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 ענבי� שאכל שמי 'לג מ�סי הדש� בתרומת כתוביוס� הביא שבבית 
 ,שנית לבר� צרי� תירוש כ� אחר כשישתה שהחיינו עליה� וביר� חדשי�

 על זמ� ומבר� חוזר �"קירש שקורי� הגודגדניות על וביר� אכל א� וכ�
שני מיני� ה�  שחורי� ותאני� לבני� תאני� וכ� �"וויקשלי שקורי� אות�
  .ברכת שהחיינו י�ילענ הדי� ואוה תרומה העלאת י�ילענ

 שביר� במי נסתפק מול� י"שמהר כתב 'שיח מ�סי האגורזאת לעומת 
 אי� שמספק כתבלכ� ו חדש יי� על ומבר� חוזר א� הענבי� על שהחיינו

 תשובת (אשכנזית בתשובה מצאתי ואני � ת יוס� הביוהוסי�  .לבר�
 יי� על שנית שהחיינו לבר� יש א� ששאלת מה –) ג"קפ מ�סי ל"מהרי
 כיו� לבר� שיש נוטה דעתי האמת. דיבי והלכה זו רפויה כ� ולא ,חדש

 ג"ואע .שונות שמחותרי יש בזה שני ה אחרת וברכה אחר טע� שהוא
כל מ ,טעמא חד בענבי חדתא חמראמובא  .סועבודה זרה שבמסכת 

  .טעמא עיקר הוי יו�' מ וכ� תסיסתו לאחר ,מקו�
 וזיתי� בענבי� ומעשר תרומה כלש כתב �  'כב 'יד דברי�בחומש  �"רמבה

א� כ� , אורייתאדצווה מיא ה ויצהר בתירוש רקו דרבנ�צווה מהיא 
 קוד� ענבי� לאכול מונע אני כל מקו�ומ ,לגמרי תירוש הוא דבר חדש

  . השנה ראששני של  ליל
 הבוסר על שביר� מי שנשאל 'נר מ�סי 'אלק ח א"הרשב תבככ� כמו 

 ה� שהעיקר ,כי מסתבר והשיב הענבי� על עוד יבר� א� שהחיינו
 על יבר� �לא כ�שא וגמרו הפרי שבח אחר אלא הול� הכל שאי� הענבי�

 אלו ואי� התירוש על כ"ואח הענבי� על כ"ואח הבוסר על כ"ואח הנ$
 האשכולות כשהבשילו אלא הבוסר על מבר� אינו אלא ,הבל רידב אלא

 חובה של ולא ה� רשות של אלו וברכות גמרו אחר פרי בכל וכ� ענבי�
  .כא� עד הפרי גמר על יבר� א� די ולפיכ�

        רטי הלכותרטי הלכותרטי הלכותרטי הלכותפפפפ
שני סוגי פרי ( ש"גינדא כשיאכל, ש"שירזא על שהחיינו ביר� א�  .א

 מיני כשני וה� )ע"מר� בשו(. שהחיינו: ומבר� חוזר )מאותה משפחה
 כיוצא וכלשני סוגי דובדבני� ( �"וקירש ל"ווינקשי כגו�, גודגדניות

 מי� סוג תחת נכנסי� שכול�� עלפי אכלומר  )א בהגה"הרמ(. בזה
 שמחות שתי כי ,שהחיינו ברכת לעני� ה� מיני� כשני כל מקו�מ אחד

  )משנה ברורה( .ה�
 �חלוקיה�  אי� א� אפילוש כתבו אחרוני� בשאראברה� וג� במ  .ב

' ב שחורי� ותאני� לבני� תאני� כגו� בטעמ� �חלוקיה�  א� ,�בשמ
 באי� כשאי� שהחיינו ברכת אחד כל על לבר� וצרי� לזה ה� מיני�
 )משנה ברורה( .אחת בבת לפניו

 על לבר� צרי� � כ�ג אגוזי� או תפוחי�שני מיני  או אגסי� שני מיני  .ג
משמע ו זה בכל מפקפק א"הגר בביאורול� א "שהחיינו"לאחד כ
 וכ� ראשונה בפע� יר�שב במה יד אחד מי� הוא עצ�בהיות וש דעתוש

 זה כעי�� כ� ג "צבי החכ�" אביו בש� הביא "וקציעה מור" בספר
 אחד מי� �נקראי יני�יענ לשאר באמתש מצדדאול� לבסו� , ממש
 מסתבר שבלב השמחה עלתקנה שנ "שהחיינו" ברכת י�ילענ אול�

  )משנה ברורה(. עצמו בפני שמחה דבר כלל לו נתחדש
מר� ( .ומבר� חוזר ינוא חדש יי� כשישתה, ענבי� על החיינוש ביר� א�  .ד

 ויש היי� שנתחזק ו�ארבעי� י אחראותו  התוש א� ואפילו )ע"בשו
 בעתש היא אחת שמחה הכלשמפני , הענבי� מוהל מ� אחר טע� לו

  בלאו)משנה ברורה( .מה� יצא שהיי� ידע הענבי� שאכל אז שראה
משו� שאי� בו כל כ� ,  על יי� חדש"שהחיינו" לא נהגו לבר� הכי

   )'ילקוט יוס� ג( .שהרי יי� יש� טוב יותר ממנו, שמחה
 החדש היי� על ג� שהחיינו ר�לב צרי�אומרי� שש אחרוני�המיש   .ה

 ביר� שא� טובעל כ�  .בענבי�אשר מ יתירה שמחה בו דיש משו�
 על שהחיינו תחלה יבר� חדש יי� כשישתה אז ,הענבי� על שהחיינו

 )משנה ברורה( .היי� את ג� לפטור כדי מלבוש על או חדש מי� איזה

 חדש יי� שהוא ניכר שהוא תירוש כשהוא היי� את כששותה קאודו ז"וכ  .ו
 על שהחיינו ביר� לא אפילו יי� שהוא ד ע אותושותה אינו א� אבל

 משו� חדש יי� שהוא יודע שהוא א� שהחיינו עליו מבר� אינו הענבי�
  )משנה ברורה( .ליש� חדש בי� ניכר דאינו

  עליו פע� ראשונה בחייו לא מבר�אחר מאכל בשר או עו� או כל האוכל   .ז
  )'ילקוט יוס� ג( ."ושהחיינ"

 )'ילקוט יוס� ג(. כמו כל פרי חדש, "שהחיינו" מבר� עליו "ססאבר"האוכל   .ח
 וכ�; ענבי� האשכולות כשהבשילו אלא, הבוסר על שהחיינו מבר� אינו  .ט

 וטוב לגמריהפרי  נגמר יהיהשכלומר  )ע"מר� בשו(. גמרו אחר פרי בכל
  )משנה ברורה( .למאכל

 חדש מי� מכל מעט לאכול הומצוש הירושלמי בש� האחרוני� כתבו  .י
  )משנה ברורה(. ה"הקב של בריאתו עליו שחביב להראות כדי ,בשנה
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 שהוא והגיחור הכושי הרואה:נח ברכות י הגמרא במסכת"הטור עפכתב 
 ומתו� גדול שבטנו והוא הקפח ואת הרבה לב� שהוא והלווק� הרבה אדו�
 ופתוי יבלת שמלא והוא והדרקונס והננס מקופחת קומתו נראית עביו

 משנה 'רו� אתה הב מבר� והקו� והפיל בזה זה דבוקות שערותיו שכל הראש
 שמנומר והוא והבוהקני� שחי� ומוכה והסומא והקיטע והחיגר הבריות

 ר כ�אח נשתנו וא� הבריות משנה מבר� אמו ממעי ה� א� דקות בנקודות
 בריותכמו ב, עליו שמצטער מי על וקאוד ד"הראב וכתב האמת דיי� מבר�

 אלא ,הוא מסתברשטעמו יוס�  על כ� הביתכתב  ו.לרואה הנאה שיש טובות
  .בכל זאתו עליה� מצטער �בה שיי� לאש ,וקו� מפיל שקשה

 מאוד גדול עליו שהשינוי ראשונה פע� אלא מבר� שאינו ,ד"הראב עוד כתב
  .יו� שי�ושלל אחד מבר�שכתב הטור  אול�
 ינווקאל' ה אתה ברו� אומר טובות ואילנות בהמה או טובות בריות ראה
 ראשונה בפע� קאודו ד"הראב כתב בזה ג� בעולמו לו שככה העול� מל�

  : מה� נאי� ראה כ� א� אלא אחרי� על ולא יותר ולא עליה� מבר�
 שהוא דהיינו, והלווק�; הרבה אדו� שהוא דהיינו, וגיחור כושי הרואה .יא

 קומתו נראית עוביו ומתו� גדול שבטנו דהיינו, והקפח הרבה לב�
, הראש ופתויי; יבלת מלא שהוא מי דהיינו, הדרקונהו והננס ,מקופחת

 'רו� אתה הב: מבר�, הקו� ואת הפיל ואת ,בזה זה דבוקות שערותיו שכל
 )ע"מר� בשו(. הבריות משנהלוקינו מל� העול� א

 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
 ימי כל :גמליאל ב� שמעו� רב� אמר): ז"מי א"פ אבות (�  מהדברי� השתיקה

, המל� שלמה אמר וכ�. משתיקה טוב לגו� מצאתי ולא החכמי� בי� גדלתי
: החכ� ואמר". יחשב חכ� מחריש ילואו ג�): "כח יז משלי (השלו� עליו

, הגו� שאינו האד� אל מדבר אני א� כי, בי מושלהדיבור  הוא, מדבר כשאני
 וכשאיני, ילהמח ממנו ולבקש לפניו להיכנע ומצריכני בי מושל הדיבור אותו
  . ומלהסתירו מלאמרו מושל אני מדבר
, אנדריינוס לפני עומדי� היו דיקולוגי� שני: שמעוני ילקוטב רבותינו אמרו
. יפה שהיא השתיקה על מלמד ואחד, יפה שהוא הדיבור על מלמד היה אחד
? אומר אתה היא�: יפה שהוא הדיבור על מלמד שהיה לאותו המל� אמר
 המתי� היא�, לי� פורשות הספינות היא�, הדיבור אלמלא! מרי: לו אמר

 לו אמר מיד? בעול� ומת� משא היא�, משתבחות הכלות היא�, חסד נגמלי�
  !דברת יפה: אנדריינוס המל�
 בא מיד? השתיקה את שיבחת היא�: יפה שהיא השתיקה על למלמד לו אמר
: מל�ה לו אמר, וסטרו יפה שהוא הדיבור על מלמד שהיה אותו עמד, לדבר
 מ� למדתי כי, שלי על משלי למדתי אני! מרי: לו אמר? אותו סטרת למה

: לו אמר. אותו סטרתי לכ�, שלו על משלי ללמד בא וזה, הדיבור על הדיבור
 אלא, כחרש ושותק יושב שתהיה �וקיהאל אמר לא? שלמה אמר כ� לא

 רושפי, "משכיל שפתיו וחוש� פשע יחדל לא דברי� ברוב): "יט י משלי (אמר
  ) תיקהש שער ה� על פי אורחות צדיקי� (       . בחבירו מלדבר ומונע חוש� � 

   'זתשס'   ה               ד    "בס

  40שנה שנים עשר גיליון מספר 
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   "ַחִיל 452ִר ָהָיה ַה2ְִלָעִדי ְוִיְפָ/ח"    

  )'א' שופטי� יא( 

        

 ופוסקים אחרוניםופוסקים אחרוניםופוסקים אחרוניםופוסקים אחרונים' ' ' ' ההההן רכן רכן רכן רכסימסימסימסימ    ––––    עעעע""""שושושושו    יייי"""" עפ עפ עפ עפשהחיינושהחיינושהחיינושהחיינומהלכות ברכת מהלכות ברכת מהלכות ברכת מהלכות ברכת עוד עוד עוד עוד 

  פרסומי� תורניי�
  בוע שפרשת ואגדה , הגות, בהלכה

 ל" זש ששו� ב� שמחה לבית בוחניק"ע
  



  זה מחלצישיצא 
 כי ,מובא במדרש )'ב –' יטפרק " (... תמימהמהואדפרה  אלי� ויקחו..."

ני אומר פרה בת באליעזר , ה אומר"כשעלה משה למרו� שמע שהקב

  .אמר יהי רצו� שיצא זה מחלצי, שני�

פרה "שאמר רבי אליעזר ההלכה  ממשהכל כ� תפעל לשאול מדוע היש 

, פרה אדומהמצוות הרי מצאנו טע� על , נראה לומר כי? "בת שתי�

ח תבוא הא� ותקנ: "י להל�" רשמפרשכפי ש, שבאה לכפר על חטא העגל

כי בני ישראל לא חטאו , הרי א� ננקוט בסברה שבמדרש". צואת בנה

  . לא יהא יסוד לטע� זה, כי א� רק אנשי הערב רב, בעגל הזהב

ל ההכרח הוא שתהא הפרה בגיל הראוי "לפי הטע� הנ, זאת ועוד

והלא , "תבוא הא� ותקנח צואת בנה"כדי שיתאי� לה הביטוי , להולדה

כפי מולידה אלא אחרי מלאת לה שלוש שני� כלל הוא בידינו שאי� פרה 

  .טבכורות יבמסכת תוספות שכתבו ה

היינו בגיל שבו , "פרה בת שתי�"מששמע משה את ההלכה של , לפיכ�

, א� כ� לא יתכ� שהפרה באה לכפר על חטא העגל, אינה מסוגלת להוליד

כי ע� רק אנשי , וא� כ� יש להגיע למסקנה שבני ישראל לא חטאו בעגל

לפי שזכות היא , רר כל כ� את התפעלותו של משה וזהו שעו–הערב רב 

   …"יהי רצו� שיצא זה מחלצי: "וביקש, זו לישראל

  ריםשחפרוה 

 )יח$כאפרק " (באר הפרוה שרי� כרוה נדיבי ע� במחקק משענת�"

 אשר –" חפרוה שרי�.  "נו התורה שנמשלה לבאר מי� חיי� היי$"באר"

כרוה נדיבי . "חופרי� וחותרי� בה, תלמידי החכמי�, השרי� הגדולי�

ג� , "אשר כריתי לי"כמו , לשו� קניהמ" כרוה" . שיכולי� לקנותה$"ע�

ע% : "כפי שנאמר, נדיבי הע� בממונ� שוב ה� תומכי� בלימודי התורה

  ".חיי� היא למחזיקי� בה

 בלימוד $"במחוקק"ג� אלה וג� אלה יש לה� חלק בתורה השרי� 

בסעד ובתמיכה שה� נותני� " במשענות�"והנדיבי� , התורה שלה�

וממדבר "לפיכ� ג� דרשה הגמרא את הפסוק דלהל� …ללומדי התורה

כפי שמובא במסכת , שהכוונה היא לתורה, "מתנה וממתנה נחליאל

  )ל"א מוילנא ז"הגרי "עפ(                                               . הדרי� ננ

  יאסף אהרון
על אשר מרית� את פי ... יאס& אהרו� אל עמיו כי לא יבוא אל האר%"

מדוע נענש אהרו� : תוהי� כא� חכמי ישראל). ד"כ', כ" (למי מריבה

הרי נאמר , שלא לבוא אל האר% היעודה לבני ישראלבעונש כה חמור 

  ? הכה את הסלע ולא אהרו�הוא זה שבכתוב שמשה 

ת לנו התורה שמשה מספרשמקרה אי� זה , אומרי� חכמי ישראל, אלא

בעובדה זו טמו� חלקו של אהרו� בחטא למעשה . הכה את הסלע פעמיי�

 לא היה ,שאילו משה היה מכה את הסלע רק פע� אחת. מי מריבה

מקו� להאשי� בכ� את אהרו� שבוודאי הופתע מ� המעשה שלא היה 

  .תוא� את צו הבורא

  

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

. עשות בלשו� רכה ומבלי לבייש את החוטאיל שהתוכחה צריכה לה"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 

  .את דבריואחרת להפסיק 

, אחיות, אחי�, כ� אסור לשמוע רכילות מפי הורי�, כמו בדיני לשו� הרע

קירבה משפחתית אינה הצדקה לדיבורי� המעוררי� . ב� זוג או בת זוג

  .  מדני� ומחלוקת בי� יהודי�

לא זו בלבד שעליו להתרחק מה� אלא , כאשר אד� שומע דברי רכילות

רק כאשר . ה מ� התורהומצושעליו ג� להוכיח את המדבר העובר על 

 –טנה התוכחה עלולה לגרו� לכ� שהדובר יגדיל עוד יותר את דברי הש

  .עליו להימנע מלהוכיחו

   חשובה חשובה חשובה חשובההערההערההערההערה
חברות טיולי� רבות , קרבה ובאההנופש והטיולי� , עונת החופשות

. ובכלל� כנסיות ומנזרי�, מציעות טיולי� באתרי� עתיקי� וכדומה

ת אשר פעמי� מחוסר ידיע, הצעות אלו ניתנות ג� לאכלוסיה הדתית

  .ת בנושא" להל� שו. לטיולי� אלומצטרפי�האיסור שבכ� 

        ?הא� מותר ליהודי לבקר בכנסיה של נוצרי�    ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

יש איסור אפילו להתקרב כי  ,מובא. & יזבמסכת עבודה זרה ד    ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

וכ� , "אל תקרב אל פתח ביתה ":שנאמר, לפתח הבית של עבודה זרה

  . כתבו התוספות ש�

שכל עיר השייכת לאומה מ� אומות , � בפירוש המשנה ש� כתב"רמבה

שהוא בית , ויש לה� בתוכה בית תפילה, העול� עובדי עבודה זרה

אבל , י� לאסור לדור באותה עירמעיקר הדי� היה צר, עבודה זרה

בעוונותינו אנו אנוסי� בעל כורחנו לשכו� בארצות� של עובדי עבודה 

ועבדת� ש� אלוקי� מעשה ידי אד� ע% , ונתקיי� בנו בגלותינו, זרה

קל וחומר לבית , וא� העיר כולה דינה כ� שאסור לדור בתוכה, ואב�

ומכל שכ� שאסור , שאסור לנו כמעט אפילו לראותו, עבודה זרה עצמו

  . לנו בודאי להיכנס לתוכו

שהנוצרי� מובא ,  מהלכות מאכלות אסורות'סו& פרק יאב� "ברמב

ולכ� , וממילא די� כנסיית� כבית עבודה זרה ממש, עובדי עבודה זרה ה�

  . ברור מאוד שאסור לבקר בכנסיית הנוצרי�

 זהרוהו לא נח שבני, 'וקנ סימ� בהגה א"הרמאומנ� יש שדייקו מדברי 

 נודע ת"בשו אול�, זרה עבודה בית די� שלה� בכנסיה �שאי. השיתו& על

, ביד� הוא טעותכי , כתב 'קמח סימ� דעה יורה חלק תנינא ביהודה

 ע� זרה בעבודה נשבע שכשהגוי לומר אלא, כ� הכוונה שאי� אמתו

  .'וכו כ� על  מוזהר אינו, אתה אלי אומר ואינו שמי� ש� שיתו&

 אלהות דר� ש� שתופסי� בכנסיה הנוצרי� שנוהגי� מה לפי זה לפי

  וכדברי, זרה עבודה עובדי די� לה� שיש בודאי, והשתחויה בקידה

  .ה� זרה עבודה עובדי שהנוצרי� שכתבו והפוסקי� �"הרמב

נוכרי אחד היה חייב ליהודי : רבינו יהודה החסיד בספר חסידי� כתב

ופע� , ח לבית תפילת�וכשהיה תובע ממנו חובו היה הנוכרי בור, כס&

ושוב , אחת נכשל היהודי ונכנס אחריו לבית העבודה זרה לתבוע חובו

והשיבו שבכל שנה , ושאל לחכ� להורות לו דר� תשובה, נתחרט על כ�

, וכ� היה נוהג כל ימיו, באותו יו� שנכנס לבית עבודה זרה יתענה

  . היה מתענה כל ימיו, ומעשה

 לאסור "שיורי ברכה" ובספר " עול�ברית"א כתב בספר "ג� מר� החיד

, "חיי� ביד"ת "י בשו'וכ� פסק הגאו� רבי חיי� פלאג, כניסה לכנסיות

שהדבר ברור בתלמוד ובפוסקי� שאיסור חמור הוא להיכנס בבית 

  . והביא דברי להקת הפוסקי� שהחמירו באיסור זה מאד, תפילת�

ור כניסה פסק שאיס" שבילי דוד"הגאו� רבי דוד זילברשטיי� בספר 

לכנסייה של נוצרי� הוא איסור תורה ולכ� אי� להתירו אפילו במקו� 

וכ� כתב רבי אליעזר , פ� ישנאו אותנו הגויי� על כ�, שיש חשש איבה

  ".ישכיל עבדי"ת "וכ� פסק הרב עובדיה דאיה בשו, דייטש

ועל ,  הדבר ברור שאסור בהחלט לבקר בכנסיות של נוצרי�::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

ד לבל יכשלו ולא יכשילו יהודי� וישמר ולהיזהר מאמדריכי תיירות לה

שיש בזה איסור משו� , המבקרי� בישראל להוביל� אל כנסיות הנוצרי�

  . ולפני עור לא תית� מכשול

 )' מה–' דת יחווה דעת"שו י"עפ( .לשומעי� ינע� ועלי� תבוא ברכת טוב

מייסד ו בעל דברי חיי�    ––––רבי חיים הלברשטאם מצאנז רבי חיים הלברשטאם מצאנז רבי חיים הלברשטאם מצאנז רבי חיים הלברשטאם מצאנז 

למד אצל רבי משה יהושע העשיל  .'תקנג –נולד בשנת ה  – שושלת צנז

גאונותו . י חמיו"עלרבנות הוסמ�  ולי מרופשי%אורנשטיי� ואצל רבי נפת

וצדקותו ותפילתו היה לש� דבר דבר שכינוהו עמוד התורה העבודה 

  ."מנחת חינו�"  וגיסו של ה"ברו� טע�" היה חתנו של ה, והחסד

, פלאי�ברגעיו האחרוני� היה מייחד יחודי� נ .כל ימי חייועני מרוד היה 

. עד שהחזיר נשמתו ליוצרה בקדושה ובטהרה, על כל אבר מאברי גופו

  .ו"שנת תרל, ה לחודש ניס�"כ, היה זה ביו� רביעי בשבת

 גאוני דורו הרבו .ודברי חיי� על מקוואות, ת דברי חיי�"ו שוימחיבור

                        .כמו הנתיבות והחת� סופר ועוד, עמו במשא ומת�

 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
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
היהודי הזק� והרחו� העניק  ".ירצה הש� סכו� כזה מידי שבוע בשבוע

החיו� הראשו� מהיו� פניה שר והופיע חיו� של אואז . לה את הכס�
   .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�
�שנתיי� ימי� שבה� הרגיש , בכלאווינגוט  הדי� שנתיי� ישב עור

 תנאי המאסר גרמו השרו .סיר כל רגע וכל דקה של כל שעה ביממההא
תמו ימי מאסרו היה מר וינגוט אד� שבור ברוחו כש .רוח נכאהעליו 
של אסיר בדמות להראות כי התבייש לילה הוא חזר הביתה ב .וגופו

   .אשתו המתינה בחו� כלה רועדת מהתרגשות. יוצא היוצא לחופשי

הופיע האסיר רועדת מהתרגשות בעודה עומדת  :דברסוף 

חיש .  גבו נכפ� ושיבה זרקה בשערו על א� גילו הצעיר .המשחרר

עור� . האשה הורתה לרכב את כוו� הנסיעה, נכנסו לעגלה שהמתינה

הוא נש� את האוויר . הדי� הביט בהשתאות בדר� החולפת על פניו

  . תיו א� מחמת התרגשות כמעט לא הפיק הגההחופשי מלוא ריאו

כאשר הגיעו הביתה ש� מצא הכל כבאותו יו� בו עזבו פרצו רגשותיו 

אינני קולט , אינני מבי�. "פח דבר נרגשותיבקול חנוק ומתי, החוצה

בטוח הייתי כי , הילדי� לבושי� כהלכה, הבית נשאר על תילו, זאת

,  הנכ� מקיבו� נדבותעברת� להתגורר לחורבה עלובה ומתכלכלי�

או שמא אתעורר עוד רגע קט ? הא� זוהי מציאות? החלו� חול� אני

  .בני המשפחה מחו דמעותיה�? ואמצא עצמי בחדר המזוה� של כלאי

כאשר . סעודה החגיגית שהכינה לכבוד השחרורהאשה הגישה לשלח� 

 רק כי. גילתה לו אשתו את הסוד, ואכל לשובע, נח מעט האסיר לשעבר

, יכלה להמשי� בשגרת חייה, בזכותו של אותו של אותו מקב� נדבות זק�

מעלה , עור� הדי� הנדה� החל פוסע בחדר איל� ואיל�. על א� מאסרו

  . עש� מ� הסיגר התקוע בפיו

יהודי זק� שהושל� מ� הבית . בשו� אופ� לא יכול היה להבי� את הדבר

הציל� !!  ימי�תמ� בבני משפחתו שנתיי� , בגש� ובקור, בחרפה

  !...?מחרפת רעב ואפילו מכיליו� אי� יתכ� הדבר

! מלא� משמי�! מלא� הוא!  את האד� הזה עוד היו�עלי לראות"

עור� . האשה נענעה בראשה" ?היודעת את היכ� מתגורר הוא אותו קדוש

הדי� הכפו� קמעא מש� עליו את מעילו ובצעדי� מהירי� פנה אל עבר 

  .חו� מהורודבאהשכונה בה מתגורר רבי נ

הוא נשק את . כאשר נפתחה לפניו דלת הבית הקט� פר� עור� הדי� בבכי

איש קדוש ! סלח נא לי! רבי. "ידיו של הצדיק בהרטיבו אותה בדמעותיו

, השפל והנבזה, אי� מילי� בפי! מלא� משמי� כפר נא לי! מחל נא לי

�אני , נוחייבי� אנו ל� תודה על חיי, להודות ל� על נדיבות� וצדקנות

רבי נחו� חיי� בטוב לב ואיחל לו לעור� הדי� חיי� טובי� ..." ובני ביתי

היה עור� , כל אותה דר� חזרה מביתו של הצדיק למעונו שלו.  ומאשרי�

  . הדי� שקוע ברעיונותיו

ע� אשר זכה : "כששב הביתה כל כלו לוהט מהתרגשות פנה אל זוגתו

תועי� היינו עד עתה תועי� , אינו ע� פשוט, ויצאו מעמו אנשי� כאלו

סיי� –" א� עדי� לא מאוחר..."  "בעטנו בכל הקדוש והיקר, בדרכנו

  .במחותו את דמעותיו

        ותותותותרכרכרכרכבבבב
יהי . ו לרגל נישואיה�" הי ואביה רבקה עזרדאחיק� גבריאלמזל טוב ל

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

ו� רציהי  .טליהת� ב לרגל הולדתו "י הישי ולאה קרייטנברגלמזל טוב 
חת לאהבת תורה שמחה ונ, באושר המלפני שוכ� מרומי� שתזכו לגדל

  . ח� ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�מצאות, ויראת שמי�

            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה
   :ה� שלח ל�פרשת כונות להתשובות הנ
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  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
בעזרת האפר ש, ילדי� יקרי� בפרשתנו נקרא על מצוות פרה אדומה

 טומאת –אנשי� שנטמאו בטומאה חמורה טיהרו  השנוצר משריפת
תשע פרות אדומות נשרפו מימי משה רבנו ועד לחורב� בית . מת

כשיגאל את , את הפרה העשירית יעשה בעתיד המשיח. המקדש השני
  .יבא לטהר� מטומאת�, ע� ישראל

. בהמש� הפרשה מוזכרת מיתת מרי� הנביאה אחות משה ואהרו�
התייצבה אותו מרי� לראות , יבה והונח ביאורכאשר הוש� משה בת

בזכות אותה המתנה . עד שבאה בת פרעה ולקחה אותו, מה יעשה לו
  .באר מי�ניתנה לישראל בזכותה זכתה מרי� ש, ליד מי היאור

כאשר יצאו . אותה באר ליוותה את ישראל בכל מסעותיה� במדבר
.  מלאו כליה� במי� מהבאר וכשהחלו במסע נסתמה הבאר–למסע 

  . בסו� המסע כשהגיעו למקו� החניה שבה הבאר ונתנה את מימיה
הדבר היה . מתה מרי� במיתת נשיקה, והנה בהגיע� לקדש מדבר צי�

ולא הספידו אותה , בני ישראל קברו אותה מיד. בעשירי לחודש ניס�
מפני שהדבר ? מדוע. קבורהלפני הקבורה וא� לא עשו הספד אחרי ה

וישראל , סמו� לכניסה לאר�, ארע בהיות� על גבול אר� אדו�
אול� טעות . שמא יהיו טמאי� להקרבת קורב� הפסח במועדו, חששו

  .כי המתי� במיתת נשיקה אינ� מטמאי�, הייתה ביד�

בעה ימי� אחר פטירת מרי� הנביאה פסקה בארה של מרי� לתת את ש
  .ילו דמעות על מרי� ובכ� פגמו בכבודהמפני שלא הז, מימיה
 נקהלו – אחר לאספקת מי�מכיוו� שלא התרחש נס שלושה ימי� לאחר 

 מוטב היה  כיכנגד משהטענו ה� . אהרו� ופתחו עימ� במריבהעל משה ו
  . למות בצמאמ, כשמתו בעוו� המרגלי�,  במגיפהה�חי למות ע� אה�ל

. משה ואהרו� ראו את הזע� בו שרויי� כל העדה ומיהרו לאוהל מועד
ציווה אות� לקחת את המטה ' ה. 'פלו ארצה והתפללו אל הנ, ש�

משה .  את מימיו�לדבר אל הסלע והוא יית. ולהקהיל את הע� ליד הסלע
שלא עשו על .  עד שיצאו מי� רבי�–כה בסלע פעמיי�  וההרי� את ידו

  .נענשו משה ואהרו� ולא זכו להיכנס לאר� ישראל' כדבר ה
נאס� אהרו� אל אבותיו ומת מיתת , על גבול אר� אדו�, בהר ההר

וע� פטירתו נסתלקו ענני , מאד התאבל עליוהע� כל . 'נשיקה כדבר ה
ני ישראל החלו ב. הכבוד שהגנו על בני ישראל במסעותיה� במדבר

שלח .  מתלונני� על קשיי הדר� והוסיפו תלונותיה� על הלח� והמי�
עשה . מתו מנשיכת� ורבי� נחשי� השורפי� את האד� בארס' בה� ה
 מתרפא –וכל המביט בו מחנות הנראה בכל היה ש, נחושתנחש משה 

אלא בזמ� שישראל מסתכלי� ? הוכי נחש מחי? וכי נחש ממית.  ליוומח
  .  היו מתרפאי�–כלפי מעלה ומשעבדי� את לב� לאביה� שבשמי� 
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