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 ב"י ואחר שהחיינו אומרשלושי� יו�  לאחר חבירו הרואה"כתב הטור 

 "בראייתו מאד ושמח הרבה עליו שחביב והוא המתי� מחיה מבר� חדש
 והוא"הטור  כתב וכי מה ש:נחבבית יוס� מציי� כי מקורו במסכת ברכות 

 ה"ד: מג יונה ר"וה ,הרואה ה"דב התוספות ש� כתבו �כ. ..."עליו שחביב
 'לק דח בתשובה א"הרשב וכתב: ט מ�סיב ש"והרא חבירו את ואההר
 ולא שהחיינו אלא מבר� אי� בראייתו נהני� שאחרי� י"שאעפ עז מ�סי

 חבירו את ראה שלא שמי ',עו בסימ� בתשובה עוד וכתב. והמטיב הטוב
 על מבר� אינו ,בראייתו נהנה שהוא פי על א� כתבי� לו ושלח ,מעול�
  .לנקבות זכרי� בי� חילוק בזה יודע וינא  כי א"הרשב עוד וכתב. ראייתו

        פרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכות
אלוקינו ' ברו� אתה ה: אומר, יו� שלשי� לאחר חבירו את הרואה  .א

 והוא, מתי� מחיה: מבר� חדש ב"י ואחר, ' וכושהחיינומל� העול� 
 ואי�) ע ומשנה ברורה"מר� בשו (.בראייתו ושמח הרבה עליו שחביב
 כיו� ואחותו בתו ואמו אשתו רואה א� יינווה לאשה איש בי� חילוק
  )משנה ברורה(. בראיית� ונהנה שמח שהוא

 חלק אשר עליו מבר� ישראל מחכמי חכ� ראה א�ש הפוסקי� כתבו  .ב
  )משנה ברורה. (אותו ראה שלא יו� שלשי� הוא א� שהחיינו וג�

 דעות יש משלומו הודיעוהו שאנשי� או כתב ממנו קיבל א�  .ג
  )משנה ברורה. (להקל תברכו וספק באחרוני�

 שבכל לפי אגדות בחידושי כתב, "מחיה המתי�"לכ� שמבר�  טע�  .ד
 אחר רואהו וא� לחיי� א� למות א� כ"ויוה ה"בר נידו� האד� שנה

 הרי הבא כ"ויוה ה"ר אחר עד אותו רואה אי� כ"ואח זה כ"ויוה ה"ר
 שניצול מתי� מחיה ברו� אומר כ"וע לאו א� למות א� די� עליו עבר
  )משנה ברורה (:כ"ויוה ה"בר מיתה י�מד

 נהנה שהוא י"אעפ, כתבי� לו ושלח, מעול� חבירו את ראה שלא  מי  .ה
 עמו נתחבר שלא ו�וכי) ע"מר� בשו(. ראייתו על מבר� אינו בראייתו

 ושמח נהנה שיהיה עד ל כ�כ האהבה מעולה אי� פני� אל פני�
  )משנה ברורה (.בראייתו

 מבר� עתה וראהו הי� במדינת היה אוהו אשתו שילדה לו נתבשר א�  .ו
. מעול� ראהו שלא א� בולדו שמחה לו יש ודאימפני ב, שהחיינו

  )משנה ברורה(
אלוקינו ' ברו� אתה ה: יבר�, מצוה בר בנו שנעשה מיש ש אומרי�י  .ז

 .ומלכות ש� בלא לבר� וטוב ,זה של מעונשו ה  שפטרנימל� העול�
) משנה ברורה( גמראב זו ברכה הוזכרה שלא משו�) א בהגה"הרמ(

 #"ש בתורת בצבור מתפלל שהנער שעה עד לבר� שלא נהגו ועכשיו
 בר שהוא לרבי� נודע שאז ראשונה בשבת בתורה קורא שהוא או

  )משנה ברורה (.מצוה
 כיו� המצוו בר בנו שנעשה ביו� סעודה לעשות האד� על הומצו  .ח

 ,ודההסע וטע� ה הארבע עשרלשנ שנכנס ביו� והיינו ,לחופה שנכנס
 וא�. התורה במצות הושנצטו ישראל איש נעשה עכשיוש משו�
משנה . (יו� באותו אינו אפילו הומצו סעודתזו  ירה דורש הנער

  )ברורה
 בשביל ,הב� כשחטא האב נענש עכשיו עדהטע� לברכה זו הוא ש  .ט

 להתחזק הוא מחוייב איש שנעשה ועכשיו ,התורה למצות חנכו שלא
  )משנה ברורה( . יתבר�' ה ותולמצ בעצמו

 מצות האב על יש כל מקו�מ ,חינו� י�יענ עליו אי� ששוב י"אעפש דע  .י
 ,עליו נענש בידו מוחה וכשאינו כשורה מתנהג שאינו כשרואה הוכחה

 לו שיש מי כל "– ל"חזכר אמרו וכ ישראל שארמפני שאינו פחות מ
 שיש מי וכל. ביתו אנשי �ובעו נתפס מוחה ואינו ביתו באנשי למחות

אול� טוב ונכו� ) משנה ברורה..." (מוחה ואינו עירו באנשי למחות לו
כי שלא יצא שכר� , שהאב והא� יתייעצו בדרכי התוכחה הנכונה

  .בהפסד�
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 �ונוהגי שהחיינו מבר� לשנה משנה מתחדש חדש פרי הרואה :כתב הטור

 אינו וא� הפסיד לא ראייה בשעת והמבר� אכילה שעת עד לבר� שלא עתה
וכתב הבית  .יבר� לא ממנו אכל שלא רבי� ימי� אפילו לשנה משנה דשמתח

 אמינא נמי חדתא אקרא אנא: מיוס� כי המקור לכ� הוא במסכת עירובי� 
  .זמ� אמינא לשנה משנה חדשה דלעת רואה כשאני י"רש פירש .זמ�
 משנה המתחדש פרי הרואה 'ב –מהלכות ברכות ' רק יבפ �"הרמב כתב כ�

 בר�שזה שמ' פז מ�סי בו בכל וכתוב. שהחיינו מבר� אייתור לתיבתח לשנה
. ברייתו בתשלו� אותו כשרואה וקאודהוא  המתחדש פרי כשרואה שהחיינו

 שא�שמסתבר  המנוחה ספר וחרבנו מנ כתב .בתשובה א"הרשב� כתב וכ
 ,עוד וכתב. שנייה בראייה מבר� אינו ראשונה בראייה ביר� ולא שכח

  .מבר� האיל� על או חבירו ביד רואהו שאפילו
על  שהחיינו כמו חדש ממי� שאוכל בשעה הברכה לקבוע העול� ונהגו

 , ירוח� רבינו וכתב וכ�, היו� קידוש בשעת שקובעי� וסוכה לולבמצוות 
 ונהנה חדש פרי הרואה כתב ק"סמה .:נט ברכות תוספות בש� מימו� גהותו

 על רק מבר� אינו לתואכי על רק נהנה אינו וא� שהחיינו מבר� בראייתו
 לעול� מבר� אינו �"שמהר עוד וכתב 'פז בסימ� בו הכל� כתב וכ, אכילתו

  .המנהג פשט וכ� אוכל� כשהוא א� כי בראיית� דבר שו� על שהחיינו
 השמחה האחרוני� נתנו נימוק לכ� שעיקר הטע� לברכת שהחיינו הוא

 שמחו בראיית תמימי דר�דורות הראשני� שהיו . שזכינו להגיע לזמ� החדש
א� היו� , על הראייהברכו , על טובו וחסדו לכל העול�' לההודו , פרי חדש

  . אנו מברכי� שהחיינו אלא משלב האכילה�שאי� השמחה עד הנאת הגו� אי

        פרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכות
ה רוא ואפילו, שהחיינו: מבר�, לשנה משנה מתחדש חדש פרי הרואה .יא

מר� (.אכילה שעת עד לבר� שלא ונהגו, האיל� על או חבירו ביד אותו
ברכה זו הינה  )א בהגה"הרמ. הפסיד לא, ראייה בשעת שביר� ומי )ע"בשו

 שלא ליזהר ראוי ומכל מקו�, נענש לא מבר� לא כלומר שא� ,רשות
   )משנה ברורה. (לבטלה

, ראשונה בראייה ביר� לא וא�, הפרי גידול תשלו� שנגמר עד לבר� ואי� .יב
   )בהגהא "הרמ (.שנייה בראייה לבר� יכול

ורואה את הפרי אצל , מי שיודע שלא יקנה מהפרי החדש כגו� שאזל  .יג
  )'ילקוט יוס� ג (.לפי התקנה המקורית, מבר� עליו שהחיינו, חבירו

ויש הנוהגי� , אי� לבר� עליו שהחיינו, פרי שאינו מתחדש משנה לשנה .יד
הברכה היא ג� על ירקות חדשי�  .לבר� א� הפרי מתחדש כל חצי שנה

  )'ילקוט יוס� ג( .משנה לשנההמתחדשי� 
אורח  .א� לפניו שני מיני פירות חדשי� מבר� על אחד ופוטר את השני .טו

צרי� , ולאחר מכ� הביאו לו עוד פרי חדש, שהביאו לו פרי חדש ובר� עליו
  )'ילקוט יוס� ג( .לחזור ולבר�

, שוב לא יכול לבר� עליו באותה שנה, מי שאכל מפרי חדש ולא ביר� .טז
  )'ילקוט יוס� ג( .ל פרי אחר ולכוו� לפטור אותוויכול לבר� ע
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 לזכור לב ית� א� כי, שעשה המצוות לשכוח השכחה במידת ישתמש
 ולא בעיניו צדיק יהיה אז, ותחבולותיו רעותיו וישכח, ותורותיו מצוותיו

 וישוב כול� את שיזכור יכד, ויקרא� ספר על ויכתב�, פשעיו יזכור א�. ישוב
 ולעול�, לזכור יחוש לא שעשה מצוות על א�. עליה� ויתוודה, אחד מכל

 חבירו חטאת וישכח. עבירות ומלא ממצוות ריק הוא כאילו בעיניו ידמה
 ישכח התפילה ובעת. רעי� והרהורי� וקנאה שנאה מלבו וישכח, לו וימחל
 בו וידבק, יתבר�, הש� חסד במחשבתו יעלה א�, שבעול� דבר כל מלבו

, קדושה ודברי תורה דברי כל מלבו ישכח, צרכיו עושה וכשהוא. גדול בדיבוק
 ישפיל ובזה, צואה מלא שהוא ויחשוב, שעה באותה ביתו בצרכי יחשוב א�
 והמצ נר "כי, ישכחנה שלא מה יעשה הוומצו הומצו לכל: דבר של כללו. לבו

  ) שכיחה שער ה% יקי� על פי אורחות צד(              ). כג ו משלי" (אור ותורה

   'זתשס'   ה               ד    "בס

  39שנה שנים עשר גיליון מספר 
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  בוע שפרשת ואגדה , הגות, בהלכה

 ל" זש ששו� ב� שמחה לבית בוחניק"ע
  



  מניע העמוקה
שאי� , וכחמיד הוא נהמעיי� במדרשי פרשה זו  :סברהדברי� זועקי� לה

אלא בטובי בניו , השוכנת מחו� לחוק ומתנגשת בו, מדובר כא� בכנופיה

אנשי� שהאמינו בה ועמדו . תה לה� מטרהישהי, אנשי�. של הע�

  .במבחנה עד סופ� המר

ג� מניע התקוממותו של קרח היה חיידק זעיר , בדומה למרגלי�, אול�

אשר ו, שגרמה לטעותו הנוראה, מידה רעה. יבוששכ� בעמקי ל, וממית

ראו� עול� יששמו נותר בזיכרו� הע� לד" זכה"כ� . עלתה לו בחייו

איזו חולשה אנושית ? מה קרה לו .אבי המחלוקת לסוגיה, כמחרחר ריב

  ?דרדרה אותו אל התהו�

שתחילת הלהט , נמצא. הבדיקה תוביל אותנו אל תוצאות מאלפות

שנקודה זעירה ממנה , קנאה פשוטה. אהבקנ...ו מקורל קורחהמהפכני ש

  .בו של אד� חשוב ומכובד זהיתה טמונה בליהי

שהגיע עד ...עד. היא לא הפריעה לו לשגרת חייו, לא היה מודע להקורח 

כמובא (' לנשיא שבט לוי בש� השבו נתמנה אליצפ� ב� עוזיאל , הרגע

, אז התעוררה לחיי�. נכנסה הקנאה לפעולה, אז ).י בש� המדרש"ברש

  .ה להכתיב את מהל# מחשבותיו ואת מעשיווהחל

אמר " :חיבלה בחופש מחשבתו ופעולתו, הקנאה גזלה את מנוחת האיש

אחד . נטלו שני בניו גדולה, עמר� הבכור... אחי אבא ארבעה היו: קרח

, שאני ב� יצהר! ?לא אני, מי ראוי ליטול השניה. מל# ואחד כה� גדול

מדרש " (ב� אחיו הקט� מכול�והוא מינה נשיא את ? שהוא שני לעמר�

  .כי קופח, הוא חש כי נעשה לו עוול  )י"המובא בדברי רש

  כך דרכם

טז " ('ומדוע תתנשאו על קהל ה', כי כל העדה כול� קדושי� ובתוכ� ה"

כל  ענו מ–התורה בפרשת בהעלות# מעידה כי משה רבנו היה ). ' ג–

 ומדוע – א� כ# לכאורה קשה כיצד באו קורח ועדתו בטענה –האד� 

  .'תתנשאו על קהל ה

כי כ# דרכ� של בעלי מחלוקת ומחרחרי , רבי נפתלי מרופשי� מסביר

ריב לטעו� נגד התנהגות הרב בתכונה או בהנהגה החיובית הבולטת 

ויקנאו למשה : "כ# היה מפרש את הפסוק בתהלי�, בהתא� לזה. אצלו

שכ# הוא דרכ� של כל בעלי המחלוקת " 'במחנה לאהרו� קדוש ה

כי כל אשר תהיה התנהגותו של הצדיק ימצאו תמיד , ומחרחרי הריב

א� מופרש הוא מ� העול� ועוסק . קובלנות נגדו ומגרעות בהליכותיו

העול� מפיק ממנו שו� הרי ה� שאי� , יומ� ולילה בתורה ובעבודה

מעורב בדעתו ע� הבריות ועוסק ג� ואילו א� הוא : הנאה ותועלת

הרי ה� טועני� שוב שהוא מבזבז מזמנו על ענייני הכלל , בצרכי ציבור

  .ומבטל מתלמודו

 שמחו� למחנה ומד תמיד תורה באוהלימשה של" ויקנאו למשה במחנה"

  .איננו בפני� המחנה ואינו מתערב בענייני הע�שמצאו בו חיסרו� על 

רוד& , אהרו� שאכ� היה מעורב ע� הבריותואילו " 'ולאהרו� קדוש ה"

שוב מצאו בו חסרו� , שלו� ביניה� ומתעניי� בגורלו של כל יחיד ויחיד

כי א� להיות שרוי כל , אי� לו להתערב בענייני הכלל' שבהיותו קדוש ה

  )מבוסס על מעיינה של תורה  (                        .  היו� בבית המדרש

ועל אחת כמה וכמה , אסור לשמוע דברי רכילות הקשורי� באחרי�

  .כאשר מספרי� לשומע כיצד אחרי� שונאי� אותו

יתכ� , שיש מטרה לתועלת בהבאת הדברי� לידיעת השומעכ: הערה

  . בהמש#נרחיב על כ#. שיהיה מותר לשמוע אות�

אסור לשמוע דיבורי� כיצד דיברו אחרי� בגנות בני משפחתו או ידידיו 

בדר# כלל אי� בשמיעת דברי� אלו כל מטרה מועילה והיא . של פלוני

  .גורמת לשומע לשנוא את האד� שעליו מדובר

לומדי� " הוכח תוכיח את עמית# ולא תשא עליו חטא"מלשו� הפסוק 

. שו� רכה ומבלי לבייש את החוטאל שהתוכחה צריכה להעשות בל"חז

עדי& שהשומע יחלי& , כשאד� מספר רכילות בחברת אחרי�, לפיכ#

מותר . בעדינות את נושא השיחה ולאחר מכ� יוכיח את המספר ביחידות

 נוחות רק כאשר אי� דר# –למחות נגד רכילות באופ� שהמספר יחוש אי 

  .אחרת להפסיק את דבריו

, מעורב בי� לרפואה להתרח� לאשה או לאיש מותר הא� ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

  ? לנשי� אנשי� בי� בי� הפרדה שאי� במקו�

 של מעורבת ברחיצה מאוד חמור איסור שיש נבאר ראשית :תשובה

 אשה אחורי העובר כל .סא בברכות ל"חז שאמרו וכמו, ונשי� גברי�

, בגדיה מגביהה שהיא לפי, י"רש ופירש. הבא לעול� חלק לו אי� בנהר

 לידי אושיב לפי בכ# ברגיל שזהו, התוספות וכתבו. בבשרה מסתכל וזה

, איש אשת וקאוד לאוש, כתב �"יעב ובהגהות. �והנילג יורד וסופו ניאו&

  .פניו מעל הבושה ומסלק בעצמו הרע יצר שמגרה בפנויה ג� הדי� שהוא

 שני ה� והלב שהעיני� ,'א פרק ברכות בירושלמי שאמרו מה ונודע

 תתורו ולא נאמר ולכ�, חומד והלב רואה העי�, עבירה של סרסורי�

 תשובה מהלכות' ד בפרק �"הרמב לשו� וזו. עיניכ� ואחרי לבבכ� אחרי

 אומר שהוא, כלו� בכ# שאי� דעתו על מעלה בעריות המסתכל: 'ד הלכה

 ו�וע י�יהעינ שראיית יודע אינו והוא, צלהא קרבתי או אותה בעלתי וכי

 לבבכ� אחרי תתורו ולא שנאמר, עריות של לגופ� שגומרת, הוא גדול

 טוב :עד יומא ל"חז אמרו וכבר. התשובה את לעכב וגור�, עיניכ� ואחרי

 מגופו יותר אשה של בגופה י�יעינ מראה טוב, נפש מהל# י�יעינ מראה

 בזה שיש', ח פרק' ג חלק בוכי�נ במורה �"הרמב והסביר. מעשה של

' ה פי ימרה אמנ�, בגופו בפועל האד� כשיחטא כי, מאוד נפלא י�יענ

 מצד אלא המרה לא מקו� ומכל, חומריותו אחר הנמשכי� המקרי� מצד

, שבו נכבד הכי בחלק האד� מסגולות היא המחשבה אבל. שבו בהמיות

, שבו בדהנכ חלק שהוא בשכלו שחטא נמצא בעבירה מהרהר וכשהוא

 שהעביד מי של כחטאו סכל עבד ושעבד שעבר מי של חטאו דומה ואינו

  .וחשוב נכבד שכר

 של האיסור חומר לבאר בתשובותיה� גדולי� כמה בזה האריכוכבר 

 כ� כשעושה אפילו ולכ�. שחיה בבריכות או בי� מעורבת רחיצה

 ש� שאי� מקו� למצוא שיוכל ובפרט, להתיר מקו� אי�, לרפואה

 י'פלאג חיי� רבי הגאו� וכתב. ערוב ש� היות לבלתי, נשי� ע� תתערוב

 עבירות בה יש, מותבה ימא כי& דעל אתרא: 'ט סימ�(חי לכל מועד בספר

 בחורי� ונשי� אנשי� שהולכי� ידי על, מקומות שאר על יתר חמורות

 לספר שלא בכדי ורק, עבירה לידי ובאי�, בי� לשחות בתולות וג�

 שפתי דל על אעלה ולא מחסו� לפי שמרהא ישראל של בגנות�

 לתת התורה ומרביצי העיר ממוני ועל, ש� שנעשות הרבות מהרעות

 לשו� יניחו לבל ש� יסובבו אשר משמר אנשי שישימו, כ# על דעת�

 לרחו� ועליה חולנית שהיא האומרת ואפילו, הי� לשפת שתל# אשה

, הי� לשפת ללכת אשתו את המניח וכל, לה להאמי� אי� לרפואתה בי�

 להקפיד בני� על יהיה אבות לב ולכ�. ימיו בחצי וימות עני להיות סופו

 לא כי, הי� לשפת יצאו לבלתי, בנותיה� על וכ�, הבחורי� בניה� על

  .ומכשולות תקלות כמה לידי שיבואו יבצר

 אנשי� בי� הפרדה בו שאי� מעורב בי� מרחיצה מנעילה יש :סיכום

 מתערובת נקי מקו� לו ימצא אלא, רפואה #לצור א&, אופ� בכל, לנשי�

  . רפואתו לצור#, נשי� ע�

, נפרדי� רחצה מקומות להקי� להשתדל' ה יראי צבור מנהיגי על הומצו

שאי� אד� עוזב  חזקה כי: ל בגיטי� לז"וכבר אמרו חז, מעו� רבי� להציל

. טוב ברכת תבוא ועליה� ינע� ולמוכיחי�. כדי לאכול איסור, היתר

    )'סג' 'ה חלק דעת יחווה ת"שוי "עפ(. כנהר שלומ� ירבה והנזהר המזהיר

רבי אברה�  – זכותא דאברה�    ––––    ברהם מטשכנובברהם מטשכנובברהם מטשכנובברהם מטשכנובאאאארבי רבי רבי רבי 

בגיל צעיר ביותר קיבל תורה מאחד  . רפאלבירל ,' תקמט–בשנת ה נולד 

  .המיוחס שבי� גאוני הדור רבי לייבוש חרי& רבה של פלוצק

בחריפותו ובבקיאותו , הרעיש את העול� בקדושתו, צעירכשהיה עוד 

והכל לאמיתה של , וממש לא הניח פינה בתורה שלא חידש בה', וכו

שימש כרבה של ". האיש האלוקי גאו� הגאוני�"שאמרו עליו עד ".  תורה

 שבי� תלמידיו נמנו רבי שלמה דוד מרגליות בעל וניהל ישיבה, טשכנוב

  . ועוד"יורה ומלקוש" יוס& חיי� קרא בעל ורבי, �"חידושי מהרשד

והיותו פועל ,  סיפורי מופת רבי� התהלכו בפולי� על צדקתו המופלאה

יחד ע� תקיפותו בעמידה על המשמר נגד הרוחות , ישועות בקרב האר�

נוי  לח� במסירות נפש נגד כל שיכ#. הזרות שהחלו לפרו� באותו תקופה

" אהבת חסד", "זכותא דאברה�"דור מחיבוריו ס. קל במנהגי ישראל

                        . תרלה–ע בשנת ה "אברה� נלברבי  ".בית אברה�"ו

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

        גדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראל  )על פי חפ� חיי� השיעור היומי(שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון 
 



        סיפור השבועסיפור השבועסיפור השבועסיפור השבוע
סק י נחו� ערב, איש החסדהצדיק  :ו שעברותתקציר משבוע

לו  הגישורוב ל. מהציבורצדקה סו� יא של דשובמסירות בעבודת הק

עצר לפני בית נאה מוק� , בוקר קר ואפרורי ב.את הצדקה בחפ� לב

כששמע בעל הבית . עור� הדי� וינגוט ובני משפחתובו גר , חצר וגינה

ושב על פנה ,  נחו�רבי. וגיד� אותוצעק עליו , המבקש צדקהוא כי 

  . בוסס בבו�מ הודמותבמהחלו� השקיפה   בעל הביתאשת .עקבותיו

, ל שר האוצרבכיר שפקיד שהיה , אל מר קירשנקרוגהל� יינגוט מר ו

לכיסו סכומי� נכבדי� " הבליע" קירשנקרוג נהג למר. הנאמ� ווידיד

.  נאות"מתנות"מר וינגוט מדי פע� היה מעניק לו, מקופת הממשלה

כעבור אול� . צרהמר וינגוט לעמוד לימינו ביו� לו הבטיח  בתמורה

מר קירשנקרוג לחמש  ונשפטו ונעצרה� , חשדו בה�מספר שבועות 

   . מר וינגוט לשנתיי� מאסר. לק מתפקידוווס, שנות מאסר

אחרי כ� , מספר ימי� שוטטה גברת וינגוט בביתה המפואר מדוכאת

עורכי די� ידידי  .כס עצות כיצד לחל� את בעלה מהכלאחלה לטה

שכרה תמורת הו� שעורכי הדי� ג�  .עור� ולא עזרו להלה הפנו , בעלה

, הביטה בארנקה ולא מצאה בו פרוטה, בוקר אחד . לא הועילו להעתק

היא הביטה סביבה בעיניי� מלאות ...לח� לילדהלקנות אפילו כדי 

אול� , תוכל לקבל כס�� תמורת, קרי�ויכלי� נאי� היו  הבבית .דמע

 �הילדי� , קודרתבבית היא ישבה  .בהייקרי� ללהיפרד מכלי� תאי

  . א� למכור את הרכוש או לגווע ברעב,  יכולה להחליטלאו, בוכי�

עמד בפתח . נשמעה נקישה על הדלת, בביתיושבת קפואה היא בעוד 

.  תרומהלבקשכשבא  שבועות כמהלפני לק יקשיש שבעלה סהיהודי ה

פרצה  האשה .ה להציע עזראב וכי  נאסרבעלהשמע כי הוא אמר כי 

:  אותהנחו� שאלרבי . היה האד� הראשו� שהציע לה עזרההוא . בבכי

   "...?לאיזה סכו� זקוקה את כדי לכלכל את הבית למש� שבוע ימי�"
עשרי� וחמישה רובל כי נדרש לה אחרי מחשבה היא ענתה לו באנחה 

עשרי� וחמישה וממנו נת� לה , ו� הוציא צרור מכיסורבי נח. לשבוע

בעזרתו אביא א� , ריבונו של עול� ז� ומכלכל כל יצוריו"ואמר . רובל

 בתחילה חשבה שהיא ".ירצה הש� סכו� כזה מידי שבוע בשבוע

היהודי , קלטה במוחה כי אכ� אמת ויציב הואא� לאחר זמ� , חולמת

פניה שר והופיע חיו� של אואז . הזק� והרחו� העניק לה את הכס�

   .החיו� הראשו� מהיו� בו נאסר בעלה

את סכו� הקצבה השבועית בצרו� מלות  המשי� להביא לה רבי נחו�

מוטב לה להסתפק , יע� לה לא למכור שו� חפ� מחפצי בעלהו. עידוד

  . במועט ולא להחסיר בו מ� החפצי� אשר בעלה רגיל בה�

,  הדי� בכלאו ישב עור�שנתיי� :המשך משבוע שעבר
סיר כל רגע וכל דקה של כל שנתיי� ימי� שבה� הרגיש הא

, מלבד השעות הספורות בה� שקוע היה בשינה, שעה ביממה
  . מיסורי נפשו ומצוקתו, שגאלה אותו לזמ� מועט

השרפר� , טה הצרה הקבועה ברצפהיהמ, חדר הכלא האפור
הכתלי� , התקרה הקמורה המשחירה, הבלתי נח והמכער

ל� להשרות רוח נכאה וחברו כ, בי� והרצפה המלוכלכתהמסוא
  . על האסיר שירד מאיגרא רמא לבירא עמיקתא

, ובזמ� המרבה, די והותר זמ� עמדו לרשותו של עור� הדי�
על פי , היו מחשבותיו סובבות עול� ומלואו, בהתייחדו ע� עצמו

  .רוב הסבו לו מחשבות אלו צער וענויי נפש
אולי ? אשתיכיצד מתכלכלת , שפחתובלב לחו� חשב על בני מ

, החפצי�? מכרה את הבית כדי להחיות את נפש ילדה במצוקתה
כס� כאשר זקוקי� ל .ודאי נמכרו בזיל הזול, הכלי� הנדירי� הללו

  .קשה לעמוד על המקח יותר מדי
ערוגות הפרחי� אות� נהג , הוא שוטט ברעיונותיו בג� ביתו

, לפני זמ� מה, ע להנאתוהשער הקט� אותו צב, לטפח במו ידיו
� הזק� ולפתע נזכר ביהודי הכפו...וקבע בו שלט באותיות מוזהבות
 עלתה בו חמתו להרגישבלי ...שבא לבקש נדבה ביו� סגריר

הוא חרק בשיניו והחווה בידו תנועה כאילו לגרש את . להשחית
  .המחשבה הטורדנית

מדי זכרו , בס�, ג� ידידיו של עור� הדי� חלפו לפניו בעיני רוחו
!  מה גדולה  היא החרפה. בחוג מכריו היה סומק פושט על פניו

כיצד קורה לו כ� לאד� ר� מעלה ויהיר שיושל� ! מה גדול הכאב
  !?לבור כלא כפושע נקלה

, כאשר תמו ימי מאסרו היה מר וינגוט אד� שבור ברוחו וגופו
אישיותו . כמתכת נמסה היוצאת מכור ההיתו� היה עור� הדי�

מוכ� היה לגלוש , ת של טר� מאסר התנפצה לחלוטי�הקודמ
  . ולהתעצב לפי התבנית שתקלוט אותו אליה

חסד בקש מ� הממוני� עליו לא , הוא חזר הביתה באישו� ליל
בוש הוא להראות בפני מכריו בדמות זו . לשחררו ע� אור היו�

אשתו המתינה בחו� כלה רועדת . של אסיר יוצא היוצא לחופשי
כי הלא , תח לקראת הרגע בו תראה את בעלהמהתרגשות ומ

  . נאסר עליה� להתראות במש� השנתיי� בה� ישב בכלאו
ה עליה לאזור אומ� להתגבר על הרהורי� עצובי� אפפו את מוח

 את בעלה שאסור היה כשתראה, ולקבלו בהבעת פני� שמחה
המאסר שנות השפיעו היא לא ידעה א� ואי� . שנתיי� שלמות
  ֱ ?ומה מצב בריאותו הגופני? שווהעינויי� על נפ

        ותותותותרכרכרכרכבבבב
 )משפחות תפילי� ושוה�(. ו לרגל נישואיה�" היב� שוה� בבית ושימזל טוב ל

יהי רצו� שיזכו להשכי� השכינה בבית� בהקמת בית כשר ונאמ� 
  .ישראל של אהבת תורה ויראת שמי� לתפארת המושתת כל יסודות 

יהי רצו� שיזכו . ו לרגל נישואיה�" הייקובאק יונייפעת מזל טוב ל
להשכי� השכינה בבית� בהקמת בית כשר ונאמ� המושתת כל יסודות 

  .איתני� של אהבת תורה ויראת שמי� לתפארת ע� ישראל

            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה
   :ה� בהעלות�פרשת התשובות הנכונות ל
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  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
.  קורח ועדתו*ילדי� יקרי� בפרשתנו נקרא על מחלוקת נוראית 

. חברו� ועוזיאל, יצהר, עמר�: ארבעה בני� היו לקהת בנו של לוי
והחל לבקש , ב� עמר�, קורח בנו של יצהר החליט לחלוק על משה

  ? שטות זוומדוע עשה. שותפי� למחלוקת
קינא בו , בני קהת לשקורח ראה שאליצפ� ב� עוזיאל התמנה לנשיא 

 משה –עמר� שהיה הבכור נטלו בניו . ה ה� בני קהתעארב: ואמר
ועל כ� מ� הצדק , השני בבני� הוא יצהר.  גדולה וכהונה–ואהרו� 

והנה משה ממנה את בנו של עוזיאל . שאקח אני את הגדולה אחריה�
על כ� אחלוק על , יקהת ובכ� הוא פוגע בכבודשהיה הצעיר בבני 

  .משה וכ� אבטל את כל המינויי� שקבע משה
, עד שגברה על פקחותו של קורח, כה מגונה היא מידת הקנאה

, וכ� אמר קורח ה� כל העדה כול� קדושי�. והורידה אותו עד שאול
 מתנשאי� ולוקחי� לעצמכ� את – משה ואהרו� –ומדוע זה את� 

  .ורח נגרר הלאה וסח� עימו עוד ועוד אנשי�ק? כל הגדולה
ועוד , אל קורח הצטרפו ג� דת� ואביר� ואו� ב� פלת בני ראוב�

' אשר התרעמו על כ� שהעבודה בבית ה, מאתי� וחמישי� בכורות
אמר לה� משה לקורח ועדתו נמתי�  .נלקחה מה� ונמסרה לשבט לוי

  .הכהונה ולקדושה, מי ראוי לעבודת הלוויה' ואז יודיע ה. עד הבוקר

ומה היה  .יחזרו בתשובהש הובתקו, משה הייתה לדחות אות� כוונת
סורו "למחרת הזהיר משה את הע� ואמר ? סופה של מחלוקת נוראה זו

ג� לגעת בכל  ואסר על הע� –" נא מעל אהלי האנשי� הרשעי� האלה
הכריז משה , לאחר שסרו ישראל מקורח ועדתו. אשר לקורח ועדתו

ולא בדיתי אות� , שלחני לעשות את כל המעשי�' כ� תדעו שה: ואמר
אלא האדמה תפצה את פיה , א� לא במיתה רגילה ימותו כל אלו: מליבי

וכ� היה האדמה נפערה וקורח ועדתו . ותבלע אות� ואת כל אשר לה�
  .'שרפה אש מאת הואת מאתי� וחמישי� האנשי� . נבלעו בה

לפי שפערו את פיה� לדבר דברי בלע : תה כא�ימדה כנגד מדה הי
ירדו קורח ! כ� נפערה האדמה ובלעה אות� על כל רכוש�, ושחיתות

נבהלו כל בני . סתה עליה� כליליועדתו חיי� שאולה והאר� שבה וכ
. בלע האדמה ג� אות�ח פ� תוישראל הרואי� במחזה והחלו לבר

משה נביא ואהרו� כה� גדול ותורה : "והיורדי� שאולה קוראי� וצועקי�
? ומאתי� וחמישי� מקריבי הקטורת מה עלה בגורל�!" נתנה מ� השמי�

  !  ושרפה את כול�' אש יצאה מאת ה
. ג� נשר� וג� נבלע: נשי�ולקה בשני הע, וקורח שגר� לכל המחלוקת

וגלגלה אותו האש עד , והקטורת בידואש אחזה בו בעוד המחתה 
  .לתו� פיה הפעור של האדמה, שהביאה אותו אל בי� הנבלעי�

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

  ?מה� היה אביו של קורחי  מ.חברו� ועוזיאל, יצהר, עמר�, לקהת היו ארבעה בני�. 1

  .עוזיאל. ד                                                 .חברו�. ג                                                  .יצהר. ב                                            .עמר�.א

  ?ועדמ, אמר לה� משה להמתי� עד למחרת בבוקר,  יצאו נגד משהקורח ועדתואשר כ. 2

  .נכונות' גו' אתשובות . ד              .קיווה שיחזרו בתשובה. ג                .היה מאוד עסוק באותו יו�. ב               .'רצה זמ� כדי להתייע� ע� ה. א

  ?מה עלה בגורל�, איש מבני ישראל עדתו צירפו אליה� מאתי� וחמישי�קורח ו. 3

  .א� תשובה לא נכונה. ד        .ושרפה אות�' יצאה אש מה. ג        .סלח לה�' ה� הבטיחו שלא יעשו זאת שוב וה .ב       .נבלעו ע� קורח ועדתו .א

   ?מדוע, על קורח נאמר במדרשי� שהוא ג� נשר� וג� נבלע. 4

  .כל התשובות נכונות. ד    .הוא העליב את מה ואהרו�. ג    .הוא גר� לכל המחלוקת. ב    .רעהכל כ� מה� לא מצפי� להתנהגות ו ,היה משבט לוי. א

        '''' וה וה וה וה''''דדדדלכיתות לכיתות לכיתות לכיתות י י י י """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפלות לות לות לות שאשאשאשא
  ?מה כוונת� )'פרק טז(" רב לכ�"קורח ועדתו אמרו למשה  . 5

  .א� תשובה לא נכונה.         ד. תשאלו שאלת רב*יש לכ� רב .  ג        .הרבה יותר מדאי לקחת� לעצמכ� גדולה.  ב      .  באת� לריב*ריב לכ� . א

  ?מדוע דווקא שקדי�) 'פרק יז" (ויצא פרח ויצ� צי� ויגמול שקדי�".... 6

  .נכונות' וג' א. ד   . ממהר לפגוע במערערי� על הכהונה' כי ה, זה הפרי שממהר להפריח. ג      .זהו פרי חביב על כול�. ב    .  בשבט' זה קרה בטו. א

  ?ְוַכְמֵל?המה הפירוש " ַהAֶָקב ִמ� ְוַכְמֵל?ה ַה<ֶֹר� ִמ� ַ;ָ:ָג� 9ְר8ַמְתֶכ� ָלֶכ� ְוֶנְח4ַב" .7

  .נכונות' וג' ב.        ד       .       תבואה שנתמלאה*לשו� בישול. ג                    .  סוג של ענבי� המשמש ליי�. ב                .     יקב מלא לגמרי.א

   ?ניצבוה� וע ד מ)'פרק טז( "ְוַט�Dָ 8ְבֵניֶה� 8ְנ4ֵיֶה� ?ֳהֵליֶה� Dֶַתח ִנCִָבי� ָיְצא8 ַוֲאִביָר� ְוָדָת�..."  .8

  .לגד� את משה, יצאו בקומה זקופה. ד    .שנגלה בענ�' לכבוד כבוד ה .ג    .לכבוד אהרו� שבא אליה�. ב    . שבאו אליה�לכבוד� של משה ואהרו�. א

        ' ' ' ' עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ווווי לכיתות י לכיתות י לכיתות י לכיתות """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?..."ברית מלח עול�"...מה כוונת התורה בפסוק  . 9

   .נכונות' וב'  א.ד  .על ידי מלחרק בשר הכשרת . ג.   מסריח לעול�אלהמלח שע� הברית ע� אהרו� היא כברית . ב.  מלחנצחית כמו מילה ה ברית. א

   ? " מאודויחר למשה"מה הכוונה ל) 'זטפרק  ("...ִמְנָחָת� ֶאל 9ֵֶפ� Fל 'ה ֶאל ַוAֹאֶמר ְמאֹד ְלמ4ֶֹה ַוAִַחר"ת� ואביר� לבא למשה כתוב דכשסירבו  .10

  .התשובות נכונותכל . ד                                .ודאהצטער מ. ג                                    . נפגע מאוד .ב                                  . מאודכעס. 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
   ?"כל האד�"מה ההדגשה � "הרמבפירוש פי  ל*) 'טזפרק ( "ָהֲרכ48 ָ;ל ְוֵאת ְלקַֹרח ֲא4ֶר ָה?ָד� ָ;ל ֵאת".... 11

  .נכונותכל התשובות . ד                   .והשפחותכל העבדי� כולל את  .ג                   .את החתני�כולל  .ב                  . את נשות הבני�כולל . א

   ?הרי ה� קיבלו את ערי המקלט, כיצד יתכ� � "לפי פירוש הרמב – )'חפרק י(" ...ִתְנָחל לֹא FGְְרָצ� Fֲהרֹ� ֶאל 'ה ַוAֹאֶמר" . 12

  .נכונות' וג' א .  לצור� ישראל ה�,שניתנו לה�ערי המקלט  .ג   .ערי המקלט ניתנו ללויי� ולא לכוהני�. ב  . חו� מערי המקלט ,היאת הפסוק כוונ. א
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