוג נשפט לחמש שנות מאסר ונשפטו ונעצרה� 

    .שנתיי� מאסרלנשפט מר וינגוט ו. וסילוק מתפקידו
, מספר ימי� שוטטה גברת וינגוט בביתה המפואר מדוכאת

היא החלה לטכס עצות כיצד לחל� את בעלה  .הסתגרה  בביתה
, מבי� ידידי בעלה,  ושופטי�עורכי די� מפורסמי� .מ� הכלא

עורכי  הדי� אות� ג�  .הפנו עור� ולא עזרו לה, שפנתה אליה�
הביטה , בוקר אחד . לא הועילו להשכרה תמורת הו� עתק

לח� לקנות אפילו כדי , בארנקה ולא מצאה בו פרוטה
היו  הבבית .יטה סביבה בעיניי� מלאות דמעהיא הב...לילדה

כדי לפרנס את , תוכל לקבל כס�� תמורת, ויקרי�כלי� נאי� 
היא  .בהייקרי� ללהתוכל להיפרד מכלי� אי� אול� , המשפחה

,  יכולה להחליטלאו, הילדי� סביבה בוכי�, קודרתבבית ישבה 
  . א� למכור את הרכוש תמורת סכו� זעו� או לגווע ברעב

בפתח . נשמעה נקישה על הדלת, בביתיושבת קפואה יא הבעוד 
כשבא  שבועות כמהלפני לק יקשיש שבעלה סהיהודי העמד 

 להציע אב וכי  נאסרבעלהשמע כי הוא אמר כי . לבקש תרומה
היה הוא . בהיהמיסו את לדבריו . פרצה בבכי האשה .העזר

לאיזה : " אותהנחו� שאלרבי . האד� הראשו� שהציע לה עזרה
   "...?� זקוקה את כדי לכלכל את הבית למש� שבוע ימי�סכו

מבלי דעת מדוע היא , גברת וינגוט :המשך משבוע שעבר

�הדרושות , החלה לחשב את הוצאותיה השבועיות, מציתת לזק

 – הפטירה באנחה –! אהה.  "לקיומה וקיו� בני משפחתה

קה 'רבי נחו�..." זהו תקציבי, עשרי� וחמישה רובלי� לשבוע

התיר את הקשר בסבלנות ומנה עשרי� , יא צרור מכיסוהוצ

 –הנדהמת ,  אמר לאשת עור� הדי�–! הא ל�. "וחמישה רובלי�

�, ריבונו של עול� ז� ומכלכל כל יצוריו, זהו לשבוע הראשו

". בעזרתו אביא א� ירצה הש� סכו� כזה מידי שבוע בשבוע

 מוחה לא מעכל. כאשר הל� ישבה עדי� האשה המומה במקומה

עוד מעט קט תתעורר , לכתחילה חשבה כי הוזה. את המציאות

ותתהה על החלו� המוזר אשר רעיונותיה המבוהלי� מציגי� 

א� כאשר חלפה מחצית השעה ועשרי� וחמישה רובלי� , לפניה

קלטה במוחה כי אכ� אמת ויציב , חבוקי� וקמוצי� היו עדי� בידה

ואז הופיע חיו� . היהודי הזק� והרחו� העניק לה את הכס�, הוא

החיו� הראשו� מהיו� בו נאסר , של אשר על שפתיה החיוורות

הצדיק בצדקותו המשי� לתמו� , קה לא אכזב'רבי נחו�. בעלה

, הגבירה לשעבר, אשת עור� הדי�. החיה כפי שהבטיח" אלמנה"ב

שהייתה רגילה לבוז וללעוג לכל אשר קשור לדת היהודית החלה 

בעל העיניי� הטובות , רו של הזק�מצפה בכיליו� עיניי� לביקו

כאי , כאב רחו� ותומ� יחיד בעת צרה ראתה אותו. והמנחמות

קה היה מוסר לה את סכו� הקצבה 'רבי נחו�.  בודד בלב י� סוער

שאלה , היא החלה להתייע� בו. השבועית בצרו� מלות עידוד

לעבור מבית מפואר זה , אותו א� כדאי למכור חלק מ� הרכוש

קה יע� לה לא לשנות 'א� רבי נחו�.  פשוט יותרלבית לבית 

מוטב לה להסתפק , לא למכור שו� חפ� מחפצי בעלה. מהרגלה

ולא להחסיר בו מ� החפצי� , במועט ובלבד להישאר בבית זה

, בתו� שנתיי�, כאשר ירצה את עוונו. אשר בעלה רגיל בה�

ישתק� מהר יותר ומצב רוחו ובריאותו יחזרו , ויחזור לביתו

והנו , כאשר יוכח כי הבית לא חרב בלעדיו, ירות לתקינותובמה

מוב� מאליו כי האשה שמעה בקולו של . יכול להמשי� בחייו

  ...הצדיק ולא שינתה מאומה מדברי עצתו

        ותותותותרכרכרכרכבבבב
יהי  .והכנסתו לברית הולדת הב�ו לרגל "י היוסי ומרי� אלבזלמזל טוב 

חת לאהבת שמחה ונ,  באושרו� מלפני שוכ� מרומי� שתזכו לגדלורצ
  . ח� ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�וימצא, תורה ויראת שמי�

ו� מלפני רציהי  .יאיר לרגל הולדת הב�ו "י ה ספונובדודירונ� ולמזל טוב 
חת שמחה ונ, באושרשרה ביתכ� יחד ע�  שוכ� מרומי� שתזכו לגדלו
  . ח� ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�ווימצא, לאהבת תורה ויראת שמי�

יהי רצו�  .אירוסיה�לרגל ו "הי רונו� ויוסי עיישמיכל כה� אהמזל טוב ל
קימו בית נאמ� וכשר המושתת על תשתיזכו לחופתכ� בקרוב ו' מאת ה

  .יסוד אהבה ויראת שמי� לתפארת ע� ישראל

            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה
   :ה� נשאפרשת תשובות הנכונות לה
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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 ז           ל"ב� יוס� ונעמה ארז ז) יחיא(יחיאל     ה      "משה וסולטנה חורי ע' ב� ר) מימו�(מורי ורבי יעקב 

  ל     " ראוב� ב� לאה עמור ז'ר         ל "יהודה הכה� ז' נפתלי צבי ב� ר         ל     "רחמי� ב� ורדה נחו� ז

              ל "ו� ז  אדלה בת שרונה מטל       ל"זל בת טובה לבית משיח זמ      ל " זחסינה בת חלווה מססה        ל "בת רובה 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     "   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      "נעי� הילימור בת רינה 



   _____________:ש� ומשפחה               'זתשס – ה  שלח  בשבת                                  ד"בס
    

  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
לשלוח מרגלי� לתור ממשה קשו ישראל יבש כ, וחביבי�ילדי� יקרי�

�כולי� ה� אות� י: ה"קבאמר לו ה. ה"בקבמשה נמל� , את אר� כנע
  .חוסר אמונה בימ נובעת  בקשת כייודע אני . להטעות א� לא אותי

בדוק שה� , כבקשת�, א� שולח אתה אנשי�, ה ואמר"הקבהוסי� 
 אלי� ישובו ע� –" שלח ל�: "הדגישו. צדיקי� וישרי� ודוברי אמת

  .שליחות� ולא ידברו ע� הע� בשוב�
שמעו את אלדד אשר שכמפני  ?ביקשו ישראל לשלוח מרגלי�מדוע 

משה מת ויהושע מכניס את הע� : ידד מתנבאי� במחנה ואומרי�מו
כי א� אכ� ימות משה טר� כניסת� חשבו ו. אחזה בה� בהלה. לאר�
כדי לברר , בקשו לשלוח מרגלי�לא יזכו לאותות ולמופתי� ו, לאר�

במקו� . טא�היה חוזה  .א� יוכלו לכבוש את האר� בדר� הטבע
 לא עשו כ� –ויהיה משה עימה� רה י הגזאתשיבטל ' להלהתפלל 

   .אלא בקשו לשלוח מרגלי�
ראויה ויא א� טובה הת האר� אאמר למרגלי� לבחו� ולראות משה 

או  הוא א� חזק, היושבע� ואת . או לא, למגורי� ולעבודת השדה
חולשה זה סימ� ל '  מבוצרותהערי� א�  'נת� לה� סימ� משה . חלש

בדקו . וא� לא זה סימ� לחוזק וביטחו� עצמי, תושבי�הופחד של 
  .והביאו אתכ� מפרי האר�, וראו א� טובי� פירות האר� או לא

ת� אשכול יוהביאו א תרו אותה במש� ארבעי� יו�, עלו המרגלי� לאר�
שני� אחרי� .  עד כי שמונה מה� נאלצו לשאת אותו ,ה גדולכ ענבי�

 �יהושע וכלב לא לקחו מפרי האר� כי ידעו . וזה תאנהנשאו זה רימו
 .על האר�דיבה רעה שכוונת המרגלי� לנצל את הפירות כדי להוציא 

החלו ,  כפי שביקש מה�במקו� ללכת לדווח למשהבשוב� כ� א
מעט דברי אמרו בתחילה .  באוזני הע�המרגלי� לדבר רעות על האר�

  . א� ה� פרשו הכל לרעה, " היא וזה פריהוג� זבת חלב ודבש "–אמת 
תחילו כול� מתלונני� ומבקשי� לשוב ו, קולה בבכינתנה כל העדה 

 רעוב צער ויהושע וכלב קו מר, נפלו משה ואהרו� על פניה�.�מצריל
נו היינו ג� א "– אמרו יהושע וכלב לע� –" אל תאמינו לה� " 'בגדיה� 

אבל כל ". מפני מה לחשושאתנו ואי� '  ה,ד מאדמאטובה והיא באר� 
  .רבה לשמוע לה� וכול� החליטו לרגו� אות� באבני�יהעדה ס

, וי גדולולעשות את משה לג, רצה הקדוש ברו� הוא לגזור כליה על הע�
: ואמר ה"בנעתר הק. ובקש רחמי�', נתו לפני היתחהפיל אול� משה 

דור . ואפרע מה� לאט לאט, כעסיאת אכבוש  –" דברי�סלחתי כ"
. בעצה רעהשלא היו , פרט ליהושע וכלב, כנס לאר�ילהלא זכו המדבר 

,  ימי שליחות המרגלי�40כנגד ,  שנה40במש� :  נענשודהידה כנגד מימ
                       .ומתוגפו ינ, על האר�רעה שהוציאו דיבה המרגלי� עצמ� . מתו במדבר

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

  ?מלתור את האר�אחרי שחזרו , למי היו צריכי� המרגלי� להביא דיווח. 1

  .למשה רבנו ושבעי� הזקני�. ד                             .למה רבנו. ג                                     .לכל הע�. ב                               .לאהרו� הכה�.א

  ?ביקשו בני ישראל לשלוח מרגלי� לתור את האר�דוע מ. 2

  .נכונות' בו' א. ד   .ציוה' אלא ה,  לא ביקשוה�. ג   . בדר�שהבלכו רצו לברר אי� נית�לכ� , משה לא מכניס� לאר�. ב   .לא האמינו שהאר� טובה. א

  ?ו�י� נשאו כלב ב� יפונה ויהושע ב� נאיזה מהפירות שהביאו המרגל. 3

  .יהושע וכלב לא נשאו מפירות האר� כלל. ד     .כלב את הרימו� ויהושע את התאנה. ג      .יהושע את הרימו� וכלב את התאנה .ב    .את הענבי� .א

   ?היה עונש� על כ�מה . בכו וביקשו לחזור למצרי�, את דברי המרגלי�שמעו ישראל ע�  .4

  .א� תשובה לא נכונה. ד   .שבט הביא פר לקורב�כל . ג    . ימי שליחות המרגלי�40 כנגד , שנה40מתו במדבר במש� . ב   .לא נענשוסלח לה� ו' ה. א

        '''' וה וה וה וה''''דדדדלכיתות לכיתות לכיתות לכיתות י י י י """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
5 . "�  ? מי בא–" ויבא עד חברו

  .כול� הגיעו בלב אחד בעצה אחת. ד  .אחד מהמרגלי� ולא ידוע. ג  .ת המרגלי�להתפלל שלא יהיה בעצבא ו ,כלב. ב.  שע ב� נו� וכלב ב� יפנהויה. א

  ?מה הכוונה רוח אחרת" …ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עימו". 6

 . נכונות'ג ו'ב. ד       .השתטח על קברי האבותנה רוחנית כשמבחיהתעלה . ג       . אחד בפה ואחד בלבנהג . ב        .הציג דעה אחרת מהמרגלי�. א

  ?מהו צבע התכלת של הציצית. 7

  .ירוק כמו כרתי.                   ד     .     אדו� כתולעת השני.      ג                    .      תכלת של שמי�.    ב                    .       ירוק של חלזו�. א

    ?נתחייבו בני ישראל בהפרשת חלהממתי   .8

  .המיו� שהקימו את המשכ� בשיל. ד    .מיו� שנכנסו לאר� ואכלו מלחמה .ג    . לשבטי� האר�תחלקו אשמיו� . ב    .לאר� ישראלשנכנסו  מיו�. א

        ' ' ' ' עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ווווי לכיתות י לכיתות י לכיתות י לכיתות """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?"ויבואו"הוקש ל " וילכו"מה למדי� מכ� ש ..." וילכו ויבואו". 9

  .נכונות' וג' ב.                    ד.שג� כשהלכו הלכו בעצה רעה. ג.             חזרו באותה דר� שהלכו. ב        .לא למדי� דבר. א

   ?  מדוברעבירהבאיזה ) 'טופרק  ("ְלַחָ?את 5ְָנָת< ַ=ת ֵעז ְוִהְקִריָבה ִב5ְָגָגה ֶ;ֱחָטא 8ַחת ֶנֶפ5 ְוִא�" .10

  .עבירה בדבר האסור מהתורהכל . ד                     .עבודה זרה. ג                 . אסור כמו נבלה וטריפהת מאכל לאכי .ב                .חילול שבת. 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
   ?היה צור� לחזק אות� כדי שיקחו מפרי האר�� מדוע "הרמבפירוש פי ל ' )'גפרק י("ֲעָנִבי� ִ=AEֵרי ְיֵמי ְוַהDִָמי� ָהCֶר� ִמBְִרי Aְלַקְחֶ;� ְוִהְתַחַ@ְקֶ;�...". 11

  .נכונות ' וג'ב. ד   .הבטיח לה� שזה לא גזל .ג   .שה� מרגלי�יגלו א� יקחו מהפירות שלא יפחדו ש .ב  .  שהפירות ירקבו עד שיחזרושלא יחששו. א

� מדוע לא פורט שכרו של יהושע"לפי פירוש הרמב ' )'פרק יד( "יKִרLָ5ֶה ְוַזְרעJָ5ָ Kה ָ=א ֲא5ֶר ָהCֶר� ֶאל ַוֲהִביאִֹתיו 8ֲחָרי ַוְיַמHֵא...ָכֵלב ְוַעְבGִי" . 12?   

  .נכונות' וג' א .ד  .שכרו של יהושע עד שיהיה במקו� משה ראוי לפרש אי� .ג   .מתו� ענווה, כ� ביקש יהושע. ב   .רק כלב דיבר נגד דברי המרגלי�. א

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        ימוד פורה ומהנהימוד פורה ומהנהימוד פורה ומהנהימוד פורה ומהנהלללל                                                                                                                                                            כללי השתתפותכללי השתתפותכללי השתתפותכללי השתתפות                                                                                                                                                

  . בתו� שבועיי�il.net.zahav@nimsin  - ל"או לדוא. בית משפחת בוחניק ב,הספרדי המרכזית הכנסת יבב התיבבהניח ל  �
�או ב, ככככללללבבבבוווו    ככככווווככככבבבבייייבבבבלמימוש M     22220000בר קניה בס� ושאו ספר � יוגרל בי� הפותרי� נכו  ���� .בפרס ללא הגרלהו  חומש מלא יזכי�מתמידה .ממממתתתתננננתתתת    חחחח


