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לאחר ימי ספירת העומר שנמשכו ארבעי� ,  בסיוו� חל חג השבועות'וב

  "חג השבועות"ולכ� חג זה נקרא , שה� שבעה שבועות, ותשע ימי�

ולא ככל , תלה הכתוב יו� חג השבועות בספירהמדוע : ל"חזשואלי� 

�כאשר נתבשרו ישראל ומשיבי� כי , שאר המועדות הנקבעי� לפי תארי

, נרמז לה� שיקבלו את התורה לאחר חמישי� יו�, �על יציאת מצרי

, " את האלוקי� על ההר הזה����בהוציא� את הע� ממצרי� תעבדו"שנאמר 

יקבלו את התורה על , ימי� לצאת� ממצרי�' יתרה הרומזת כי לאחר נ' נ

ומרוב חיבה וכמיהה לקבלת התורה היו מוני� בני ישראל את . הר חורב

ולכ� , ה"ה חיבת� לתורה לפני הקבועלת, הימי� עד לקבלת התורה

  . נקבעה ספירה זו לדורות

למעט מלאכות , ימי� טובי� אסורי� בעשיית מלאכה כמו בשבת

כתוב בתורה ל כמו ש"וכפי שהגדירו וקבעו חז, הקשורות להכנת אוכל

א� אשר יאכל לכל נפש הוא , כל מלאכה לא יעשה בה�) "'טז' שמות יב(

הוא , ה התורה על שבתו� בימי� טובי�הטע� שצוות. "לבדו יעשה לכ�

, יתבר� ולאבותיה�' בכדי שיזכרו ישראל הנסי� הגדולי� שעשה לה� ה

ואילו היו מותרי� בעשיית מלאכה היה כל , ויודיעו� לזרע� אחריה�

, וכבוד הרגל ושמחת החג היו נשכחי� מע� ישראל, אחד פונה לעסקיו

יות ובבתי מדרשות ועל ידי השבתו� יהיו פוני� להתקב" בבתי כנס

ילמדו לקח , ובהתאס# ראשי ע� יחד שבטי ישראל, לשמוע דברי תורה

  .מפי גדולי ישראל בהלכות ובאגדות, דעת ותבונה

            ערב חג שבועות ולילוערב חג שבועות ולילוערב חג שבועות ולילוערב חג שבועות ולילו
נוהגי� לשטוח עשבי בשמי� ושושני� בבית הכנסת ובבתי� לכבוד   .א

כל דיבור : ל במסכת שבת פח"זכר למה שאמרו חז, חג השבועות

שפתותיו "שנאמר , ה נתמלא העול� כולו בשמי�"מפי הקבשיצא 

 )ילקוט יוס# מועדי�". (שושני� נוטפות מור עובר
לרמוז , כמו כ� נוהגי� להעמיד ענפי אילנות בבית הכנסת ובבתי�  .ב

בעצרת נידוני� על פירות . ל במסכת ראש השנה טז"למה שאמרו חז

הנח ) א"ש� הגרחיי אד� ב( אומנ� יש המערערי� על מנהג זה .האיל�

ובפרט מנהג זה שהוא קדו� ונזכר , לה� לישראל שמנהג� תורה הוא

 כתב )הרב רצאבי(ע המקוצר "בשו )ילקוט יוס# מועדי�. (ל"בדברי חז

 .ל"שהתימני� לא נוהגי� כמנהגי� הנ
להדליק נר של ", ט ולבר� לפני ההדלקה"ה להדליק נרות בליל יוומצו  .ג

על . (על הדלקת הנרות" שהחיינו "מנהג הספרדיות לא לבר� "יו� טוב

 וכ� נוהגות ,ומנהג האשכנזיות לבר� שהחיינו) פי ילקוט יוס# מועדי�

 .מנהג התימניות להדליק בלי ברכהו, מקצת הנשי� הספרדיות

        לימוד תורה לימוד תורה לימוד תורה לימוד תורה 
 בליל חג השבועות ערי�פשט המנהג ברוב תפוצות ישראל להיות   .ד

חסידי� "ר הקדוש כמו שכתוב בזוה, עד עלות השחר, ולעסוק בתורה

: והיו עוסקי� בתורה ואומרי�, הראשוני� לא היו ישני� בלילה הזאת

וכ� אמרו ". בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות

, כל אלו שמתקני� התיקו� בלילה הזאת ושמחי� בו: בזוהר הקדוש

 מבר� אות� ה"בוהק, כול� יהיו רשומי� וכתובי� בספר הזיכרונות

 )ילקוט יוס# מועדי� (.� ברכות וכתרי� של עול� העליו�בשבעי
לאנשי� הוא  בליל חג השבועות ולעסוק בתורה ערי�נהג להיות המ   .ה

 )ת רב פעלי�"שו (.ולא לנשי�
לא להתגבר כארי בתפילת שחרית צרי� , כל הלילה ולמד תורההנעור   .ו

שלא יצא שכרו בהפסדו א� ייש� ,  שינה לעיניו ולעפעפיו תנומהלתת

 .שהיא עשרת הדברות, קריאת התורה או קריאת שמע ותפילהב

� פרשת עשרת בני היו קוראי, ה לישראל"אמר הקב: ל"אמרו חזו

ואני מעלה עליכ� כאילו את� עומדי� לפני , הדברות בכל שנה ושנה

 )ילקוט יוס# מועדי�( .הר סיני ומקבלי� את התורה

יש נוהגי�  נוספות סיבותמבשעות הבוקר ושתחטפנו שינה זה  מהחשש   .ז

  .ומנהג טוב הוא, ט"לישו� אחר הלימוד ולהשכי� לתפילה כבכל שבת ויו
) פסחי� סח(וכמו שאמרו , לעסוק בתורה ביו� החגמאוד יש להשתדל    .ח

אזהרות שיסד רבי שלמה אב� א את הקריש נוהגי� ל .חציו לכ�' חציו לה

מצוות עשה , �"ללמוד בספר המצוות להרמבויש נוהגי� , ל" זצגבירול

הטע� למנהגי� אלו שא� עבר ) ילקוט יוס# מועדי� (.ומצוות לא תעשה

 )ע מקוצר"שו. (וה ויהרהר תשובה לתק� דרכיוואחד מהקהל על איזו מצ
וכ� . כי פטירת דוד המל� הייתה בחג השבועות, נכו� ג� לקרות בתהלי�  .ט

 . מגילת רות בחג השבועות בלי ברכהאלקרהספרדי� מנהג 

        אוכל נפשאוכל נפשאוכל נפשאוכל נפש
ו מפיג טע� כלל אילו אפילו א� לאאוכל נפש מותר להכי� ביו� טוב   .י

בישול , עוגה שאפשר לאפותה מערב יו� טובכגו� , נעשה מערב יו� טוב

יש מחמירי�  מכל מקו� .וכדומה, ריבההכנת , )פוטמקו(פרות יבשי� 

ובדיעבד א� לא הכינו אות� ערב יו� ,  מערב יו� טוב�לכתחילה לעשות

 )ילקוט יוס# מועדי�(. בשינויט "וות� ביטוב מכיני� א
, אפילו כיבוי קל כגו� להנמי� את האש של הכיריי�, ט"אסור לכבות ביו .יא

אבל מותר להנמי� את האש של  הכיריי�  בכדי לבשל יפה את התבשיל 

ואפילו א� יכול להדליק במקומו , או כדי שלא יישר# התבשיל, שעליו

אבל להנמי� את האש ,  זהמותר להנמי� את אש, אש אחר קט� מזה

ואסור להנמי� פתילה דולקת א# א� כוונתו , גז וכדומה אסורחסו� בל

 )ילקוט יוס# מועדי� (.למנוע שריפת האוכל
לכ� מותר , הנאה השוה לכל נפש מותרת ביו� טוב כאוכל נפש עצמו .יב

" לכל נפש"שהיא הנאה השוה , � ידיי� ורגלי�לרחו" פניכדי חמ� מי� ל

ע� כל  .שאי� זו הנאה השוה לכל נפש,  אסוראת כל הגו#" אבל כדי לרחו

שלא גזרו , הגו# מותר לרחו" בה� את כל ט"מי� שחוממו בערב יוזאת 

במי� את כל הגו# אפילו א אי� לרחו" "ולדעת הרמ, בזה אלא בשבת

 )י ילקוט יוס# מועדי�"עפ( .ט" יוב מערחוממוש
, הגי� לאכול דבש וחלבש נווי, נוהגי� לאכול מאכלי חלב בחג השבועות  .יג

  ".דבש וחלב תחת לשונ�: "שנאמר,  שנמשלה לדבש וחלבהלתורלרמוז 
מפני שבעשרת הדברות נתגלו לאבותינו , זהלמנהג אחר יש נותני� טע�  .יד

וכשירדו מהר לבתיה� לא מצאו מה לאכול , כל חלקי התורה ומצוותיה

בסכי� בדוק שחיטה , כי לבשר צריכי� הכנה רבה, זולת מאכלי חלב, תיכ#

 )ע המקוצר"השו(התימני� לא נהגו מנהג זה ) ילקוט יוס# (.' וכובלי פג�
 אוכלי� מאכלי ,ואחר קינוח והדחה, המנהג לאכול תחילה מאכלי חלב .טו

, ומצווה לאכול ביו� טוב בשר בהמה לקיי� בזה מצוות שמחת החג, בשר

ש�  לא ימ�א, וכ� ישתה יי� לשמחת החג, שאי� שמחה אלא בבשר בהמה

 )ילקוט יוס# מועדי�( .וימנע מקלות ראש, יותר מדי אחר הבשר והיי�
 הושאי� לו סיב, עליובמי שמאכלי� אלו חביבי� , במה דברי� אמורי� .טז

לא בשר בהמה אכילת או ש,  אבל צמחוני,בריאותית להימנע מאכילת�

,  חייב לאכול מה�לא,  בריאותיתהסיבנמנע מה� באו ש, עליוחביבה 

  .מחת החג בסעודה ע� מאכלי� החביבי� עליוויקיי� את ש

 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
, הטובות המידות כל יזכור בה כי, מאד רחבה היא כמה הזכירה מידת ראה

 בזאת התחזק לכ�. מכל ריק נשאר והיה הכל שוכח היה הזכירה ולולא

 שיהא, המידות כל לקנות גדולה תקנה וזוהי. המידות בכל החזקה המידה

 הפחות ולכל, מה� וישוב הרעות המידות כל יזכור ואז, הספר זה חזורל רגיל

 הספר בתחילת הכתובי� המידות כללי וסימני. לשבוע אחת פע� אותו יחזור

 שיהא עד, המידות לקיי� קיצר א�, תמיד עצמו ויבדוק, פע� בכל יחזור

  .שבה הטובות המידות כל לקח לקיי� רגיל

 $  וזכרת�): "לט טו במדבר (כדכתיב, עשייה דילי מביאה שהזכירה, ל� דע

 לש� הוומצו והומצ כל לזכור והיזהר, הזכירה במידת היזהר לכ�". ועשית�

  ) כירהז שער ה$ על פי אורחות צדיקי� (   . מלאכת� בעל הוא ומי, תעשנה מי

   'ותשס' ה                     ד"בס

    35ר פגיליון מס שנה שנים עשר
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  פרסומי� תורניי�
  בוע שפרשת ואגדה , הגות, בהלכה

 ל" זש ששו� ב� שמחה לבית בוחניק"ע
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  או כתמרכארז 
צדיק : הדא הוא דכתיב � על זה כתוב במדרש  )ו�ג" (הקרב את מטה לוי"

   .לבאר כוונת המדרשיש  ו.כתמר יפרח כארז בלבנו� ישגה

יש צדיק  .מיני צדיקי�שני  כי יש ,לומר כי כוונת המדרש לומרנראה 

אבל רק בינו לבי� עצמו , שהוא טרוד תדיר בדביקות ובעבודתו הקדושה

שהוא , "ארז"צדיק כגו� זה נמשל ל. על הזולתלהשפיע מצדקותו מבלי 

אבל , דיק זה גדול וכבירכ  ג� צ, אבל אינו נושא פירות, איל� גדול וכביר

לעצמו ואינו נוק! אצבע רק היא  בתורה ותולגדשהרי , אינו נושא פרות

, "תמר"שנמשל ל, מאיד  יש צדיק אחר. כדי להרבות עוד צדיקי� בעול�

, כ� ג� הוא פורח ומפריח אחרי�,  פריניבאשר הוא ג� גבוה וכביר וג� מ

  . ל אביה� שבשמי�מביא אנשי� לידי תשובה ומקרב� א

ואילו , עצמולשהוא משגשג " ישגה"הארז בלבנו� אינו אלא בבחינת 

, שבט לוי. שבו פורח ומשפיע טובה לעול�" יפרח"התמר הוא בבחינת 

שהיו מורי� , כתמר הזהבכל זאת היו , א! שהיו עוסקי� בתורה ובעבודה

וקירבו את " לישראליורו משפטי  ליעקב ותורת  "לאחרי� ' את תורת ה

   …"אוהב את הבריות ומקרב� לתורה"הבריות למקו� 

  מטה זבולון
' ע� ו" ומטה"שנמנו על הדגל נאמר , אצל כל השבטי�" מטה זבולו�"

לפי ששבט ? החיבור' בלי ו, בלבד" מטה"זבולו� בנאמר ולמה , החיבור

וממכר ומפרנס את השבט יששכר שעסק �סק במקחזבולו� היה עו

מטה : "אמר הכתוב,  טפל ליששכרהואולמע� לא נחשוב שזבולו� , בתורה

ללמדנו כי כל המחזיק בלומדי תורה מעלה עליו , החיבור' בלי ו" זבולו�

מטה זבולו� הוא א� כ� עיקר . הכתוב כאילו למד תורה בעצמו

. כאה מצאנו במסכת סוטה בדומה לז )בעל הטורי�י "עפ. (כשלעצמו

 דבי יוחנ�  ביכר ולא, עזריה אחי כשמעו�  לא: עולא אמר? לו יבוזו בוז"

 הוא תנא  � עזריה אחי שמעו� :י"פירש רש..." ושבנא כהלל אלא, נשיאה

 בפרקמטיא עוסק שהיה אחיו י"ע תורה ולמד דזבחי� קמייתא במשנה

 אחיו עזריה ש� על נקרא הוא לכ  שמעו� של למודו בזכות שיחלוק כדי

יוצא א� כ  שעזריה . מפרנסו השהי הנשיא ל ידיע למד יוחנ� ביר וכ�

ע� כל זה הדבר נכו� . עד כדי כ  שאחיו נקרא על שמו, נחשב לעיקר

 .כאשר הדבר נעשה מתו  הסכמה ורצו� ולא בכפיה

            באש במים ובמדברבאש במים ובמדברבאש במים ובמדברבאש במים ובמדבר
בשלושה : "ל אמרו"חכמינו ז) 'א',א" (אל משה במדבר סיני' וידבר ה"

מה אלו חינ� לכל באי עול� , במי� ובמדבר, באש: דברי� ניתנה התורה

האש המי� והמדבר מורי� : לומר כי נראה ". ברי תורה חינ� ה�כ  ד

: כדי לעלות במעלות התורה והיראה, לאד� את הדר  שעליו ליל  בה

הלהט וההתלהבות שבלב ישראל לאביה� , יה� זו שלהבת–האש 

. יישוב הדעת וצלילות המחשבה,  זו שפלות הרוח–המי� . שבשמיי�

כ  היא : "ל"כמאמר חז. ות וההסתפקות המועט זה סמל הצניע–והמדבר 

תשתה ) מידה קטנה(פת במלח תאכל ומי� במשורה : דרכה של תורה

  ).'ד', אבות ו" (וא� אתה עושה כ� אשרי  וטוב ל . ועל האר& תיש�

 לגלות את המידע לצד הנוגע בסרמהאצל עור  די� או רופא מטופל 

להניח לקשר : בפני ברירה כואבתעור  הדי� או הרופא מביא את , בדבר

, ההרסני להתממש או להעמיד בסכנה את פרנסתו ואת שמו הטוב

כלל זה חל ג� על רופא . במצבי� כאלו הכרח לשאול בעצת רב מוסמ 

 בפני זאתכאשר מביאי� . שנודע לו שחולה כרוני שלו מתכונ� להינשא

  .רחיהדבר הככ�  אלא א� אי� לציי� את שמות הצדדי� המעורבי�, רב

אסור לו . אסור לעור  די� לשת! פעולה ע� לקוח הנוהג שלא בצדק

. לייצג לקוח בתביעה לקבל תשלו� שהלקוח עצמו מודה שאינו מגיע לו

 ג� אסור לעור  די� להציג אישורי� רפואיי� שלקוחו סיפר לו כ�כמו 

שיוכל לנהל את ג� עור  הדי� צרי  לשאול בעצת רב כדי . שה� מזוייפי�

  . ההליכי� באופ� שאיו נוגד את דיני התורה

בדומה לכ  אסור למרפא לסייע למטופל לחיות באורח חיי� בלתי 

מטפלי� יהודי� חייבי� לעבוד לאור הכוונת רבני� מוסמכי� . מוסרי

  .הבקיאי� היטב בתחומי ההלכה הנוגעי� בדבר

 ?  "מועד קריאי" שב תיקו�ב שבועות בליל ללמוד חובה יש הא� ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

 חג בליל בצוותא וללמוד להתאס! שנהגו המנהג זה מקור ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

 .צח אמור פרשת הקדוש בזוהר, קודש בהררי יסודתו, השבועות

, בתורה ועוסקי�, השבועות חג בליל י�ישנ היו לא הראשוני� שחסידי�

 הזה בעול� ולבנינו לנו קדושה מורשה לנחול בואו לחבריה� ואומרי�

 כול�, בו ושמחי�, הזה בלילה התיקו� שמתקני� אלו וכל, הבא ובעול�

  .למנהג זהרבי� הובאו טעמי� ו'  וכוהזכרונות בספר ונכתבי� נרשמי�

 בהקדמה דושהק הזוהר על הנהוג תיקו�ב הסתמ  .הכוונות בשער י"האר

, השבועות  חג בליל בתורה עוסקי� היו הראשוני� שהחסידי�, 'א חלק

  .תורה ובסתרי ובמדרשות, לכתובי� ומנביאי�, לנביאי� מתורה

 נהגו לא הגאו� זקנו של שבביתו, כתב 'תצד � "יעקב חק" פרסב אול�

 צוכחפ לומד אחד כל אלא, שבועותג הח בליל בעשרה התיקו� ללמוד

  .ללמוד יודעי� שאינ� האר& לעמי אלא נתק� לא התיקו� כי, ביחידות

 בכל המפורס� המנהג, כתב "דוד לב" בספר א"החיד מר�זאת לעומת 

 מרבינו המתוק� הסדר בחבורה השבועות חג בליל אלקר ישראל תפוצות

 רצו ולא, �"ברמב לימוד� קבעו לומדי� קצת כי שמעתי ואמנ�. י"האר

 עליה� מוטלת חובה...עשו טוב ולא...ל"ז י"האר של התיקו� דללמו

   אחרוני� עודו כתב וכ�. ישראל ברוב קבוע מנהג שהוא  התיקו� ללמוד

ללמוד בליל שבועות תורה האשכנזי� רוב קהילות מנהג  ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

 התיקו� דלמולנהגו הספרדי� . חפ& שלבו במקו�כל תלמוד ובפוסקי� וב

, פוסקי� וכדומה ,תלמודהרוצה ללמוד פרדי ס. ובחבורהל "י ז"של האר

, התיקו� קוראי� הצבור רוביעשה זאת במקו� ש, יש לו על מי לסמו 

  )לב ימ�ס ג חלק דעת יחווה ת"שוי "עפ( .מהציבורמפני שנראה כפורש 

  ? יי�בשר וי "ע � טובהתורה ביו יש מצות שמחה מכיו� הא� ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

ימי� טובי� כול� אסורי� ...: "ט"� בהלכות יו" כתב הרמב::::תשובהתשובהתשובהתשובה

יו וחייב אד� להיות בה� שמח וטוב לב הוא ואשתו ובנ, בהספד ותענית

י שהשמחה "עפוא...שנאמר ושמחת בחג , ובני בניו וכל הנלווי� אליו

יש בכלל אותה שמחה לשמוח הוא , האמורה כא� היא בקרב� שלמי�

הקטני� נות� לה� קליות ואגוזי� , כיצד.  כראוי לוא"ובניו ובני ביתו כ

והאנשי� , פי ממונווהנשי� קונה לה� בגדי� ותכשיטי� נאי� כ, ומגדנות

  . שאי� שמחה אלא בבשר ואי� שמחה אלא ביי�, אוכלי� בשר ושותי� יי�

רבי ,  תניא.קטפסחי� הרי ב', בית יוס! בסימ� תקכטבהקשה על זה 

, בזמ� שבית המקדש קיי� אי� שמחה אלא בבשר, יהודה ב� בתירא אומר

 בית המקדש עכשיו שאי�, שנאמר וזבחת שלמי� ואכלת ש� ושמחת

ומשמע שבזמ� . קיי� אי� שמחה אלא ביי� שנאמר ויי� ישמח לבב אנוש

ל שג� רבי יהודה ב� בתירא לא "תיר& המהרש. הזה די ביי� בלא בשר

בזמ� שהיה בית המקדש קיי� לא שא, נתכוו� למעט אכילת בשר משמחה

בית המקדש אבל עכשיו ש, היו אוכלי� בשר שלמי� ושמחי� ג� בלא יי�

 השמחה י"שע, אינו יוצא ידי חובת שמחה אלא כשישתה יי� ג� כ�, חרב

  .י� מהפוסקי� האחרוני�וכ� כתבו רב. 'שישוב לגאלינו וכו' יבטח בה

שמשמע . לא הזכיר שמחת יו� טוב בבשר' ע בסימ� תקכט"מר� השו

כמו ,  שעיקר השמחה בבשר בהמהי"פיש לציי� כי אע .שבזמ� הזה די ביי�

שה עליו לאכול מכל מקו� מי שק, �"שלמדו במסכת חגיגה וכפסק הרמב

יש לו לקיי� מצות , בשר בהמה ה� מטעמי בריאות וסיבות אחרות

  . יקיי� השמחה במעדני� ומיני מטעמי�,ומי שהוא צמחוני, שמחה בעו!

ה מהתורה לקיי� מצות ושמחת בחג  ו ג� בזמ� הזה מצו::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

וא! על פי שעיקר המצווה , �"וכדעת הרמב, י�באכילת בשר ושתיית י

יכול , מי שאינו יכול לאכול בשר בהמה ממכל סיבה שהיא, בבשר בהמה

וה לשמח את וומצ. או במעדני� אחרי�, לקיי� מצות שמחה בבשר עו!

  .הקטני� בראוי לה�ו, בגדי� ותכשיטי� נאי�ב, הנשי� בראוי לה�

כי הוא " �אמרו עליו כי  "תפארת אהר�"בעל  – אהרן זינגראהרן זינגראהרן זינגראהרן זינגררבי רבי רבי רבי 

וראוי , ותמפולפל בחריצ, רבני הזמ�חד מגדולי בקי בחדרי התורה כא

' הדברי� לא נכתבו על סמ  עדות אחרי� וכוו, להנהיג קהילה וישיבה

עלה על ".  'ומצאתיו מלא ברכת ה יסיתיונכי בחנתיו , אלא לאחר בחינה

מלבד גדלותו בתורה סיג! . והעמיד ש� ישיבה, כסא רבנות מטסדור!

לאחר פטירתו מילא . על סוגיות" ר�תפארת אה"ו ימחיבור. עצמו רבות

                        'טתרכ–ע ב ה"נלב. מקומו חתנו רבי יוס! פרסבורגר בעל התפארת יוס!

 שיבשיבשיבשיבשואל ומשואל ומשואל ומשואל ומ 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

רבי נחו� , פוסע הצדיק הקדוש ואיש החסד, בצידי הדר�

מונעי� , לא השרב בקי� ולא הקור של החור�. מהורודנא

  .עבודת הקדש שנטל על עצמואת מהצדיק הישיש 

, מרחוב לרחוב, בסבלנות שאי� לתארה היה עובר מבית לבית

, אלכדי להתרי� את אחיו בני ישר, ירהימשכונה ומעיר לכפר וע

  . ולעורר לבותיה� לנדב מכספ� עבור דברי� שבקדושה

.  גזירה היא כי לא יחדל אביו� מקרב האר�,מרובי� צרכי עמ�

� ישיימתבה, עניי� מכובדי�, רבי נחו� מכיר לבבות שבורי�

, אלמנות ויתומי� אשר נשבר מטה לחמ�. לפשוט יד בפרהסיה

 כאשר הנ� שעיניה� אורות, ועוד כהנה וכהנה נצרכי� ונתמכי�

  .מקבלי� את כספי הצדקה מידיו הקדושות של הצדיק

. מקבלי� את הצדיק ברב כבוד, על פי רוב היו בעלי הבתי�

מגישי� לו את מעות הצדקה בלב חפ� וחשי� אושר בנפש� על 

  . גזבר�–שזכו לתרו� מכספ� לצדקה שאוס� אותו צדיק 

עקב , כאשר חוצות העיר הפכו לבו�, בבוקר קר ואפרורי

עצר רבי נחו� לפני בית . הגשמי� המרובי� שירדו ללא הפוגה

, הוא נעצר לפני השער שהיה פתוח קמעה. נהינאה מוק� חצר וג

  ".עור� הדי� וינגוט  ובני משפחתו : "ועליו שלט

, כעבור מספר דקות של המתנה. רבי נחו� נקש על הדלת הבית

 מרכיב משקפי�, נפתחה הדלת ועל הס� עמד איש גבה קומה

הוא הביט ביהודי הקשיש העומד על . על אפו  ובלורית מטופחת

.  לעג הופיע על שפתיו הדקותשל וחיו� , רטוב מ� הגש�, הס�

  . הפליט–! ?מה רצונ�"

הביט בצורתו המגושמת , הגביה רבי נחו� את עיניו הטהורות

בודאי רוצה הנ� , הלא יהודי אתה: "כותשל בעל הבית ודבר בר

עיניו של עור� . הגדולה של נתינת צדקהלקיי� את המצווה 

ניכר .  הדי� התרוצצו בחוריה� ובחרונו נפתח פיו ונסגר לסירוגי�

" שופכ�"ל, היה כי מתאמ� הוא למצוא את המילי� המתאימות

כדי , המכתת רגליו בגש� ובקור, על ראשו של היהודי הזק�

  . לקב� נדבות

  הרעי� $! ושטות שכז. "הצבעי� התחלפו בפניו של מר וינגוט

איזו ...מצווה...צדקה!  טיפשות וסכלות שכאלו–לפתע בקולו 

, לבא להטרידני, אוזר הנ� עז... כיצד זה יהודי זק� ו!...חוצפה היא

ל� ל� למקומות בה� מכירי� אות� ואל , נהנה הנ� לקב� נדבות

   .תבוא להפריע במקומות בו לא מעונייני� לראות�
על דברי , ו ליהודי העלוב הלזרבי נחו� לא חשב כלל לענות ל

ער את טיפות י� שכ� נוכיוומ.  הדלת נטרקה על פניו.גידופיו

  .הגש� מעל פניו ושב על עקבותיו

אשתו .  סינ� עור� הדי� מבי� שיניו–!" אוכלי חינ�! טפילי�"

להשקי� על דמותו הצנומה והכפופה של היהודי , מהרה אל החלו�

. מעילו ומגבעתו מעל הקולבמר וויינגוט נטל את . הבוסס בבו�

, הול� אני אל מר קירשנקרוג:  "תו� כדי שהוא מתלבש הפטיר

   ".אחזור בעוד שעתיי� בקרוב

וידיד , מר קירשנקרוג הנו פקיד ר� דרג בלשכתו של שר האוצר

קשרי ידידות עמוקי� שוררי� בי� . נאמ� של עור� הדי� מר ווינגוט

  .  רבותמבלי� ה� האחד בבית רעהו שעות, השני�

השיחה ו ,מעדיפי� ה� לשוחח בארבע עיניי�לאחרונה ה� 

צליל קולותיה� .  רוויה מתחבדר� כלל המתפתחת ביניה� היא 

מעידי� כי , והעש� העב המתמר מ� הסיגריות אשר בזוית פיה�

היא נושאת אופי מסחרי , השיחה אינה שיחת ידידות גרידא

עליה� לשמור עשו מאמ� רב , ה�משותפי� להעסקי� ב .כלשהו

הסוד , יצא המרצע מ� השק, אול� ביו� מ� הימי�, בסודיות

  .אלא א� עונש כבד, התגלה וגרר עמו לא רק אי נעימות

        ותותותותרכרכרכרכבבבב
 שתזכוו לרגל הולדת הבת יהי רצו� "מזל טוב ליהושפט ויעל אוריי� הי

לגדלה באושר ושמחה לאהבת תורה ויראת שמי� ותמצא ח� ושכל טוב 
  .ד�בעיני אלוקי� וא

לה� . ו לרגל נישואיה�" הי אלבזתהילה והילה יעקבשחר מזל טוב ל
יהי רצו� . ו"היאלבז ו ומשפחת " היב� יששכרולמשפחותיה� משפחת 

 להקי� בית כשר ונאמ� בישראל המושתת כל יסודות איתני� של כותזש
  .אהבת תורה ויראת שמי� לתפארת ע� ישראל

לה� ולמשפחותיה� . נישואיה�ו לרגל " היירו� ושרה דבקרובמזל טוב ל
כו להקי� תזיהי רצו� ש. ו"הידבקרוב ו ומשפחת "היגרינהיי� משפחת 

בית כשר ונאמ� בישראל המושתת כל יסודות איתני� של אהבת תורה 
  .ויראת שמי� לתפארת ע� ישראל

לכל תושבי הישוב חשמונאי� ולכל תושבי מודיעי� והישובי� בסביבה 
  . ברכת חג שמח, שבועות הקרב ובאלקראת חג ולכל ע� ישראל 

            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה
   :ה� מוראפרשת התשובות הנכונות ל
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        ....057057057057$$$$8125869812586981258698125869לפנות לשמעו� בוחניק לפנות לשמעו� בוחניק לפנות לשמעו� בוחניק לפנות לשמעו� בוחניק נא נא נא נא . . . . את קבעאת קבעאת קבעאת קבעא� נית� לתרו� תרומה חד פעמית או בהורא� נית� לתרו� תרומה חד פעמית או בהורא� נית� לתרו� תרומה חד פעמית או בהורא� נית� לתרו� תרומה חד פעמית או בהור,  ,  ,  ,  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"        מנשה ב� רחמה ב� פורת זל"ב� יוס� ונעמה ארז ז) יחיא(יחיאל ה       "משה וסולטנה חורי ע' ב� ר) מימו�(מורי ורבי יעקב 
  ל"עמר� ב� יהושע חסי� ז' ר     ל"אברה� ב� מאיר הכה� תפילי� ז     ל"משה ב� פולינה לבית סרדס ז      ל"זמשה ב� מיכאל עטיה 

  ל" רחל בת מסעודה אלבז ז                                       ל "נעמי בת אביבה תמא� 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""""הי רצו� שישלח הקבהי רצו� שישלח הקבהי רצו� שישלח הקבהי רצו� שישלח הקביייי

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   " מזל אהרוני הי נירית בת ו   " היניאזובזינה בת בואנו ו      "לימור בת רינה נעי� הי



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

  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
 חומש –בשבת זו אנו מתחילי� חומש חדש  , וחביבי�ילדי� יקרי�

הקדוש ברו� אהבה רבה אוהב ". ספר הפקודי�"במדבר המכונה ג� 
 וחוזר ומונה אות� לא ,הוא את עמו ישראל ועל כ� הוא מונה אות�

 כדי שידעו את גודל הברכה ,ביציאת� ממצרי�נמנו ישראל . אחת
נמנו ישראל פע� נוספת  .שנתברכו מאז הגיע� לש� בשבעי� נפש

 עתה. להשרות שכינתו עליה�' בא האשר אחר שנכשלו בעגל וג� כל
,  מל� האמוריסיחו�נגד ר� יצאו למלחמה בט,  במדבר סיניבפרשתינו

  . מצווה הקדוש ברו� הוא למנות�, ויתר המלכי�מל� הבש� עוג ונגד 
לא עשה כ� , להשרות שכינתו על כל ישראל הקדוש ברו� הוא באכש

,  חכמה–עד שמצא שכל ארבעת המחנות מצויני� בארבע המידות 
 השכינה שורה אי�: "ל"נו זשכ� אמרו חכמי. גבורה ועשירות, ענווה

  : וכ� חולקו ארבעת מחנות הדגלי�."בור ועשיריג, ענו, אלא על חכ�
 חכמי� ובעלי – ועמו יששכר וזבולו� – דגל מחנה יהודהדגל מחנה יהודהדגל מחנה יהודהדגל מחנה יהודה )1

  .תורה והמחזיקי� ביד עוסקי התורה חוני� יחדיו
 .י�ו נכנעי� וענו– ועמו שמעו� וגד – דגל מחנה ראוב�דגל מחנה ראוב�דגל מחנה ראוב�דגל מחנה ראוב� )2
 .עלי גבורה ב– ועמו מנשה ובנימי� – דגל מחנה אפרי�דגל מחנה אפרי�דגל מחנה אפרי�דגל מחנה אפרי� )3
 . עשירי�– ועמו אשר ונפתלי – דגל מחנה ד�דגל מחנה ד�דגל מחנה ד�דגל מחנה ד� )4

  .� את המשכ� על פי סדר קבוע ומוגדרמקיפיהיו שני� עשר השבטי� 

כי כ� , משה ואהרו� ובניו,  דגל מחנה יהודה– פתח המשכ� –במזרח 
  .זבולו�ושבט יששכר ועימ� שבת , נאה לגדול שיחנה לפני שער המל�

  .ועימו שבט שמעו� ושבט גדראוב� דגל מחנה  –בדרו� 
שכינה  $בנימי� ושבט נשה ועימו שבט מ. אפרי�דגל מחנה  –במערב 

  .לעול� במערב בגבול בנימי�
המשופע בברכה  $נפתלי ושבט אשר שבט מו יעו .ד�דגל מחנה  –בצפו� 

  .כדי לפרנס
כאשר היה משה רואה ? מתי לנסוע ומתי לחנותבני ישראל כיצד ידעו 

ויפוצו אויבי� וינוסו משנאי� ' קומה ה: " היה אומר,את הענ� מסתלק
תקעו בחצוצרות והחל המסע ע� יהודה , התכוננו הכל לנסיעה." מפני�

  .כל נשיא ושבטו אחריו, ודגלו תחילה
היה ענ� השכינה שמעל גבי המשכ� מהל� על גבי מחנה הלויי� באמצע 

. ע המחנותכיו� שהגיעו למקומ� והיו  גבי מחנה הלויי� באמצ. המחנות
היו מעמידי� וחוני� , כיוו� שהגיעו למקומ� והיו מעמידי� את המשכ�

ולא היה ענ� השכינה . וענני הכבוד עומדי� על גביה�, כל אחד במקומו
, "רבבות אלפי ישראל' שובה ה: "יורד על המשכ� עד שהיה משה אומר

  .וענני הכבוד הקיפו אות�
                                                         

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

  ?מדוע, למנות את ישראל'  במניי� שציווה העוסק פרשה שלנוהמחלק גדול . 1

  .נכונות' וב' א. ד  .עוגסיחו� ו המלחמה ע� פניל. ג  .בישראל אחרי חטא העגל השכינהלהשרות . ב  .שהרי התחילו בשבעי� נפש, להראות ברכת�. א

  ?בכל מחנהטי� בכמה מחנות היו וכמה ש. 2

  .א� תשובה לא נכונה. ד   .מחנהשני שבטי� ב ,שש מחנות. ג  . מחנהשלושה שבטי� ב ,ארבע מחנות. ב    .י�והני� לווי� וישראלכ, שלש מחנות. א

  ?ותכיצד ידעו בני ישראל מתי לנסוע ומתי לחנ. 3

   .א� תשובה לא נכונה. ד   .על פי ענ� השכינה שליוה אות�. ג   .פי סימ� שקיבל אהרו� הכה� באורי� ותומי�ל .ב  . לישראלשהודיעאמר למשה ' ה .א

   ?באיזה מחנה היו משה ואהרו� ובניו. 4

  .בדגל מחנה יהודה. ד                     .בדגל מחנה ראוב�. ג                        .בדגל מחנה אפרי�. ב                       .היה לה� מחנה משל עצמ�. א

        '''' וה וה וה וה''''דדדדלכיתות לכיתות לכיתות לכיתות י י י י """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?ניגרשומשפחת הה ממונה יתעל מה הי .5

  .ת הקורבנותעל השירה בעת הקרב.     ד    .  כלי המשכ�על. ג             .על שמירת השערי� שלא יכנס מי שלא ראוי.   ב        .עמודי המשכ�על . א

  ?"קודש קודשי�"מה הכוונה ) ' ד–' פרק ד" (קודש הקודשי�...זאת עבודת בני קהת. "6

  .נכונות' וג' ב.   ד        .   הפרוכת וכלי השרת, המזבחות, המנורה. ג             .הארו� והשולח�. ב           . החדר במשכ� ששימש כקודש קודשי�. א

  ?רכו לכסות את הקדש וכלי הקדש לפני יציאה למסעמדוע אהרו� הכה� ובניו הוצ. 7

  .הגויי�להסתיר את כלי המקדש מפני . ד    .שכלי הקדש לא יתלכלכו. ג    .הנוגע בכלי הקודש חייב מיתה בידי שמי�. ב   .הרואה אות� מסתנוור. א

   ?"המשכ�"וונה למה הכ )'פרק ג..." (ַהִ=4ְָ>� מ9ֵעד 8ְאֶֹהל ֵגְר�94 8ְֵני 6ִמ4ְֶמֶרת" .8

  .היריעות התחתונות. ד                            .כל המשכ� .ג                              .היריעות העליונות. ב                              .כל יריעות המשכ�. א

        ' ' ' ' עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ווווי לכיתות י לכיתות י לכיתות י לכיתות """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ? בשבט לוי שבכל משפחהכיצד מנו את התינוקות. 9

  .בעצמומנה משה . ד.                    משמי�בת קולעל ידי . ג               .     למשההאמריצאה והאמהות כל אחת מ.  ב.                נבואהכח הב. א

   ?את הלווי�הא� אהרו� השתת� במפקד שפקדו  .10

  .א� לבסו� התחרט, הוא ביקש להשתת�. ד   . משבט לויאשר ה�הכוהני� א� רק במפקד של , כ� .ג   .השתת� כנשיא שבט לוי . ב     . השתת�לא. 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
   ?דוע מציינת התורה מתי התחיל המפקדמ, �"לפי פירוש הרמב) 'פרק א" (...ַהֵ?ִני ַלחֶֹד4 8ְֶאָחד ִהְקִהיל6 ָהֵעָדה ָ>ל ְוֵאת". 11

  .נכונות' גו' ב.   ד.כה של תורהכ� היא דר .ג  .לומר שבחו של משה שהתחיל במפקד ביו� שצווה . ב . להדגיש שמפקד זה התקיי� לפני חטא העגל. א

   ?דוע מספר� של בני שבט לוי כה קט�מ� "לפי הרמב) 'גפרק ( "Cֶל� ְוֶעBְִרי� 4ְַנִי� ָוַמְעָלה חֶֹד4 ִמ�8ֶ ָזָכר ָ>ל ְלִמ4ְְ@חָֹת�...ַהְלִו�Aִ ְ@ק6ֵדי ָ>ל". 12

  .נכונות' וג' ב. ד     .קללת יעקב אביה�בגלל  .ג   . לא פרו ורבו כשאר ישראללא היו בשעבוד מצרי� ולכ�. ב   . חלק� מתו ממגע ע� כלי המקדש. א

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        מוד פורה ומהנהמוד פורה ומהנהמוד פורה ומהנהמוד פורה ומהנהיייילללל                                                                                                                                                            כללי השתתפותכללי השתתפותכללי השתתפותכללי השתתפות                                                                                                                                                

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


