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 מלמד " את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסב בקרניואברה� וישא"

ה לאברה� אבינו את האיל ניתש מחורש זה ונסב בחורש "שהראה הקב
ה לאברה� כ עתידי� בני להיות נאחזי� בעונות "אחר אמר הקב

) זכריה ט (דא הוא דכתיבהונסבכי� בצרות וסופ� ליגאל בקרניו של איל 
  ."י� בשופר יתקעוקאל' וה"

ה לאברה� את האיל ניתש "מד שהראה הקביצחק מל'  הונא ברמר רבא
ה לאברה� כ ה� עתידי� בני "מחורש זה ונסב בחורש זה אמר הקב

נאחזי� באומות ונסבכי� בצרות ונמשכי� ממלכות למלכות מבבל למדי 
 דא הוא דכתיבאיל הממדי ליו� ומיו� לאדו� וסופ� ליגאל בקרניו של 

  ."עליה� יראה ויצא כברק חצו' וה") 'זכריה ט(

 לוי אמר כל ימות בי יהושע דסכני� בש� רבי אבא בריה דרב פפי ורביר
 נוטלי� שופרותיה� ותוקעי� אש השנההשנה ישראל עוסקי� במלאכת� ובר

ה והוא עומד מכסא די� לכסא רחמי� ומתמלא עליה� רחמי� "לפני הקב
   )פרשה כטויקרא רבה ( .אימתי בחדש השביעי

         ותקינותו ותקינותו ותקינותו ותקינותושופרשופרשופרשופרסוג הסוג הסוג הסוג ה
וכ� בשעת (ובדיעבד , שופר של ראש השנה מצוותו בשל איל וכפו  .א

יעלי� ועיזי� בי� פשוטי� ובי� כגו� של , כל השופרות כשרי�) הדחק
של פרה פסול שופר ו. בפשוטי�אשר ומצווה בכפופי� יותר מ, כפופי�

 ).'א' ע תקפו"שו(בכל מקרה 
 הקולות כשרי� מפני שכל, היה קולו עבה מאוד או דק מאוד כשר  .ב

אלא , אפילו א� קול השופר חזק ונעי�). 'ו –' ע תקפו"שו(בשופר 
 ).' מט–'כ  החיי� תקפו (.כשר, ל יפהשהתוקע תקע בו ולא השמיע קו

לכ� מי שהתעוררה לו שאלה , הלכות תקינות השופר וכשרותו רבי�  .ג
 .בעניי� יעשה שאלת רב

        הלכות ומנהגים כללייםהלכות ומנהגים כללייםהלכות ומנהגים כללייםהלכות ומנהגים כלליים
נכו� שהתוקע או התלמיד חכ� שבצבור יאמר לקהל דברי כיבושי�   .ד

וזכות הרבי� תלויה , מהיולעורר� לשוב בתשובה של, לפני התקיעות
) ד"ג מהלכות תשובה ה"פ(� "ועי� דברי רבינו הגדול הרמבויד. בו

א  על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזרת הכתוב היא רמז : שכתב
, עורו ישני� משנתכ� ונרדמי� הקיצו מתרדמתכ�: כלומר. יש בה

וזכרו בוראכ� אלו השוכחי� את , וחפשו במעשיכ� וחזרו בתשובה
 וריק אשר לא יועילו ולא האמת בהבלי הזמ� ושוגי� בכל שנת� בהבל

 ).ילקוט יוס  מועדי� (.'יצילו וכו
מכא� שמצוות , "יו� תרועה יהיה לכ�"כתוב בתורה לגבי ראש השנה   .ה

ובדר לימוד , עשה מהתורה לשמוע קול שופר ביו� ראש השנה
שה� שלש , ל שיש לשמוע תשע קולות"שתפורט בהמש למדו חז

 .כתוקעי� יותר מומספק . קבוצות של תקיעה תרועה תקיעה
 דבר זה נלמד מלשו� הפסוק –) 'א' ע תקפה"שו(צרי לתקוע מעומד   .ו

וספרת� "היות וג� בספירת העומר נאמר , "יו� תרועה יהיה לכ�"
 דרשו אל תקרי בקמה אלא –ונאמר מהחל חרמש בקמה , "לכ�

 .צרי לקיימה במעומד, מכא� שכל מצווה שנאמר בה לכ�. בקימה
 שא� ינטל באופ�,  לתוקע לסמו עצמו על דברבזמ� התקיעות אי�  .ז

וא� סמ עצמו או תקע , )' ד–' כ  החיי� תקפה(אותו דבר יפול 
שהרי ג� בספירת העומר א� ספר במיושב , במיושב יצא ידי חובה

 ).'ה $ ' כ  החיי� תקפה(. יצא ידי חובה
 –) בהגה' א' ע תקפה"שו(נוהגי� לתקוע על הבימה במקו� שקוראי�  .ח

כדי לעורר זכות על ע� , מפני כבוד הציבור: עמי� נאמרו בזהמספר ט
בעוד שעמי� אחרי� לא " בנעשה ונשמע"ישראל שקיבלו את התורה 

כ  . (ועוד, רצו לקבלה ובמעמד הר סיני התורה ניתנה בקול שופר
 )' ח–' החיי� תקפה

        ברכותברכותברכותברכות
עי� יכוונו והשומ, די חובה י התקיעותשומעי להוציא �ויכוצרי שהתוקע  .ט

לפני שמבר  טוב שהתוקע יאמר בפירוש .לצאת בתקיעות של התוקע
שאני , � בברכת השופר ושהחיינו ובתקיעות מיושב ומעומדוהריני מכו"

 )'יב' כ  החיי� תקפה". (להוציא את השומעי� ידי חובהתוקע 
בזמ� הברכה יש . צרי לכסות את השופר בזמ� הברכות שלפני התקיעה  .י

כמו כ� צרי לכסות . כמו בכל דבר שמברכי� עליו, ז בו בידו הימניתלאחו
 ).' יד–' כ  החיי� תקפה(את השופר בי� התקיעות בזמ� שלא תוקעי� בו 

וכבר , מפני שזו מצוות עשה שהזמ� גרמא, נשי� פטורות ממצוות השופר .יא
ולכ� אשה שלא יכלה להגיע , נהגו נשות ישראל להשתדל בקיו� מצווה זו

  .הכנסת מותר להביא תוקע לביתה לתקוע עבורהלבית 
ע שאי� לנשי� "אשה ספרדית אי� לה לבר על מצווה זו כדעת מר� השו .יב

 ומנהג נשות אשכנז )'ו$ 'ע תקפט"שו (לבר על מצוות עשה שהזמ� גרמ�
' ו' ע תקפט"שו (לבר על מצוות השופר ועל כל מצוות עשה שהזמ� גרמ�

מפני , ות בחוזקה בנשי� ספרדיות המברכותמכל מקו� אי� למח). בהגה
 .)א בברכי יוס  שיברכו"לדעת החיד (שיש לה� על מי שיסמכו

        התנהגות בזמן התקיעה ואחריההתנהגות בזמן התקיעה ואחריההתנהגות בזמן התקיעה ואחריההתנהגות בזמן התקיעה ואחריה
ת שלש "תוקע תשר, ושהחיינו" לשמוע קול שופר"לאחר שמבר התוקע  .יג

טוב ). ' ב–' ע תקפה"שו(ת שלש פעמי� "ת שלש פעמי� ותר"תש, פעמי�
, ושיכוו� את השופר כלפי מעלה, שהתוקע יתקע בצד ימי� א� אפשרי לו

 ).בהגה' ב' ע תקפה"שו(עלה אלוקי� בתרועה "שנאמר 
  .ה של שמיעת קול שופרו� לצאת ידי חובת המצווהעיקר בתקיעות לכו  .יד
ובי� , ת"ת לתש"אי� להפסיק בי� סדרי התקיעות לומר וידוי בי� תשר  .טו

כי יש בזה חשש להפסק בי� , כמו שכתבו באיזה סידורי�, ת"ת לתר"תש
 . ברכה לבטלהחשש ו, הברכות לתקיעה

אד� א�  .אי� להתוודות כללהנכו� הוא ש� תקיעות השופר בזמכאמור   .טז
הפסקה יש לבקש מהתוקע שיעשה , להתוודות במש התקיעותרוצה 

 מרו אבל לא ל.להתוודות בהרהור הלב בלבדו, קלה בי� סדרי התקיעות
 .בפה בלחשאת הוידוי 

מאחר וכבר יצא ידי , שו� קול, ע שלא לצוראחר התפלה אסור לתקו  .יז
וקט� פחות מגיל . הווהתקיעה שבות ולא הותרה אלא לצור מצו, חובה

  .ואי� בזה חשש איסור, מותר לתקוע להתלמד, שהגיע לחינו, הובר מצו

        תקלות בתקיעהתקלות בתקיעהתקלות בתקיעהתקלות בתקיעה    
 ישלי� אחר ואפילו שלשה או ,א� התחיל לתקוע ולא יכול להשלי� .יח

בתנאי שהתוקעי� האחרוני� היו , ודי בברכה שביר הראשו�, ארבעה
 ).' ג–' ע תקפה"שו. (ש� בשעת הברכה

, יי� וכדומה, אותו במי�מותר לשטו  , א� מניעת התקיעה היא מהשופר .יט
ויש אוסרי� ...". ויהי נוע�"יש אומרי� שמותר להופכו ולקרא לתוכו 

ונראה כי למעשה . מפני שאינו סגולה בדוקה אינו הפסק בענייני התקיעה
, ל" קרא בתקיעות דמעומד מותר לומר את הפסוק כנזה א� :יש לנהוג כ

 ) כ  החיי�. (סקא בתקיעות דמיושב יש להימנע מלאומרו מחשש להפ
הנוטל שכר לתקוע בראש השנה או כדי להתפלל או לתרג� בשבתות   .כ

). ' ה–' ע תקפה"שו. (וימי� טובי� אינו רואה מאותו שכר סימ� ברכה
 .סימ� ברכהא לא רואה , מדבריו פה ובבית יוס  משמע שאי� בזה איסור

 ל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובות"""" מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז----בינה בינה בינה בינה מרי מרי מרי מרי אאאא
, במצוות מאמי� שאינו, למינות נוטה הדבר זה $  מצוות עושי על המתלוצ%

 זה ועוד? לו יש חיי� כלו�, המל מצות על שמתלוצ% כמי זה והרי
. הליצנות מ� יראי� ה� כי, המצוות יעשו שלא אחרי� ג� מחטיא המתלוצ%

 להתלוצ% ויכול). ב סג סנהדרי� (להתלוצ% יכול זרה עבודה בעובדי אבל
 עבירות יעשו לא אחרי� וג�, העבירה מ� למנע� כדי, עבירות בעושי

  )תיקהש שער ה$ על פי אורחות צדיקי� (. עליה� כשמתלוצצי�

   'זתשס'   ה               ד    "בס

  51שנה שנים עשר גיליון מספר 
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 שבת קודש
 ניצבים וילך

  

  :מפטירי�
 7ֵָגל ַנְפ2ִי 'ה 01ִ-י--.-     """"

  "יַקו1ֵאל
  ) ' י–' ישעיהו פרק סא(

        

  ופוסקים אחרונים ופוסקים אחרונים ופוסקים אחרונים ופוסקים אחרוניםעעעע""""שושושושומרן במרן במרן במרן ב    יייי""""עפעפעפעפ    שמיעת קול שופרשמיעת קול שופרשמיעת קול שופרשמיעת קול שופרמהלכות מהלכות מהלכות מהלכות 

  פרסומי� תורניי�
  בוע שפרשת ואגדה , גותה, בהלכה

 ל" זש ששו� ב� שמחה לבית בוחניק"ע
  



  לא גאווהזו 

אלוהיכ� ראשיכ� שבטיכ� ושטריכ� ' את� ניצבי� היו� כולכ� לפני ד"

  )ס�כט" (כל איש ישראל

, בשעה שמתעורר צור� לפעול ולעשות למע� היהדות, דרכו של העול�

? מה אני ומי אני: אומר כל אחד, לנהל מלחמת מצווה למע� כבוד שמי�

ולא , גדולי הדור וכדומה, רי�האדמו, דבר זה ראוי שיטפלו בו הרבני�

. טעות חמורה היא זו הגורמת להרבה נזקי�,  אול�.אני האד� הפשוט

מ� הצור� ,  שהמדובר הוא בכבוד שמי��"אלוקי�' הלפני "כשהדבר נוגע 

ראשיכ� "ג� ,  חייבי� לפעולכול� �"את� ניצבי� כולכ�"שיהיה 

שתמט מחובתו איש אל י". מחוטב עצי� ועד שואב מימי�"וג� " שבטיכ�

  )בוצינא דנהורא(… על שכ� הגדולי�הואל יטיל את המלאכ

   מי החובהעל 

בפרשת  לכאורה קשה הרי )'ו–' לפרק " (את לבב� ואת לבב זרע�' ומל ה"

 כלומר החובה מוטלת על –" ומלת� את ערלת לבבכ�"עקב נאמר 

  !?יתבר� יעשה זאת' לעומת זאת כא� נאמר שה, האד� לעשות זאת

, זו משימה קשה מאוד לאד�" עורלת הלב"למול את , ינראה לומר כ

הרי שאת  , אול� א� הוא מודע לצור� זה. וכמעט שאי� יכולת לבצעה

, טמת את ליבולהסיר את העורלה האומאמ% וההשתדלות הת ליתחש

לכ� נאמר , מוטלת על האד�',  בקרבו את דבר הטכדי שיהא ראוי לקלו

הלב ישתנה לחלוטי� ויהפ� כ� א אול� ש."ערלת לבבכ�ומלת� את "ש� 

, יתבר�' כי זקוק הוא לעזרת ה, דבר זה אינו נתו� בידי אד�, מרע לטוב

יש .  ערלת לבב�תמול את  הולא את" את לבב�' ומל ה"לכ� נאמר כא� 

, שבלי התעוררות ומאמ% על ידי האד� מלמטה, וזהו יסוד חשוב ביהדות

   )ש� הרבי מקוצקהלי תורה בואי "עפ( . אי� מענה וסיוע משמי�

   למביאהםשכר 

מצוות הקהל היא  )' י �'לאפרק " (מק% שבע שני� במעד שנת השמיטה"

עבודה הטרדות היו פטורי� מבה שנה  אחרי ,לאחר שנת השמיטה

  .יותר כדי שיכנסו דברי התורה ויקלטו כראויבזמ� טוב וזה  .בשדה

מסכת ב מובא )'יב –' לאפרק "  (הקהל את הע� האנשי� והנשי� והט&"

חסמא ) ב�(מעשה ברבי יוחנ� ב� ברוקה ורבי אלעזר : תנו רבנ�. חגיגה ג

אי , א& על פי כ�: אמר לה�...שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעי�

  שבת של רבי�? יתהישבת של מי ה, אפשר לבית המדרש בלא חידוש

בפרשת : אמרו לו? תה הגדה היו�י ובמה הי�. תהיאלעזר ב� עזריה הי

" הקהל את הע� האנשי� והנשי� והט& "–?  ומה דרש בה�. הקהל

ט& למה , נשי� באות לשמוע,  א� אנשי� באי� ללמוד)'דברי� לא(

יתה בידכ� ימרגלית טובה ה:  אמר לה��. כדי לית� שכר למביאיה�? באי�

מה ראה רבי יהושע להתפעל כל כ� , יש להבי� !ובקשת� לאבדה ממני

  ?"מרגלית טובה"עד כדי לכנותו בש� , מהמאמר הזה

 ש� מסופר על אמו 'רק אנראה להסביר זאת על פי הירושלמי יבמות פ

בשביל , שהייתה מוליכה את עריסתו לבית המדרש, של רבי יהושע

 לתת שכר: "לפיכ� היה מאמר זה.  אוזניו בדברי תורהשיידבקו

שהרי אמו נהגה בו כ� , כה יקר וחשוב בעיניו כמרגלית טובה" למביאיה�

  .)מש� חכמה  (…והביאתו לבית המדרש בעודנו תינוק

העובדה שאד� . פרהסיהלהאמי� לדברי רכילות אפילו כשסופרו באסור 

אינו חושש לספר בפומבי דברי� שיש בה� כדי לעורר שנאה ומדני� 

  .ברי� ובודאי שלא לדיוק�איננה ראיה לאמיתות� של הד

אסור , והנאש� אינו מגיב, אפילו כשמאשימי� אד� בפניו, יתרה מזו

יתכ� . לפרש את שתיקתו כאילו הוא מודה בדברי� ומפליל את עצמו

ויתכ� שהוא מעדי& לשתוק מאשר , שהוא המו� ואינו מסוגל להגיב

  .לגרו� להחרפת המחלוקת

מוטלת בספק וה� כל כ� יש יחידי� אנשי מעלה שמהימנות� אינה 

, ה� בכושר הבחנת� וה� באופ� שבו ה� מספרי� את העובדות, מדייקי�

י הדי� " עפ. מעשית בהתרחשות הדברי�הוכחהששמיעת דבריה� כמוה כ

אבל אסור לגלות� , מותר להאמי� לדברי רכילות שנשמעו מפיה�

  .לאחרי�

הא� נכו� לומר וידוי בראש השנה בשעת תקיעת שופר  :שאלה

 ?  ת"ת ותר"ת ובי� תש"ת לתש"דמיושב בי� סדר תשר

: אתקי� רבי אבהו בקסרי:מובא.  במסכת ראש השנה לד::::תשובהתשובהתשובהתשובה

משו� דמספקא ליה בתרועה דאמר רחמנא אי גנוחי גנח או , ת"תשר

? וקא מפסקא תרועה בי� תקיעה לשברי�, ודילמא גנוחי הוה...ילולי יליל

  .כלומר סדרי תקיעות אלה ה� משו� ספק. ת"דהדר עביד תש

, תרועה זו האמורה בתורה: ' ב�מהלכות שופר' � בפרק ג"וכ� כתב הרמב

לפי לפי אור� השני� ו, נסתפק לנו בה, שנאמר יו�  תרועה יהיה לכ�

ת "ת  ותש"ולכ� תוקעי� תשר...ואי� אנו יודעי� היא� היא, רוב הגלות

רבינו ת� , רבינו  ישעיה הראשו�, בעל העיטור, ג"וכ� כתבו הסמ. ת"ותר

  .'ב�צ "ע סימ� תק"וכ� פסק ג� בשו. בתוספות וכ� דעת המאירי

שהיא האחרונה , ת"לפי זה כל עוד שלא הסתיימה התקיעה של סדר תר

יעות הרי שהדבר ספק א� יצאנו ידי חובת מצות תקיעת בסדרת התק

או בי� , ת"ת לתש"א� כ� המפסיק בי� סדר תשר, שופר מהתורה או לא

שהיא ברכת  לשמוע , הרי זה כמפסיק בי� ברכת המצוה, ת"ת לתר"תש

  . ויש בזה ספק ברכה לבטלה, לבי� תחילת עשיית המצוה, קול שופר

לעורר את הע� , שופר בראש השנהלכאורה כיו� שהטע� למצות תקיעת 

  .הרי הוא מעניי� התקיעה ולא נחשב כהפסק, לשוב בתשובה

אול� טעמי המצוות האמיתיי� ידועי� רק לפני הש� יתבר� נות� 

ואי� לנו . אלוקי� הבי� דרכה והוא ידע את מקומה: כאמור. התורה

להסתמ� על טעמי המצוות שכתבו המפרשי� להוציא על פיה� מסקנות 

� פרק "וכ� פסקו הרמב. שהלכה כסת� משנה בבבא מציעא קטו, כהלהל

  .ע בחש� משפט"והטור והשו, מהלכות מלוה ולוה' ג

 שמצות י"פאע: "כתב' מהלכות תשובה הלכה ד' � בפרק ג"ועוד שרמב

עורו , כלומר, רמז יש בו, תקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב היא

� לטעמו שמצות תקיעת � הקדי"רואי� שהרמב...". ישני� משנתכ�

  . אלא שמכל מקו� רמז יש בדבר, שופר בראש השנה גזירת הכתוב היא

שהוזכרו ,  עוד כמה טעמי�כמו כ� במצות תקיעת שופר בראש השנה יש

  . ועודכדי להזכיר מעמד הר סיני, כגו�, י רבינו  סעדיה גאו�"ע

פסקו שהפסקה מ� העניי� ',  ו�ז"א בהגה סימ� קס"י והרמ"� הבועוד שמר

  .ורק בדיעבד אינו חוזר לבר�, לא הותרה לכתחילה  בי� ברכה לטעימה

כמובא במדרש  שוחר טוב מזמור , עוד שעיקר מצות תשובה היא בלב

וכ� כתב .  כיו� שרחש לבו בתשובה קבלו� רחש לבי דבר טוב : ה"מ

 שיעזוב �?ומה היא התשובה: ' ב�שובה מהלכות ת' � פרק ב"הרמב

לפיכ� ..." ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד, ויסירו ממחשבתו, החוטא חטאו

  .  ל משו� חשש הפסק"אי� להתיר אמירת וידוי בי� סדרי התקיעות כנ

ל היה נוהג להתוודות "י ז"שהאר. 'מה שכתוב בספר שער הכוונות ד& צ

, שלא היה משמיע לאוזניובאופ� , בלחש בעת תקיעת שופר דמיושב

שכל התקיעות , נראה שנשע� בזה על דברי הזוהר הקדוש פרשת פנחס

  .ואי� בזה חשש הפסק, ואינ� באי� מכוח הספק, יסודת� בהררי קודש

שבמקו� , א"ה וסימ� קמ"אול� כתב מר� הבית יוס& באורח חיי� סימ� כ

  .ז"דבוכ� כתב הר. הלכה  כדברי התלמוד, שהתלמוד והזוהר חולקי�

, ת"ת לתר"ובי� תש, ת"ת לתש"אי� להתוודות בי� סדר תשר ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

, ת יקבל תשובתינו ברצו�"ר שהשי"ויה. אלא א� מתוודה במחשבה בלבד

.  ונזכה לגאולה שלימה אמ�, ובמהרה יתקע בשופר גדול לחירותינו

   )'ה נ– 'את יחווה דעת חלק "שוסס על ובמ(

בנו של הסבא קדישא רבי יצחק  � מאמשינובמאמשינובמאמשינובמאמשינוב יעקב דודיעקב דודיעקב דודיעקב דודרבי רבי רבי רבי 

מפורס� לאיש קדוש ופועל ישועות . לה ובנסתרגאו� גדול בנג. מורקה

אוהב , מקובל מאד על אנשי דורוהיה .אלפי� מישראל הסתופפו בצלו

כקטו� , לכל דורש ומבקש ישראל אמיתי לבו היה פתוח כפתחו של אול�

כגדול זכו לתשומת לבו שו� דבר לא היה קשה בשבילו למע� היטיב 

את מרבית זמנו בילה בשליחויות שונות ג� רבי המלוכה קבלוהו . לעמו

בתחילה שימש כרב . נמנה על תלמידי הרבי מקוצק .בסבר פני� יפות

בה פעל רבות למע� הרמת , בעיר גור ומש� עבר לכה� כרב באמשינוב

  .קר� התורה ויהדות

, מנח� מאמשינוב ממלא מקו� אביו' ר ר"השאיר שלשה בני� האדמו

   .ישעיה מפשיסכה' ירמיה מאפולה ור' הצדיק ר

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

  )פ% חיי� השיעור היומיעל פי ח(שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון 
        גדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראל

 



        סיפור השבועסיפור השבועסיפור השבועסיפור השבוע
,  בעגלה בדר� כפרית,השבת קרבה ובאה ::::תקציר משבוע קודםתקציר משבוע קודםתקציר משבוע קודםתקציר משבוע קודם
ע� שמשו לאיסו� כספי צדקה ,  מזידיטשוביושב הצדיק רבי יצחק

נודע לה� לשמחת� ו, עגלה נעצרה לפני בית קט�ה. צרכי� דחופי�ל
  ". יפה מאד שבאת�"היהודי יצא לקראת� ואמר ! כי בית יהודי הוא

לרשות . ו את ההכנות האחרונות לקראת שבתואשתו השלימהיהודי 
אכל ושתה , בשבת הכפרי כהרגלו. להתאכס� בוהאורחי� הועמד חדר 

בענגו את , הצדיק אכל מה שאכל לכבוד שבת קדשא�  .מאכלי� רבי�
ה לכפרי תיישו� הבנה לא ה. בקדושה ובטהרה, השבת בדברי תורה

  .  ב על משכבוק� מעל השולח� ושכ, בריהרבי דשלכ� כ, תורהבדברי 
מיהר , כשבאו לעזוב, לאחר תפלת שחרית, קרוביו� ראשו� ע� אור הב

השמש . מפני שלא שילמו "גנבי�"כינה אות�  .אליה� בעל הכפרי
וכשהתארחו  ,וקדוש צדיק ואיש שהתארח בביתהניסה להסביר לו ש

  .תשלו�דרוש  כי יחשבועלה ולא , ואשבו כי מכניס אורחי� האצלו ח
 לספר כל –חוצפה של אנשי� "ואמר לה� ,  התרגז הכפרילשמע דבריו

תשלמו על כ� , אי� לכ� כס� לשל�א� , מיני מעשיות במקו� לשל�
וכלא אות� הכניס אות� לאכסניה  ו,את הסוסקשר הוא  ".במאסר

   .והחל ללמוד,  הוציא גמרא מתרמילו,צדיק לא הגיבה. בחדר
 סוחר יהודי עשיר,  ואז הגיע למקו� אורח מכובדחלפו שעות אחדות

רבה הכפרי רחש לו הערכה , גדול וקשרי מסחר ע� הפריצי� המחוזיי�
 יקשכשנודע לו על האנשי� הכלואי� ב . מכובדתהגיש לפניו תקרובתו

  .העשיר עמד לפני הכלואי�ו פתח את הדלת הכפרי. לראות אות�
א� הצדיק הקשיש המשי� , השמש ובעל העגלה הביטו בנכנסי�

צורתו הקדושה של . בזיו נוע� פני הרבי ונרעדהביט ורח הא. בתלמודו
שיל� לכפרי את החוב וביקש שישחרר הוא . הצדיק הרטיטה לבו

העשיר . שיחרר אות� לחופשיהכפרי קיבל את הכס� ו. אות� מיידית
 הצדיק .לנוח מעט מטורח הדר�אות להתארח בביתו שיביקש מהרב 

  . הסכי� והתלווה לסוחר הנדיב בדרכו
שרתו בהכנעה אשר , עשירר ימי� שהה הרבי בביתו המרווח של המספ
הפציר בו העשיר שישהה , עזובהגיע היו� בו חשב הצדיק לשכ. רבה

מאד נעמה ישיבתנו בבית� א� : "בחיבהענה לו הרבי . עוד בביתו
מרובי� צרכי עמ� ונטלנו על עצמנו לסובב בסביבה כדי להשיג את 

,  רובל40ר כי הסכו� הנדרש הוא כששמע העשי". הסכו� הדרוש לנו
  . וכ� נאות הצדיק לשבת מספר ימי� בביתו, סכו�את המיהר לתרו� 

!"  ?בני, במה אברכ�: "פנה הצדיק אל המארח, פרידהכאשר הגיע זמ� ה
עשיר .  הגדיל חסדו עליה"בהק', ברו� ה: "חיי� בעל הבית והשיב

, קש מאתו יתבר�אחת אב', בני� בריאי� לי ברו� ה, ועתיר נכסי� אני
כשסיי� השתהה , הרבי ביר� אותו..." שלא יטה חסדו מעמי לעול�

  !"אל נא תהסס ובא אלינו, א� אי פע� תהיה במצוקה: וסי�עט והמ

 שני� עסקיו של הסוחר התנהלו חלפו ::::המשך משבוע שעברהמשך משבוע שעברהמשך משבוע שעברהמשך משבוע שעבר

, בעל האחוזה אשר בבעלותו של הסוחר, הפרי'. על מי מנוחות

עד שביו� בהיר , קשרי ידידותנטה לו חסד והתמיד עמו ב

  . הפרי' מת ובנו ירש את נכסיו, התהפכה הקערה על פיה

 �שחצ� ויהיר ושונא ישראל , גמור של אביוהפ� יההיה ההב

מרס� היה מעט את בנו בנטיותיו , "הזק�"כל עוד חי .  מובהק

החל לבצע את זממו , א� עתה בהיות הב� אדו� לעצמו, הרעות

ה לסוחר כי תו� שבועיי� עליו לעקור ראשית שלח הודע. הרע

  .הגני� הפרדסי� והמשק, ולעזוב את האחוזה, מהמקו�

הוא נסה . הודעה זו נפלה כרע� ביו� בהיר על ראשו של הסוחר

�, הבטיח לו רווחי� גדולי�, לרכ� את לבו של הפרי' הצעיר בממו

אינני רוצה .  "א� הפרי' סרב בעקשנות לשמוע, כרי�יאחוזי� נ

  אפילו א�  !  נמאסת עלי ודי– כ� הודיע ליהודי –!  כלללראות�

�מספיק ויותר ניצלת ! תית� כל אוצרות שבעול� אינני מוכ� לקבל

לא , נחש ערמומי, עימי. את טוב לבבו של אבי האדו� המנוח

.  אוירה קודרת של תשעה באב השתררה בבית היהודי..." תוכל

  . קשה היה לעכל את האסו� הנורא

 מכ� פשטה השמועה כי בעוד שבועיי� עומדת האחוזה מיד לאחר

עוד נודע לו .  יזכה בה, כל המוסי� במחירה. למכירה פומבית

כי הפרי' אוסר עליו להשתת� במכירה וא� בכל , לבעל האחוזה

  !וציא אותו להורגזאת ירהיב עז בנפשו להופיע אזי י

 בדר� הטבע אי�, בי� המצרי� ממש, עצמו לחו'את הסוחר מצא 

בימי� הה� התפרס� שמו של הצדיק רבי יצחק ...הולו שו� תקו

, מעודד בצרה, כאוהב ישראל מובהק, מזידיטשוב זכותו תג� עלינו

  .מסיע בעצות טובות ופועל ישועות

כי זהו , הוא לא שיער כלל. במר לבו החליט הסוחר לנסוע אליו

שחוח ושבור נכנס .  בשכבר הימי�, אותו צדיק עמו גמל טובה

הוא האיר . הצדיק רבי יצחק הכירו מיד. ל האחוזה אל הצדיקבע

.  פניו אליו ועודדו בעיניי� טובות מביעות רחמנות ואהבת ישראל

  ? ממתי? מאי�! הקול כל כ� מכר לו. קולו של הרבי  עורר נשכחות

        ותותותותרכרכרכרכבבבב
ולכל משפחת� ו " הי ב� נעי� ושושנה)שוקי(יהושע מזל טוב ל

 יהי רצו� מלפני שוכ� מרומי� שתזכו ו" היבנ� יות�לרגל הולדת 

וימצאו , שמחה ונחת לאהבת תורה ויראת שמי�, באושרלגדלו 

  .ח� ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�

מלפני שוכ� מרומי� יהי רצו� , לכל תושבי הישוב חשמונאי

שנת , שנת אורה, שנה טובה ומבורכתשהשנה הבאה עלינו תהיה 

  .רפואה וגאולה שלימה, תשובהשנת , שמחה שנת אמונה

            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה
  :ה� כי תצאהתשובות הנכונות לפרשת 
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        ....8125869812586981258698125869    057057057057לפנות לשמעו� בוחניק לפנות לשמעו� בוחניק לפנות לשמעו� בוחניק לפנות לשמעו� בוחניק נא נא נא נא . . . . א� נית� לתרו� תרומה חד פעמית או בהוראת קבעא� נית� לתרו� תרומה חד פעמית או בהוראת קבעא� נית� לתרו� תרומה חד פעמית או בהוראת קבעא� נית� לתרו� תרומה חד פעמית או בהוראת קבע,  ,  ,  ,  בתשלו�בתשלו�בתשלו�בתשלו�חייבת חייבת חייבת חייבת עוד לא עוד לא עוד לא עוד לא  ו ו ו וננננ""""לעלעלעלע, , , , גיליו� לרפואהגיליו� לרפואהגיליו� לרפואהגיליו� לרפואההקדשת הקדשת הקדשת הקדשת 

    ::::גיליו� זה מוקדש לעילוי נשמתגיליו� זה מוקדש לעילוי נשמתגיליו� זה מוקדש לעילוי נשמתגיליו� זה מוקדש לעילוי נשמת, , , , נשמת אד�נשמת אד�נשמת אד�נשמת אד�' ' ' ' נר הנר הנר הנר ה

ל          "שמעו� הופמ� ז'        אשר ב� רל"ל     חיי� ב� אליס עצי' ז"      רחמי� ב� ורדה נחו� זל"ב� יוס� ונעמה ארז ז) יחיא(חיאל  י

       ל"ל     רפאל ב� קומרי יוסופוב ז"אברה� ב� ניסי� מיארה זל     "יוב ז'יעקב ב� יוס� באייבצ

                   ל"בת בודה עמור ז) חנינה( חנה                   ל"רחל בת שלמה יעקב זל      "דינה בת רבקה עקני� ז        
  א.ה.ב.צ.נ.ת   

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

     ו"הי נוריאל ב� גוהרה נאמ�      ו"היאביגיל חנה  ב� ציו� יונה ב�      הילד ו"הי שמעו� ב� רחמה דנינו    ו"היאברה� ב� מסעודה אמיר 

 �  ו"הי וב� טסימ לאה בת טוב מזל שרה      ו"הי נירית בת מזל אהרוני     ו"הי ניאזובנה בת בואנו זי     ו "היאושרת בת ציפורה כה



   _____________:ש� ומשפחה         'זתשס – ה     ניצבים וילךשבת                            ד"בס
    

  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
 ביו� פטירתו של משה רבנו הפרשת ניצבי� נאמר, ילדי� חביבי�

בר י דפטירתויו� ב.  המנהיג המסור של ע� ישראל,הגדול בנביאי�
  . ה�לדורותי, משה את כל דברי פרשה זו אל כלל ישראל

" כי תבא"שמעו ישראל את הקללות שמפורטות בפרשת לאחר ש
נתמלאו ע� ישראל יראה , עוברי� על התורהבא על ההצפויות ל

הרי כבר : אמר לה�, לכ� קרא לה� משה והתחיל מפייס אות�. ופחד
' ובכל זאת ה', הרי המרית� את פי ה, עברו עליכ� ניסיונות גדולי�

  .  קיימי� ועומדי�  " את� ניצבי� היו�"אלא , לא כילה אתכ�
, הנשי� והט�,  האנשי�ישראלנס משה את כל יקר יומו האחרו� כובב

להכניס� בברית ע� ו,  שלא יסורו מהמצוות לעולמי��להזהירכדי 
  : בזכות קיו� התורה שתי הבטחות הובטחו לישראל בברית זו. ה"בהק

 . ימי� לעול� ולא יתבטלויו ישראל קישיה    אחתה �
 .עול� הבאחיי השיזכו ל   השניה  �

 תוכלו להיות ניצבי� –א� מאוחדי� את� כולכ� : אמר לה� משה
יהיו ה� א� . ישראל תלוי באחדות�בני של � קיומדעו כי . ואיתני�

א� חלילה לא ,  יהיו איתני� ומוגני�–באגודה אחת מאוחדי� 
  . שוב לא יהיו בטוחי� מפני שבירה והרס–רר ביניה� אחדות ותש

  יבחרו ה� א�  . �כי הבחירה נתונה ביד ,ישראללמשה כמו כ� מדגיש 

ישראל באר' ויאריכו ימי�  תשרה בה� הברכה –בדר� התורה והמצוות 
כי , הנכונהיעזבו את הדר� , א� חלילהאול� . לרשת עומדי�אותה ה� ש

  .יוציא� ממנה לגלות' וה, יהאז לא יאריכו ימי� על
מפני שהשמי� ? מדוע, השמי� והאר'לברית זו את עדי� משה בוחר כ

שבני ישראל מקיימי� כל ויכולי� לשמש כעדי� ל, והאר' קיימי� לעול�
  .את הברית בכל הדורות

את , הע� את מצוות התורהכל זני ושנ� באבאר וללאחר שסיי� משה ל
 שלח –התוכחות והאזהרות ואת , הברכות והקללותאת , דברי הברית

  .הלוואת הע� איש איש לא
והחל , שהיה סמו� למשכ�, יצא מאהלו, יו� מותוע כי זה משה שיד

פרד ילה, ואל כל משפחה ומשפחהללכת אל כל שבט ושבט מישראל 
  . חמ� ולעודד�נ מותו וכדי ללפנימה� 

 הפרידה .אותו יו� מלאו למשה מאה ועשרי� שנה והיה יו� זה מיתתו
הלכה עימו מתו� כאב , ממנה נפרדאשר  , כל משפחה.ממנו הייתה קשה

ואחרי , לכ� דיבר משה בפניה� בשבחו של מחליפו יהושע ב� נו�. הפרידה
  .כ� קרא ליהושע וחיזק ועודד ג� אותו

 הרותה תא בותכל :�ורחאה ומויב �ייקו השמ הווטצנ תווצמשלש 
  .הפ לעבש הרותה תאו �תכבש הרותה תא לארשי ינבל דמלל ,בתכבש

                                                                                                                            )שלמעלה " לילדיםאוצרות התורה"י "חלק מהשאלות עפלפחות (    ''''עד געד געד געד ג' ' ' ' כיתות אכיתות אכיתות אכיתות אילדי ילדי ילדי ילדי לללל    ותותותותשאלשאלשאלשאל
  ? פנה משה באסיפה זולמי..." את� ניצבי� היו�". 1

  .רק לחוטבי העצי� ושואבי המי�.                      ד    .     רק לנשי�.                           ג     .  רק לאנשי�. ב                          .לכל ישראל. א

  ?ה"כשכרת ברית בינ� לקבלע� ישראל  משה חיבט� ההבטחות שהמה. 2

  .נכונות' וג' תשובות ב. ד             .העול� הבאיזכו לחיי שה� . ג              . שיהיו קיימי� לעול� ולא יתבטלו. ב              .שתמיד יהיו עשירי�. א

  ?י עתיד לעבור לפני הע� ולהכניס� לאר' ישראלמ .3

  .יהושע ב� נו�.  ד                                .   אלעזר הכה�. ג                                     .   משה רבנו. ב                                   .כלב ב� יפונה. א

  ?ביומו האחרו�משה וקיי� צוות שנצטווה המי המצווה או מה. 4

  .נכונות' וג' תשובות ב. ד      .בעל פהאת התורה שישראל את התורה שבכתב ולללמד .  ג    . לכתוב את התורה שבכתב.  ב .   דיל ערי מקלטבלה. א

        '''' וה וה וה וה''''דדדדלכיתות לכיתות לכיתות לכיתות י י י י """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?י בפרשתנו"ע� בנ'  מי היו העדי� בברית שכרת ה. 5

  ות  נכונ' בו 'אתשובות  .ד                             . ארו� העדות.    ג                       . נהיהושע ב� נו� וכלב ב� יפ.  ב                   .  א  שמי� ואר'

� ספות הרוה את הצמאהלמע"הפירוש מה . 6"?  

  נכונות' וג' ב .ד      .לזדונותאת השגגות שחטאו ה יוסי� " הקב.ג      .מי שלא מוסי� מצוות מרגיש צמא. ב      .צמאלא מרגיש , מוסי� במצוותה. א

  ?"הקהל"מה קורא המל� במעמד . 7

  .נכונות' בו' תשובות א.    ד                   .       שירת הי�.       ג                      .    מסכת סוטה.   ב                        ".        ואלה הדברי�. "א

  ? ומה יקרא מי יקרא)'דברי� פרק לא( "...ִ<ְקָרא ֶאת ַה<6ָרה ַה>ֹאת ֶנֶגד ָ:ל ִי8ְָרֵאל...'הָכל ִי8ְָרֵאל ֵלָרא6ת ֶאת 4ְֵני " .8

  .הנביא את משנה התורה .ד                . המל� את משנה התורה .ג                    . את כל התורהנביא ה .ב                     .המל� את כל התורה. א

        ' ' ' ' עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ווווי לכיתות י לכיתות י לכיתות י לכיתות """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?ה מעניש את הרבי� על עבירה של היחיד" עבירה הקביסוגבאיזה . 9

  .ה לא מעניש את הרבי�"הקב. ד                 .עבירות גלויות לאד� . ג                     .עבירות נסתרות לאד�. ב                 .בכל סוג של עבירה. א

  ?א� הייתה בשמי�ומה  )'דברי� פרק ל (:לֹא ַבFַָמִי� ִהוא ֵלאמֹר ִמי ַיֲעֶלה DָנB ַהFַָמְיָמה ְוִיEֶָחָה DָנB ְוַיCְִמֵענB אָֹתA ְוַנֲע8ֶָ?ה". 10

   .היה דואג לנביאי� שילמדוה' ה . ד   .רי� לעלות לשמי� ללומדההיה צ .ג    .רק על הרבני� ההיית החובה ללומדה . ב  . ללומדהיתה חובה לא הי. 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
11 ."... �G �Cַז ֶיְעH א'הִ:יBַהה CִאיIָ 6תHיל6 ... ְוִקְנJִלפי פירוש הרמב – "עהלר'  הלודיהבו" )'דברי� פרק כט( "...ָעה ְלָר'הְוִהְב" �   ?עהלרל דייבי מ את  

  .את שבטו. ד                                      .את עיר מגוריו. ג                                  .את משפחתו. ב                                . ההואהאישאת  .א 

   ?מדובר איזה חלק מהתורהעל � "לפי פירוש הרמב )'דברי� פרק לא( "...ַוKְִכ<ֹב מCֶֹה ֶאת ַה<6ָרה ַה>ֹאת ַוKְִ<ָנA ֶאל ַה:ֲֹהִני� Iְֵני ֵלִוי"".12

  .בערבות מואבעל דברי הברית שכרת עימ� . ד          .על פרשת האזינו. ג           .תורה משנה –על חומש דברי� . ב          .על כל התורה כולה. 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 L     22220000בר קניה בס� ושאו ספר בי� הפותרי� נכו� יוגרל   ���� .בפרס ללא הגרלהו  חומש מלא יזכי�מתמידה .ממממתתתתננננתתתת    חחחח


