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כאשר נרד� ". כל רודפיה השיגוה בי� המצרי�' גלתה יהודה מעוני וגו"

וכ� ניצולי� , מתפזר הוא לכל עבר במנוסתו, החיל הניג� מפני אויביו

אול� כאשר ניג� ונשבר מפני אויביו בגיא המוק� . חלק ממנו לפחות

אז , מקו� אשר אי� דר� לנטות ימי� ושמאל,  הרי� משני עבריויבמייצר

כמי , כ� לפי הפשט תיאר הנביא את מפלת יהודה. מדתו היא מוחלטתהש

  .שאויביה השיגוה בי� המצרי�

,  ביומי� דעקא–" כל אויביה השיגוה בי� המצרי�: "אול� במדרש דרשו

כאלה היו . שבה� קטב מרירי מצוי, משבעה עשר בתמוז עד תשעה באב

' עד ט, החומהבתמוז שבו הובקעה ' מיו� יז, הימי� ימי שלש השבועות

שהביאו , ימי� קשי� ואכזריי� לישראל, באב שבו נשר� בית המקדש

  .לחורבנה המדיני המוחלט

הולכת , בתמוז' לכ� מורגשת היא האבלות על חורב� המקדש החל מיז

' ומחמירה היא החל מראש חודש אב ומוסיפה להחמיר בשבוע שחל בו ט

סעודה המפסקת באב ב' עולה למימדי� גדולי� יותר בערב ט, באב

  .באב עצמו' ולשיאה מגיעה ביו� התענית בט

ימי בי� המצרי� שבי� שבעה עשר בתמוז לראש חודש אב לא כולל שבעה 

א� , אינ� מוזכר להלכה בתלמודי� הבבלי והירושלמי, עשר בתמוז עצמו

לעומת זאת מנהגי האבלות שמראש חודש אב . נמצא לה� מקור בגאוני�

  . בסדר עולה בחומרת האבלות, בתלמודוהלאה מוזכרי� במפורש 

במשנה מובאי� דרגות הולכות ועולות במנהגי : במסכת תענית כו

במשנה נקודת ההתחלה של מנהגי האבלות . האבלות על חורב� הבית

שבת שחל להיות , משנכנס אב ממעטי� בשמחה. "ראש חודש אב " היא 

כל אד� ערב תשעה באב לא יא, תשעה באב בתוכה אסור מלספר ולכבס

שני תבשילי� ולא יאכל בשר ולא ישתה יי� להל� נפרט מספר הלכות 

  : הבאי�נושאי�הומנהגי� הנהוגי� כיו� לפי  

בני� חדש , גילוח ותספורת, ברכת שהחיינו, שמיעת כלי שיר, ישואי�נ

  . וכדומהטיולי� .אכילת בשר ושתיית יי�. וכלי� חדשי� וכיבוס

ש הנוהגי� את המנהגי� שלהל� ויש  בקרב קהילות יהודי תימ� י:הערה

  . �"הנוהגי� כפי עיקר הדי� שהובא בתלמוד ולהלכה ברמב

  פרטי הלכהפרטי הלכהפרטי הלכהפרטי הלכה

        נשואיםנשואיםנשואיםנשואים
ז בתמוז עד לאחר " לא לערו� נישואי� כלל מיו� י,מנהג האשכנזי� .א

א "רמ. (אפילו למי שעדיי� לא קיי� מצוות פריה ורביה, תשעה באב

יש להקל בשעת ,  נוהגי�א ציי� זאת בלשו�"היות והרמ) 'סימ� תקנא

  .צור� ג� לאשכנזי� עד ליל ראש חודש אב

ז בתמוז עד ראש "מנהג הספרדי� ועדות המזרח לערו� נישואי� מי  .ב

 אב עד ליל ראש חודשהספרדי� נמנעי� מעריכת נשואי� מ, חודש אב

  . וכ� המנהג בירושלי�)'מר� בסימ� תקנאי "עפ(עשירי באב 

 פילוא,  לא קיי� פריה ורביה להינשא שעדיי�מייש מצבי� בה� מותר ל .ג

בזה  משו� שאי� ,להימנערבי� נוהגי� אלא ש, לאחר ראש חודש אב

  .  על חורב� בית המקדשותסימ� טוב לערו� נישואי� בימי אבל

 כפי שנהגו –קידושי� (מראש חודש אב אי� עושי� סעודת אירוסי�   .ד

, דה מותראבל לארס בלי סעו, )בעבר להפריד בי� הקידושי� לנשואי�

 .באב שלא  יקדמנו אחר' אפילו בט
, כמקובל כיו� בקרב כמה עדות, "תנאי�"מותר לעשות  בימי� אלו  .ה

     .וא� מותר להגיש מגדנות ומיני מתיקה בסיומ� כמקובל

        שמיעת כלי שירשמיעת כלי שירשמיעת כלי שירשמיעת כלי שיר
א� על פי שמותר מעיקר הדי� לשמוע בשאר ימות השנה שירי קודש  .ו

מכל מקו� בימי בי� , ינהמרדיו וכדומה אפילו א� מלווי� כלי נג

  .המצרי� יש להימנע מלשמוע

סיו� , פדיו� הב�, מילהברית כגו� , נעשית בזמנהאשר בשמחת מצווה  .ז

ילקוט  (.המלווי� בכלי נגינה, מותר לשמוע שירי קודש, מסכת ובר מצווה

  .ויש אוסרי�) יוס�

� בלי כלי נגינה מותרת בימי בי, יתבר�' שירה בפה כשהיא דר� הודאה לה .ח

או בשעה שעוסקי� , וכל שכ� שמותר להשמיע נעימה בתפילה, המצרי�

ובפרט בשבתות שבתו� ימי בי� המצרי� או , ומנגני� בדר� הלימוד, בתורה

ויש מחמירי� שלא ) ילקוט יוס�(. ואי� להחמיר בזה כלל, ימי הספירה

 אפילו ללא כלי נגינה, לשיר אפילו בפה ולא לשמוע שירה מרדיו או טייפ

  )מקראי קודש. (בכל ימי בי� המצרי�

        ברכת שהחיינוברכת שהחיינוברכת שהחיינוברכת שהחיינו
ז "נוהגי� להיזהר שלא לאכול פרי חדש ולא ללבוש בגד חדש מליל י .ט

" שהחיינו"כדי שלא יצטרכו לבר� עליו , בתמוז עד אחרי תשעה באב

ויש מתירי� לבר� שהחיינו בשבתות שבימי� , הואיל והוא זמ� פורענות

 אול� .שיש צור� בדבר משו� כבוד שבתובפרט כ, וכ� עיקר להלכה, אלו

  .אי� ללבוש בגדי� חדשי� א� בשבת, לאחר ראש חודש אב

        גילוח ותספורתגילוח ותספורתגילוח ותספורתגילוח ותספורת
' עד אחר ט, ז בתמוז"מנהג האשכנזי� להימנע מגילוח ותספורת החל מי .י

, באב' ומנהג הספרדי� להימנע מגילוח ותספורת בשבוע שחל בו ט, באב

 .חודשויש מהספרדי� המחמירי� בזה החל מראש 
בתמוז וכ� בכל ימי בי� המיצרי� ' הנוהגי� להימנע מגילוח החל מיז .יא

כגו� לקצ% , לגלח שיער המפריע לאכילהמותר , האסורי� בתספורת וגילוח

 .וכדומהאת השפ� 
ויש מהנשי� שנהגו להחמיר על , איסור התספורת מתייחס רק לגברי� .יב

  .עצמ� ולהימנע מתספורת בימי בי� המיצרי�

        אכילת בשראכילת בשראכילת בשראכילת בשרוווו כיבוס  כיבוס  כיבוס  כיבוס ,,,,לים חדשיםלים חדשיםלים חדשיםלים חדשים כ כ כ כ,,,,בנין חדשבנין חדשבנין חדשבנין חדש
 ולבישת חדשי� כיבוסלבישת בגדי�  יי� ,שתיית, איסור בניית בני� חדש  .יג

אלא בשבוע שחל בו , לא חל בתקופה זו, אכילת בשרוכ� , בגדי� מכובסי�

  .ט באב ויש נוהגי� בזה החל מראש חודש אב

        טיוליםטיוליםטיוליםטיולים
 נהגו כבר,  שאי� איסור לצאת לטיולי� ומסעות בימי� אלו� על פיא .יד

�יש . משו� שימי� אלו ה� ימי די� והסכנה מצויה יותר, רבי� להימנע מכ

   .ל"נמנעי� ג� מרחצה בי� ובבריכות מהסיבה הנ

 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
, מרי� בזכות ומשקה עולה שהבאר, ומרי� מאהר� גדול ל� אי� השתיקה

 רשות שנתנו וכיו�, אהר� כותבז לישראל מקיפי� כבוד וענני, השלו� עליה

 השכינה עניני� כמה ועל). יב במדבר (נפרעו מיד "  במשה ודברו לפיה�

  . הרע ולשו� זרה עבודה, דמי� שפיכות משו�: מישראל מסתלקת

 מה� עשה, לבשל לשונות לעבדו ונת� סעודה שעשה גמליאל ברב� מעשה

 לפניה� ונת� וחזר הרכות לפניה� הכניס, קשות מה� ועשה מבושלות

? קשות ומה� רכות מה�, כ� לעשות ראית מה: לו ואמר לעבדו קרא, הקשות

 קשה או רכה אותה עושה רוצה אד� א�, הלשו� מ� שהכל להודיע�: לו רמא

  ). א לג רבה ויקרא עיי�(

 מצאתי הדיבור: לה� אמר? בשתיקה מרבה שאתה זה הוא מה: לחכ� אמרו

 בני לקלל הרגילי� אד� בני כגו�, נזק כולו, האחד: חלקי� לארבעה נחלק

 לקבל אחד שמשבח כגו�, אחד מצד נזק, השני. נבלה דברי] ולדבר [אד�

 למי ויזיק שונאו את מכעיס הוא שמשבח השבח ובאותו, תועלת ממנו

 אי�, הבל של דברי� כגו�, תועלת ולא נזק לא, השלישי. לשונאו שמשבח

, הרביעי. ושרי� מלכי� וריוספ, עליה הוציאו וכ� וכ� פלונית חומה נבנית

על פי אורחות (  . בה תלויי� שה� ודברי� התורה כגו�, תועלת שכולו

  ) תיקהש שער ה" צדיקי� 

   'זתשס'   ה               ד    "בס

  41שנה שנים עשר גיליון מספר 
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  פרסומי� תורניי�
  בוע שפרשת וגדה א, הגות, בהלכה

 ל" זש ששו� ב� שמחה לבית בוחניק"ע
  



  אזיקי השנאה
כי א , המ את בלע וגר לשתיקתו" הל האתו� המדברת"לא 

מה עשיתי ל� : "כאשר שאלה אותו. "אתוני "ה, הגיונה הבסיסי, תוכחתה

כי התעללת "ניסה להשיב לה ולהסביר לה את התנהגותו " ?כי הכיתני

  ".לו יש חרב בידי עתה הרגתי�: "סועא� הוסי� בכו ,"בי

 היו לגלות לבלע עצמו את הריקנות של התרברבותו שיכולות, מילי

אלא , לי אי� אתה יכול להרגני": כ� אמרה האתו� לבלע: בכוחותיו שכ�

שתק ולא ? "והיא� אתה רוצה לעקור אומה שלימה, חרב ביד�יש  �כ א

  .)ילקוט שמעוני(מצא תשובה 

. עוד איתות אלוקי לבלע בדרכו אל החטא ואל האבדו�למעשה היה זה 

. הכשילו, יתה תפארתוישעליו ה ,פיואול , עוד הזדמנות שהוענקה לו

לא , כיוו� שדיברה. את החכ שבחכמי" ניצחה"והטיפשה שבבהמה 

כה כבול היה .  בלע לא למד לקחולא ).ש במדרש( "יכול לעמוד בה

  .שוחד גאוותו סימא אותושעד , באזיקי השנאה לישראל

  רשעיםשל  םכבוד
? מובא במדרש מדוע מתה האתו�. ו� את דבריה מתהמשסיימה האת

זו היא : שלא יאמרו, ה על כבודו של אותו רשע"כי חס הקב, מתה"

אי� צרי� לומר על , ה על כבוד הרשע"וא חס הקב. שסילקה את בלע

  . חייהוגדול הוא הלקח שלמדנו במותה יותר מלקחי" כבוד הצדיק

היה נפג כבודו , יכה לחיות לו הייתה האתו� ממש,אלו דברי מפתיעי

היו הבריות מצביעות עליה , כשהייתה עוברת בחוצות עיר. של בלע

ג א לא תגענה לאוזניו הערות . כי זו ניצחה את בלע, ומזכירות

  .הרי ה� פוגעות בכבודו, משפילות

שרשע זה , עק לשמור על כבוד בלע באותה שעההאלוקי נז, נא לזכור

 כ�למדנו א. השפיל ולהזיק לעמו של אלוקיל, ממהר למואב לבזות ,

. שלא מגיע לו, מונע האלוקי ממנו בזיו�, כי למרות שייענש על רשעו

". כבוד האד"מימד חדש למושג ,  כמוב�וזהו .בזיו� אד מידי בהמה

  .שאי� נעלה ממנו, מימד

   לשמור על המורל

? ראלשואל מה איכפת לנו א בלע יקלל את ע יש" מש� חוכמה"ה

א בלע ". שמעו עמי ירגזו�: "י הכתוב"עפ" המש� חוכמה"מסביר ו

זה היה מעלה את המורל של חיילי האויב ובגלל זה , היה מצליח לקלל

  .לכ� היה צרי� למנוע מבלע לקלל, היו מצליחי

, תה לשו� של זהורית תלויה בבית המקדשיביו הכיפורי כתוב שהי

, מ� שלא התקבלה תפילת של ישראל סי,נשארת אדומהיתה יוכאשר ה

והיו , החביאו לשו� זו. סימ� שנתקבלה תפילת, יתה מלבינהיוכשה

ולכ� ביטלוה שעדי� שלא ידעו א התקבלה , ישראל מציצי לראותה

  .העיקר שלא ירד המורל של ע ישראל, תפילת או לא

 תפילה קצרה בקודש הקודשי כדי  הכיפוריהכה� היה מתפלל ביו

הכי חשוב הרגע , אפילו שביו הקדוש.  יתעוות מישהו מישראלשלא

 כדי ,הורו לו לקצר בתפילתו, שהכה� נמצא בקודש הקודשי ומתפלל

שמישהו מע ישראל שלא מבי� מדוע הכה� מארי� שהותו בקודש 

  .וזה יוריד את המורל, הקודשי יחשוש ויפחד

תרחק מה אלא לא זו בלבד שעליו לה, כאשר אד שומע דברי רכילות

כאשר אול . ה מ� התורהושעליו ג להוכיח את המדבר העובר על מצו

יותר את דברי וירחיב עלולה לגרו לכ� שהדובר יגדיל שלו התוכחה 

  . עליו להימנע מלהוכיחו–השטנה 

, סיפורי רכילותספר נוטי ל, או חבריו לעבודה,  של אדסיקוא מע

דרש להוכיח א הדבר עלול אי� הוא נ. עליו להתעל משיחותיה

קיו מצוו עשה כגו� מפני ש. לגרו לו נזק ולהביא לידי אובד� מישרתו

.  אינו מחייב סיכו� כספי כה גדול כאיבוד מקו עבודה,מצוות תוכחה

� עליו להשתדל להביע בהזדמנות כלשהי את מורת רוחו מ, מכל מקו

  .כדי שלא יהיה כמתחנ�, הרכילות

.  השומע לעשות כמיטב יכולתו להפסקת הרכילותחייב, בכל המצבי

  .אפשר לעשות זאת באמצעות שינוי נושא השיחה בצורה עדינה

 עור בי� להפריד שעשוי ההפרדה במחט שמשתמשי מוהלי    ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

 על א�, בשבת א� בזה להשתמש מותר הא, הגיד לבשר הדבוק הפריעה

  ? חבורה ועשיית ד להוצאת בכ� שיגרו לחוש שיש פי

 מוהלי כמה אצל חקרתי"א "כתב הרב עובדיה יוס� שליט :תשובה

 מוציא ההפרדה שמחט במציאות מוכרח הדבר א, ובקיאי מומחי

 ורק, רישיה פסיק בגדר הדבר שאי�, והשיבו, רישיה פסיק בגדר, ד

 הרוב פי על בנחת עושי א ובפרט, ד שיוציא להיות יכול לפעמי

  .שמותר מתכוי� שאינו דבר בגדר זה הרי כ� א ."ד יוציא לא

 רובו בזה לומר אי�, ד להוציא עלול הפעמי ברוב א שאפילו עוד

 בשבת לאסור רישיה פסיק די� שאי�, רישיה פסיק בגדר לחושבו ככולו

 בתר בהכי אזלינ� ולא, מלאכה שתיעשה בודאי ברור כשהדבר אלא

 כסא מטה רירתשג .קא בפסחי התוספות שכתבו ממה מוכח וכ�. רובא

 הלכה כ� פי על וא�, רישיה לפסיק ודמי חרי$ לעשות קרובה וספסל

  .בגרירה שמתיר שמעו� כרבי

 איסור יעשה שלא שאפשר שכל: ה לכתובות בחידושיו א"הריטב לשו� זו

 ימות ולא רישיה פסיק ולשו�. רישיה פסיק חשיב לא רחוק בצד אפילו

   .ס"ד מקומות בש ובעו:פא שבת המאירי כתב וכ�. כ� מוכרח

 בגרירת שמעו� ורבי יהודה רבי (מחלוקת, עולא אמר: כט בשבת עיי�

. מותר הכל דברי בגדולי אבל, בקטני) בשבת וספסל כסא מטה

). שמותר מודה יהודה רבי ג בידו ולהגביה� ליטל� אפשר שאי ו�וכימ(

א� שיש ספרי ו. 'ה הלכה שבת מהלכות' א בפרק "הרמב פסק וכ�

" דברי הכל מותר"במקו " לדברי הכל אסור" "י בדברי הרמבשגורס

�"שהרי  כתב:)כט שבת �"הרמב בחידושיהרי ש  דברי גורסי והגאוני

, 'שלז סימ�ע "ווהש הטור פסקו וכ�. שלנו בספרי הוא וכ�. מותר הכל

�. מותר "רישיה פסיק"דומה ל ב א�מכא� ש ומוכח, מותר בגדולי שא

 נראה שלנו בנידו� לפיכ�. סקי אחרוני רביוכ� כתבו להלכה פו

 מבשר הפריעה עור הפרדת ידי על ד יוצא הרוב פי על א שאפילו

 �ומתכו שאינו כיו�, הזה במחט ההפרדה לעשות לאסור אי�, הגיד

  . רישיה פסיק בגדר ואינו, ד להוציא

 הלכות על "דוד ברית" לספר בהסכמה, וייס יעקב יצחקהרב  אמנ

, בשבת ההפרדה במחט להשתמש מותר הא, מהמחבר נשאלש, מילה

 דרובא לו ואמרו, זה בנידו� מומחי מוהלי ע דיבר אשר שכפי, והשיב

 הפריעה עור בי� ההפרדה ידי על ד והוצאת חבורה עושי דרובא

 והנה. בשבת כ� לעשות ואסור רישיה פסיק ליה הוה כ� א, הגיד לבשר

 מקו היה, במציאות ואמיתיי נכוני האלה המוהלי דברי היו אילו

, והחלטי ודאי שהוא באופ� רק הוא רישיה פסיק שגדר פי על שא� לומר

 איסור לכלל יבואו דרובא דרובא באופ� מ"מ, לעיל שביארנו וכמו

 אול. מדרבנ� כזה רישיה פסיק ולאסור להחמיר מקו עדיי� יש, מלאכה

, כלל מדוייקי ינא האלה המוהלי שדברי להיאמר ניתנה האמת

 ההפרדה מחט אי� הרוב פי שעל אמרו בקיאי מוהלי כמה ואדרבה

 א שאפילו ועוד. כלל רישיה פסיק בגדר זה אי� כ� וא. ד מוציאה

 אי� הדבר בעיקר הרי מקו מכל, רישיה פסיק בגדר שזהו לומר תמצא

 שהמקלקל .קו שבת יהודה כרבישהרי אנו פוסקי , תורה איסור כא�

 ,לכלבו ליתנו לד צרי� כ� א אלא חייב החובל ואי�, פטור חבורהב

  .ועוד ראשוני, 'ז הלכה שבת מהלכות' ח בפרק "הרמב וכפסק

 עור בי� להפריד בשבת ההפרדה במחט להשתמש מותר :סיכום

, ד הוצאת לידי לבוא יוכל לפעמי א ואפילו, הגיד לבשר הפריעה

) בחול א� (זהרילה נכו� מקו ומכל. רמות �ומתכו שאינו דבר שהוא כיו�

 )'נג –'ו ת יחווה דעת"שו י"עפ(   . הדעת וביישוב בנחת ההפרדה לעשות

אביו רבי יהודה  .' תקסא–בשנת ה  נולד – אברהם שאגאברהם שאגאברהם שאגאברהם שאגרבי רבי רבי רבי 

ומצודתו היתה , כיה� כרבה של קויברסראר�. לייב למד אצל החת סופר

לאר$  כשעלה .'תרלג–ה בשנת , פרוסה על פני אונגריה ואוסטריה

חלפה אניית על פני העיר , ו רבי יוס� חיי זוננפלדישראל ע תלמיד

אלכסנדריה במצרי ועגנה יו של בנמלה וכל אותו יו הסתגרו 

שניה בתא המיוחד לה בבט� האניה ונזהרו א� מלעלות על הסיפו� 

  ".ו� לראות עוד עד עוללא תוסיפ: "לקיי מה שכתוב בספר שמות

 . בעיר הקודש ירושליע"לבנ ' תרלו–שנת ה ח ניס� "ערקודש בת בש

        .ש"ודרשות הרא, ת אהל אברה"מחיבוריו שו

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

  )ומיעל פי חפ$ חיי השיעור הי(שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון 

        גדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראל
 

        גדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראל
 



        סיפור השבועסיפור השבועסיפור השבועסיפור השבוע
 .הדי� עמומי� של שירה וזמרה נשאו לתו
 הלילה החורפי והקר

ההדי� התפשטו בסביבה התגלגלו על גבי השלג הר
 ונעלמו אי 

 
אדומי , שומרי הלילה הסתובבו משועממי�.ש� במסתרי החש

בסביבה הטובלת באפילה המוארת א
 קלושות במנורות , חוט�

  .השואבות חיות� מנפט דלוח

, מואר היה לעמת זאת, � שבמרתפו התקיימה החתונההבניי

אלא , לא היה זה אור גשמי הנראה לעי� בשר וד�. בזוהר עלאי

מספר . אור שבקע מחמת עצמת השמחה שהייתה במרת�

ערוכי� היו , גסי� ומסורבלי�, שלחנות בלתי מהוקצעי�

הספסלי� א� . במרת� שלחלוחית טחובה פשטה באוויר שלו

, א
 מכבס ונקי, לחנות המכוסי� בכיסוי גסה� תאמו את השו

עזרת נשי� , המרת� חצוי היה לשניי�. לכבוד החת� והכלה

חוט של , על כסא מרופד ישב החת�" מזרח"ב. ומקו� לאנשי�

עיניו התכולות , תלבושתו הדלה ללא רבב. חסד משו
 על מצחו

מופנות , הביטו בפיזור נפש בקהל, שגוונ� כגו� השמי� לטוהר

ד� חדש . לערו
 חשבו� נפשו וחשבו� ימי בחרותו, לפי לבוהיו כ

, לפי בחירתו, ועתה ברצותו, פלג גו� היה עד הנה. נפתח בחייו

  . אד� של�

וכי אפשר , יו� מחילת עוונות. יו� החופה כיו� הכיפורי�


, וכ
 ישב לו יענקל החת�?  לעבור יו� זה בדברי� של מה בכ

 ידיו הצנומות הקמוצות ,על גבי הכיסא המרופד, שפו� מעט

 מושטות רק מידי פע� כשניגש מא� דהו לברכו במזל, בעקשנות

הקשור " מאמר"לבו ומחו עסוקי� היו ב. טוב וללחו! ידו

המכתתי� את הגו� , ענייני� רמי� בחסידות, לגדלות יו� החפה

, הקהל שקוע היה בניגו� דביקות.  ומקרבי� אותו קמעא לנפש

השמחה היהודית , שרוממה את הרוחלא היא , התקרובת הדלה

החופה הועמדה כבר לפני . היא שנתנה את העוז והתקומה 

עתה ישבה , א� הסעודה הדלה נערכה זה מכבר, שעתי�

, שקלחה מפיו של רבי אריה" שיחה"החבורה והאזינה בדריכות ל

. ע ועתה חזר עליה מלה במלה"שיחה ששמע מפי הרב הצדיק זי

 נשאו כוסיות –!"  לחיי� ולברכה, לחיי� ולברכה! לחיי�"

, ולפתע ק� הקהל על רגליו, קטנות של משקה בי� האצבעות

שירה . הסיט את השולחנות והספסלי� לצד ופתח בריקוד

נטל בידיו הרועדות , חסיד זק�, ה'נטשק, אדירה פרצה מ� הפיות

והחל שופ
 גלי� גלי� של ניגוני� צובטי לב , קמעה את כינורו

הידוע כרקד� שאי� , תו
 הקהל קפ! ויצא מוטקהמ. ומעוררי נפש

הקהל עצר את ". קוזק סוער"ונשא עצמו ברקוד , דומה לו

הוא שיט , ה נשא רגליו בקלילות ממקו� למקו�'נשימתו כשמוטק

עומד ורוקד לחלופי� כאשר כל גופו , מרח� ומתייצב, במעגל

  !!!כמה ל
 בשרי, צמאה ל
 נפשי: מזדעזע בצעקה

הריקודי� הפכו , ות הקיפו את הקהל כלוהשמחה וההתלהב

נחשולי� נחשולי� של בני אד� מולהבי� התלהטו , סוערי�

צלילי , אגלי זיעה ודמעות התערבבו אלה באלה, בשמחת המצווה

  . הכינור עלו מעלה מעלה ע� שמחת הקהל

אד� . עקבו בערנות אחר השמחה היהודית, רע י� חורשותיזוג עינ


הקי� , מכ� רגל ועד ראשעוטפת אותו שלבוש פרווה עבה , נמו

לבסו� נעמד במקו� מסתר והטיל , י� פע� אחר פע�יאת הבנ

  .עיניו בנכנסי� ובבאי�

א
 אש מחשבות השטנה שבלבבו המיסה את , רגליו כמעט קפאו

הקהל העי� , בשעת לילה מאחרת הסתימה ההילולא. הקור סביבו

ה בברית חל חיי� טובי� ומאשרי� לבני הזוג שבאו זה עתיא

  .  ועזב את המקו��איוהנש

אנשי� הגביהו  , הלילה הצונ� קד� את היוצאי� בגלי קור

תה יעוד הי. וירוההבל קפא בא, וארוניה� ומתחו� על פיה�וצ

" שבע ברכות"שהות לחלק מקהל משתתפי החתונה להשתת� ב

. הומישהו מבני המקו� נטל על עצמו את המצו. שנערכו למחרת

העוני ככל שיכלה ובשלה סעודה דלה לכבוד הצדקנית לקטה מ� 

  .הלהחת� והכ

לאחר סעודת שבע הברכות הופיעו לפתע , .הדבר קרה למחרת

שני שליחי� שהחזיקו בידיה� תיקי� עבי כרס המלאי� בחומר 

שחזות� , המשטרה החשאית.. ב.ג.היו אלה שליחי הק, הרשעה

   . צוו על החת�" בא עמנו. "המשחרי� לציד,, כשל זאבי טר�

        ותותותותרכרכרכרכבבבב
יהי רצו� . ו לרגל נישואיה�"היורעות לאה וינברג צבי  יונת�מזל טוב ל

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

 ו� מלפנירציהי  .הב�לרגל הולדת ו "יהאהרו� ואביבה יריב למזל טוב 
חת שמחה ונ, באושרע� שאל ילדיכ�  ושוכ� מרומי� שתזכו לגדל

  . ח� ושכל טוב בעיני אלוקי� ואד�ומצאוי, לאהבת תורה ויראת שמי�

            ת וזוכהת וזוכהת וזוכהת וזוכהתשובותשובותשובותשובו
   :ה� קורחפרשת התשובות הנכונות ל
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  ו"י האהרון פרידמן :בהגרלת הפתרונות לפרשת שלח ל
 הואהזוכה 

ו" הייאיר תמאם :לפרשת קורח הואבהגרלת הפתרונות הזוכה 
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  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
כאשר ראה בלק ב� ציפור ? מה בפרשת השבוע, ילדי� חביבי� ויקרי�

ואת גורל� של סיחו� , מל
 מואב את אשר עשו בני ישראל לאמוריי�
כי ,  מאוד וחשש מפני בני ישראלפחד, מל
 האמורי ועוג מל
 הבש�

  .ה עושה לה�"ות שהקבידע כמה רבי� ה� הניסי� והנפלא
אשר סיחו� מל
 האמורי נעזר , בלק ידע על קוס� גדול ששמו בלע�

  .וביקש לנצח את בני ישראל בעזרתו, בקללותיו כדי לנצח את אויביו
שיבוא לקלל את , לבקש מבלע�, כאשר הגיעו אליו שליחי המל
 בלק

מרוב גאוותו לא רצה שהשליחי� ידעו שהוא משועבד לרצונו , ישראל
' כדי שיראה א� ה, לכ� אמר לה� ללו� ש� באותו לילה, ה"של הקב

או שהוא צרי
 ללכת , מסכי� שהוא יל
 ע� אנשי� פחותי� כמות�
  .ע� שליחי� נכבדי� שגדולת� מתאימה לכבודו

א� כ� :  אמר בלע�"!לא תל
 עמה�: " אליו וציוה עליו'בלילה נגלה ה
: אמר בלע�".  הע�לא תאור את: "'אמר לו ה. אקלל אות� ממקומי

  ".כי ברו
 הוא "–אינ� צריכי� לברכת
 ' אמר לו ה. א� כ� אברכ�
לא מסכי� שיל
 ע� אנשי� פחותי� ' כי ה, למחרת אמר לשליחי בלק

אחרי שג� ה� .  בלק שלח אליו שליחי� חשובי� יותרלכ�. כמות�
א
 הזהיר אותו לדבר רק את , שיל
 את�' הסכי� ה, לנו ש� בלילה

כדי , בבוקר השכי� בלע� לקו� בזריזות .יאמר לו לדברמה שהוא 

אפילו שידע , ובליבו היה ע� שרי מואב, ללכת לקלל את בני ישראל
   .'שהדבר רע בעיני ה

ושלח , ה כעס מאוד על כ
 שבלע� הול
 בלב אחד ע� שרי מואב"הקב

  .כדי לעצור אותו בדר
 ולמנוע אותו מ� החטא ומ� האבדו�, אליו מלא


אול� אתונו ראתה וניסתה ללכת בדרכי� , בלע� לא ראה את המלא
שלש פעמי� הכה בלע� . יהוכשלא היה לה ברירה רבצה תחת, עוקפות

נס האתו� פתחה את פיה והחלה להוכיח ב בפע� השלישית ,את אתונו
 –" לו יש חרב בידי כי עתה הרגתי
: "בסו� אמר. על שהכה אותה, אותו

אי
 זה ,  אי� אתה יכול להרוג אותי ללא חרבא�: אז אמרה לו האתו�
  .כי לא היה לא תשובה, בלע� שתק? שאתה הול
 להרוג אומה שלימה

א� יקלל את , אחרי שנפגש ע� בלק שהבטיח לו שיכבד אותו מאוד
לא נת� לו לעשות ' אבל ה, לל את ישראללקניסה בלע� פעמיי� , ישראל

 בלע� כי  הבי�.הזאת ומרוב אהבה לישראל הפ
 את הקללה לברכ
ופתחי הבתי� , ראה כי כל שבט שוכ� לחוד. מוכרח הוא לבר
 את ישראל

ראה את הכבוד והצניעות שבה� ה� חיי� וכ� , אינ� מכווני� זה כנגד זה
מה " . והוא החל לברכ�קדושהעברה עליו רוח . ואת האחווה שביניה�

 בלק עד  כעס."מברכי
 ברו
 ואוררי
 ארור"סיי� ו" טובו אוהלי
 יעקב
  !.ברח ל
 מכא� ושוב אל מקומ
 עתה   אמר לו וגירש אותו , מאד
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  ?שיקלל את ישראלבלע� בקש עזרה מה גר� לבלק לפנות למ. 1

  .נכונות' וב' א. ד  . רצה להראות לעמו את גבורתו. ג  . עמלק ששונאי� את ישראלזרעבלק היה מ. ב  . מל
 האמורילסיחו�שעשו ישראל מה אה ר .א

2 . .
  ?מי חבש לבלע� את האתו� לפני שיצאו לדר

  .שרי מואב. ד                                           . הוא בעצמו. ג                                            . עבדיו. ב                                         . נעריו. א

  ? כדי למנוע מבלע� ללכת לקלל את ישראל,'שלח האשר מלא
 המי ראה את . 3

  .רק האתו�. ד                    .והוא התעל� מהמלא
, רק בלע�. ג                      .האתו� ושרי מואב שהיו איתו .ב                     .בלע� והאתו� .א

  ?"מה טובו אוהלי
 יעקב"ראה בלע� שגר� לו לבר
 את ישראל בברכה  מה. 4

  .נכונות' וג' ב. ד    .המשכ� בתפארתוראה את . ג      .זה כנגד זהני� ומכוהפתחי� לא   את הצניעות . ב      .ראה את הבתי� המפוארי� בה� גרו. א
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  ? די� מזקני מדווקא מדוע נטלו המואבי� עצה . 5

  .זקני מדי� נענו לה�רק עמי� מכל . ד . � וה� מכירי� את מידותיויגדל במדירבנו משה . ג  .מתמיד עזרו אחד לשני. ב.  העריכו מאוד את חוכמת�. א

 ?למה הכוונה, "וקסמי� ביד�"על שליחי בלק אל בלע� נאמר . 6

  .נכונות' וג' א. ד . אי� בו תועלת   בלע� יבא בפע� הזאתלא יבא  א� – סימ� .ג . � מקסימי� לשחד את בלע�כלי. ב.   קסמי�ל המשמשי�כלי� . א

  ?"מי מנה עפר יעקב"למה התכוו� בלע� באומרו  ". 7

  .א� תשובה לא נכונה.  ד    .  בשבילי ה� בטלי� כעפר האר!.  ג  .  לע� ישראל מצוות רבות הקשורות לעפר. ב   .   ע� ישראל התרבו כחול הי�. א

   ?"'מה דיבר ה"  לבלע� כשאמר� בלק ולמה התכו )'פרק כג( "'ה ִ<ֶ=ר ַמה ָ=ָלק ל7 ַו5ֹאֶמר...עָֹלת7 ַעל ִנָ;ב ְוִה78 ֵאָליו 5ָבֹאַו"  .8

  .נכונות' וב' א .ד     .'רצה לדעת א� העולות היו לרצו� ה .ג    .צחוק על בלע� שפיו אינו ברשותול. ב    .נת� רשות לקלל את ישראל' לדעת א� ה. א

        ' ' ' ' עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ווווי לכיתות י לכיתות י לכיתות י לכיתות """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
 ?)'פרק כג(" כי לא נחש ביעקב"מה פירוש הפסוק שאמר בלע� . 9

   .נכונות' גו' ב. ד  .ראויי� לברכה שאי� בה� מנחשי�.   ג . לא קולל בקללת הנחש בני יעקב ש ישראל . ב .  נחש הנחושתבעת התפעלות על נס ה. א

   ?מי יכה, י"רשלפי פירוש לשו� רבי� " נכה") 'פרק כב..." (=ו ַנDֶה אCַכל אCַלי...ַהBֶה ָהָע� ֶאת Aִי @ָרה 8ָא ָכהְל ְוַעָ?ה. "10

  . יחידמשמש פעמי� לשו�" נכה" בדקדוק העברי  מואב . ד.           בלק וכל עמו .ג              .מואב יחד ע� מדי� .ב           .  מואב יחד ע� בלע�.א
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   ?מי יכה, �"הרמבפירוש פי ללשו� רבי� " נכה") 'פרק כב..." (=ו ַנDֶה אCַכל אCַלי...ַהBֶה ָהָע� ֶאת Aִי @ָרה 8ָא ְלָכה ְוַעָ?ה". 11

  .משמש פעמי� לשו� יחיד" נכה" בדקדוק העברי  מואב . ד.           בלק וכל עמו .ג              .מואב יחד ע� מדי� .ב           .  מואב יחד ע� בלע�.א

   ?"ר אלוקי� אל בלע�ויק"מה הכוונה �  " לפי פירוש הרמב   )'גפרק כ" (...ִ=ְלָע� ֶאל י�ק7ֱאל ַוEָ5ִר" . 12

  .נכונות' וג' א .  ד. לשו� פניה אופיינית למי שלא הגיע לדרגת נבואה .ג   .כיבד את בלע�'  ה–לשו� יוקרה . ב . קירר להט כוונתו לקלל את ישראל. א
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