
:מוקדש לעילוי נשמתגיליון זה , נשמת אדם' נר ה
ה         "עדוד ליפסון בן אלכסנדרהה"ערחמים בן שוקרולה דרשן
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ל"יהושע חסין זעמרם בן ל"זען 'אברהם בן רחל ג

:גיליון זה מוקדש לעילוי נשמת, נשמת אדם' נר ה
ל"זאליהו בן שמחה בן סדון 

ה"פריגל עמרים ורחמיםתאורנה בה      "עאידה דינה וטורי בת כיריה

ה"אסתר בת מרים כהן עה"סולטנה בת לאה כהן ע

ה"ע) לקסמברג(מלכה בת יצחק צבי פרנקל ל"לאה בת אסתר ז

מאמר- מפניני הפרשה 
?במה תלוי טעם הפירות

הן : י"מפרש רש' עץ השדה'". ועץ השדה יתן פריו, ונתנה הארץ יבולה"
שמיום שחרב בית , המשנה מובא. ועתידין לעשות פירות, אילני סרק

. וניטל שומנם, המקדש ניטל טעם הפירות
, המקוריים, הפירות של היום הם רק בבואה חיוורת של הפירות האמיתיים

משא , הלא המרגלים נשאו אשכול אחד. שהיו בזמן שבית המקדש היה קיים
שהאבטיח נראה קטן , ואחד מהם נשא על כתפיו רימון ענק, שמונה גיבורים

! וחבירו טען על כתפיו תאנה שהדלעת זעירה לעומתה, לעומתו
נביא מעשה ?  לפער העצום בין הפירות המקוריים לאלו של ימינומי אחראי 

לאחר , סיפור שארע לאחר חורבן בית המקדש-סיפור מן הגמרא , שהיה
:וניטל טעם הפירות ושומנם, שכבר התדרדר העולם

הגישו לפניהם . רבי עווירא ורבי יוסי בר חנינא הגיעו למקום אחד, רבי חלבו
שליש נתנו . לא יכלו לאכול יותר משליש. בנפח חמש סאים, אפרסק ענק

, כעבור שנה הגיע לשם רבי אליעזר. ושליש נאלצו להפקיר, לפני בהמותיהם
: קרא עליהם את הפסוק! והביאו לפניו אפרסק שיכול היה ליטלו ביד אחת

"!מרעת יושבי בה–ארץ פרי למליחה "
טובות המידות ה, אלא האנשים מתקטנים, לא הפירות מתקטנים: אם כן

הפירות הם רק . מתמעטת' עבודת ה, הלבבות מתכווצים, מתקטנות
וכי טעם , משחרב בית המקדש ניטל טעם הפירות. התוצאה וההשתקפות
הפיקחות , איפה חכמת החיים! טעם האנשים ניטל? הפירות ושומנם ניטל

, התום והטוהר, איפה הלבביות. הטבעית והמפוכחת של בני הדור שעבר
...הפירות הם רק משל. זוך המצפון

ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם , אם בחוקותיי תלכו"זה המסר בפרשה 
. ובטעם, בגודל, בעסיסיות". ועץ השדה יתן פריו, ונתנה הארץ יבולה-

אלא כולם , משום שלא יהיה יהודי של סרק-אפילו עצי סרק יוציאו תנובה 
!יוציאו פירות עסיסיים של מצוות ומעשים טובים

ואם . ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם לא תשמעו לי"חלילה , ואם לאו
אזי גם הארץ , אם נמנע חלילה את פירות המצוות..." בחוקותיי תמאסו

יצטמק הכל , אם אנחנו נצטמק מבחינה רוחנית. תמנע חלילה את פירותיה
מפני שהעולם . ביטחונית ומשפחתית, בריאותית, כלכלית-סביבנו חלילה 

. ביבנו משקף את מצבנו הרוחניס
לאחר שביאר שהבריאה כולה היא ', דעת תבונות'ל בספרו "ל זצ"הרמח

עמד על תפקידו המיוחד , תשלובת מורכבת המהווה שלימות כוללת ומאוזנת
תלויה בשפע , על כל מרכיביה, הבריאה כולה: של עם ישראל במערכת זו

אולם . משגשג ומאיר, ורחהכל שופע ופ–בהתגברו . האלוקי המקיים אותה
.הכל נסוג וקמל, בהצטמצמו

: ואהבתו לנו, ולמצוותיו' אהבתינו לה, תורה ומצוות-מפתחות השפע הם 
כי כאשר יפנה . כל שאר הבריאה תלויה רק בהם-" אני לדודי ודודי לי"

הנה לא יהיה אלא מחדש תמיד טובות אחר טובות לכל -אליהם באהבה 
ה פונה חלילה מישראל "הגורמת שהקב, קשה העבירהאולם כנגד זה! העולם

וכך , הבה נרבה במצוות. וסרה ההצלחה חלילה, וכל השפעה נעדרת-
!נפתח את צינור השפע לנו ולעולם כולו

שואל ומשיב
?"שלוש השבועות"האם יש איסור להקמת מדינת ישראל משום :שאלה

השבעתי אתכם בנות ירושלם ": 'נאמר בשיר השירים פרק ב:תשובה
".ואם תעוררו את  האהבה עד שתחפץבצבאות או באילות השדה אם תעירו

שתיים את ישראל , ה"שבועות השביע הקבששלוש . ל בכתובות קיא"דרשו חז
שלא ישעבדו את –ואחת את הגויים , שלא יעלו בחומה ולא ימרדו באומות–

ה את "הגמרא הוסיפה עוד שלוש שבועות שהשביע הקב. ישראל יותר מדאי
". ושלא יגלו הסוד לנוכרים, ושלא ירחקו את הקץ, שלא יגלו את הקץ: "ישראל
אם אתם מקיימין את : ה לישראל"להם הקבאמר : אמר רבי אלעזר"עוד 

".השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר בשרכם כצבאות וכאילות השדה
שלא נמרוד באומות ללכת "למד שמשמעות השבועות ', אסתרמגילת'ספר ב

ומכך הסיק שאין . וזו הכוונה שלא יעלו בחומה, "לכבוש את הארץ בחזקה
.מצווה ליישב את הארץ עד בוא המשיח 

מצוות ישוב הארץ קבועה , לם לדעת שאר גדולי הראשונים והאחרוניםאו
וכפי שנפסק בשולחן ערוך באבן , ן"כפי שכתב הרמב, וקיימת בכל הזמנים

נמצא אם כן שאין . 'ק ו"וכפי שכתב בפתחי תשובהבס', ה-'ג', העזר סימן עה
.ללמוד מאגדה זו שמצוות ישוב הארץ אינה קיימת בזמן הזה

שאין לדחוק את , בהםו. ם נאמרו על משמעות שלוש השבועותפירושים רבי
שכן יש חשש שמא . לשקול את השיקולים הריאליםיבלהקץ ולעלות לארץ 

יכולת מעשית ילארץ בללויע, מתוך מועקת הגלות והציפייה הארוכה לגאולה
תגרום לחורבן ומשבר ולא עליה זוו, לבנותה ולעמוד כנגד אומות העולם

ה שלא נעשה זאת בלא לחשב "ועל כן השביע אותנו הקב. להלהתחלת הגאו
אלא נעלה ונבנה את הארץ בהדרגה תוך תיאום עם אומות , כראוי את דרכנו

.'אחישנה'העולם או בניסים גלויים מן השמים בדרך של גאולת 
בפעילות ,בשלביםהישוב בארץ התבסס , העלייה לארץ נעשתה בהדרגה

עם ומות העולם הכירו בזכותאעד ש, יוניתי ההסתדרות הצ"דיפלומטית ע
וכך אכן כתב רבי מאיר שמחה . לשוב לארצו ולבנות את ביתו הלאומיישראל

".סר פחד השבועות"כי , אחר הסכמת האומות בסן רמו, ל"מדווינסק זצ

לחבירובין אדם 
מובן וברור שברגע שאדם , על יסוד הכללים שהובאו בגיליונות הקודמים

?כיצד–עליו להפסיק מיד את הדובר, ן הרעשומע לשו
אמר ויש לעשות זאת שהדברים אסור היה לו לומר את יש לומר לדובר ש

אם יש חשש שהדובר יבוא .בתנאי שאין בכך כדי להביך את הדובר, מיד
עדיף לשנות בעדינות את נושא השיחה ובכך למנוע המשך לידי מבוכה 

אם אין וברור ש. נעה בהזדמנות אחרתייש להוכיחו בצו. דיבורי לשון הרע
.עליו להתרחק מן המקום, השומע יכול לשנות את הנושא

רעיון- מפניני הפרשה 
נדריםיחסה של התורה ל

נקראת " נדר"בשם ) 'ב' פרק כז(" 'איש כי יפלא נדר בערכך נפשות לה"
פשי לעשות איזו פעולה או והתחייבות שאדם מקבל על עצמו מרצונו הח

.לאסור על עצמו דברים המותרים לוכגון, מנע מלעשות איזה דברילה
.צורך פרטימתוך, בדרך כללהתחייבות זו באה 
ת שמקבל אדם על עצמו לתת תרומה לבי-נדרי הקדש: יש שני סוגי נדרים

ונדרי איסור.אחרתוהוקה לעניים או למצלצד, )לבית הכנסת-כיום (המקדש 
.אפילו דברים המותרים לו מצד הדיןעצמושאדם אוסר על-

ורמז לזה , בעיקר בימי צרה ואסונות, כפי הנראה היה העם רגיל לדור נדרים
בעלי: מקדיש בנדרו את נכסיוכלומר, "המפליא נדרו"באדם שפרשת נדרים 

.'תוכחה'אחרי ה רשתינו כתובה בפ. וכדומהאדמות, בתים, חיים
ל"זח.כמפורט בפרשה, להחליף בתמורה-את כל הנדרים יכול הנודר לפדות

הנודר: "הם אמרו, הביעו את התנגדותם לנדרים במיוחד לאלה מן הסוג השני
. )'א-ט–נדריםמיירושל(" על צוארו) שרשרת של ברזל(כאילו נותן קולר -

"לכך אמר רבי דימי אחיו של רב ספרא , שהוא מקיימוי"עפא, כל הנודר: 
חשש שמא לא יוכל הנודר לקיים שקיים זאת מפני ):עז, נדרים" (נקרא חוטא

ואין כל צורך שהוא , די לו לאדם במה שאסרה עליו התורהמפני שו, את נדרו
. יוסיף עליהם איסורים אחרים

ואף גובלים בחוסר , עמים רבות קשה לקיימםפבפזיזות יםאכן נדרים שנאמר
הנדר הבולט ביותר במקורותינו . תוצאות קשות ביותרומביאים ל, אחריות

יפתח : "חכמים אומריםעליו . בו איבד את ביתו, בעניין זה הוא נדרו של יפתח
.'יאפרק ופטים כפי שמובא בספר ש,"מפני כך אבד את בתו, עם הארץ היה



ברכות מכל הלב
אברך היקר אלחנן יצחק ורעייתו רבקה לברכות מעומק הלב וברכת מזל טוב 

עיתו והכנסתו בו"היאליהומשפחותיהם לרגל הולדת בנם כל בני ו ול"הימזרחי
.  ה"בריתו של אברהם אבינו עב

שמחה ונחת לאהבת , באושריחד עם כל יוצאי חלציכם לגדלו יהי רצון שתזכו 
.ן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדםוימצאו ח, תורה ויראת שמים

ברכות מכל הלב
משפחותיהם ו ו"עודד ויוטבת קריטי הילברכות מעומק הלב וברכת מזל טוב 

והכנסתו ) ו"נכד לרב יחיאל ואלישבע עטרי הי(ו "יהודה הילרגל הולדת בנם 
.  ה"בריתו של אברהם אבינו עעיתו בב
שמחה ונחת , באושריחד עם כל יוצאי חלציכם לגדלו יהי רצון שתזכו 

.וימצאו חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם, לאהבת תורה ויראת שמים

ופוסקים אחרונים' לטשע "שופסיקת מרן בי"פעקידושין וכדומה בשבת 
כתב בספר פסקי תשובות שיש היתר לא , לגבי מעצר או מאסר אדם בשבת

בכל מצב שהדבר נוגע להבטחת שלום אלא , רק כדי למנוע עגינות לאשה
או אנשים הניצים המסכנים את , כגון גנב הפורץ לדירה, הציבור או רכושו

בכל אלו , או אדם שנתקף בחמת זעם או טירוף,שלומם או שלום הציבור
.וכיוצא בהם מותר לחבוש ולאזוק באזיקים את האדם המזיק

לקרוא למשטרה או שאר ' אמירה ללנכרי'מותר לחלל שבת על ידי ונראה ש
ובשעת , אנשי בטחון נכריים כדי להבטיח את שלום הציבור מנזק ותקלה

.ישראליש להתיר גם על ידי , הדחק אם אין נוכרי
חילול שבת על ידי אנשי משטרה ובטחון יש להימנע ככל האפשר מ, כמו כן
וגם בזה ) וזה נדיר מאור(חשש סכנת נפשותלגבי דברים שאין בהם יהודים 

.בשעת הדחק ואין נוכרים נראה שיש להתיר על ידי ישראל

פרטי הלכה
וגם. בשבתהדיןפסקכתיבתלידייבואושמא, בשבתדיןדניםאין.א

טענותאתששמעדייןאבל. אסורה, הדייניםלפנילבדהטענותסידור
מסקנתלדעתכדיהפוסקיםבספרילעייןורוצה, שבתמערבדיןהבעלי
, רבניטועןאו, עצמםדיןהבעליוכן. בדבראיסורשוםאין, ההלכה
ביתבפניבהלכהטענותיהםלסדרכדיהפוסקיםבספרילעייןהרוצים

, הפוסקיםבדבריעיוןללאהטענותאתלסדראולם. איסורבזהאין, הדין
. דברודברחפצךממצואמשום, להקלאין

בביתולחובשואדםלתפוסאסורבשבתדיןאיסורשבכללאומריםיש.ב
אתימצאושלאחשששישוכגון, עיגוןבמקוםכל מקוומ. בשבתהסוהר
. מותרעלמאלכולי, בשבתבמחבושיתפשוהולאאםהבעל

אשהוקידשעברואם. מייבמיןולאחולציןולא. בשבתאשהמקדשיןאין.ג
. תופסיםהקידושיןבשבת

, בשבתחלהמפרישיןאיןוכן. בשבתומעשרותתרומותמפרישיןאין.ד
. כמתקןנראהוגם, בשבתחפץלמקדיששדומהמפני

וירקותבפירותגםהוא, בשבתומעשרותתרומותלהפריששאסרומה.ה
]. דמאי[לאאועישרוםאםשספקבפירותוגם, מדרבנןשחיובן

יש, בשבתאלומפירותלאכולורוצה, בביתודמאיפירותלושישמי.ו
מותריםיהיואלופירותואז, נכסיוכלאתבשבתלהפקירשיכולאומרים

מזהמסתעףורק, טובהפקרהויאבשבתהפקרששכיון, באכילהלו
כתורםחכמיםשקנסוהומדעתינולומרלנואין, הללוהדמאיפירותהיתר

ואוסריםחולקיםויש. ביוםבוממעשיוליהנותלושאסור, בשבתומעשר
, בנכסיויזכושאחריםכדיבשבתנכסיוכשמפקירומיהו. בשבתלהפקיר

לכוליואסורבשבתקניןכמקנההוי, לכםוהצילובואולהםשאומרוכגון
שיזכומתכויןואינו, מהדמאילאכולמגמתווכלמפקיראשר כורק. עלמא
.שהתירויש, זהבהפקראחרים

פינת העורך
טעמי "ל בספרו "כתב רבינו מיימון בן עטר זצ) 'ו' כו..." (ונתתי שלום בארץ"

". ונתתי לכם שלום"ולא , "ונתתי שלום בעולם"לא אמר הכתוב ": המקרא
שהמקום היחיד בו יכול להיות שלום נוללמד". ונתתי שלום בארץ"אלא כתב 

!"תלכואם בחוקותי: "וכל זאת בתנאי. ארץ ישראל, הוא ארצו, לישראל

'טעתשהאיירלחודש 'טיד"בס

37גליון מספרעשרים וחמש   שנה 
שמעון בוחניקל ידי   עלאוריוצא

קהילה       בישוב     חשמונאיםרב

)קיץשעון (חשמונאים

19:16:כניסת השבת
20:16: יציאת השבת
20:53:זמן רבנו תם

שבת קודש
בחקותיפרשת 

'פרקי אבות פרק ד
מפטירים

) 'ירמיהו טז("עוזי ומעוזי' ה"
:תימנים בלאדי

)'יחזקאל לד("'ויהי  דבר ה"

הקדמה איסור קידושין וכדומה בשבת
ולא דנין ולא מקדשין ולא חולצין ולא מייבמין ולא ": 'כתב הטור בסימן שלט

תרומות ומעשרות בשבת מקדישין ולא מעריכין ולא מחרימין ולא מפרישין 
בבית ".ט וכולן אם נעשו שוגגין או מזידין או מוטעין מה שעשה עשוי"ווי

הסיבה לכך היא שגזרו ו:ביצה לומסכת משנה ביוסף כתב שמקור הדברים ב
לא דנין ולא מקדשין ולא חולצין ולא לגבי .שמא יכתובל גזירה "על כך חז
והא מצוה . לא דנין: "והשיבו? מצווהוהרי הוא עושה : הקשו בגמראמייבמין 

! והא מצוה קעביד-ולא מקדשין . דאיכא דעדיף מיניה, לא צריכא-! קעביד
והא מצוה קא . לא חולצין ולא מיבמין. לא צריכא דאית ליה אשה ובנים-

- ? וכלהו טעמא מאי. ומצוה בגדול ליבם, דאיכא גדול, לא צריכא-! עביד
, הגמרא עולה שיש מצבים בהם מותר לדוןמתשובת".גזירה שמא יכתוב

שאין מקדשין כתב רבינו תם בתשובה אולם !! בשבתלחלוץ ולייבם ,לקדש
וכן לא היה מורה כן הלכה למעשההוא אשה בשבת אלא מתוך דוחק גדול ו

מהלכות ' גם בפרק כ"הרמבוכן פסק 'במןסיבש "והרא. כבדף ף "דעת הרי
:ין ולא מקדשין ולא חולצין ולא מיבמיןכתב סתם דאין דנו' לכה ידהשבת 

בדף רש בגמרא ומפ,"לא מקדישין ולא מעריכיןו"לגבי מה שכתוב במשנה 
'גכתב הרב המגיד בפרק כו, גזירה משום מקח וממכרשהסיבה היא.לז
,בשבתאיזה דבר בספר העתים שאסורים צבור להחרים בשם ' לכה ידה

.נדריםתתרומה להדמפני שזה ,אלא אם כן הוא לצורך השבת
וכולן אם נעשו שוגגין או מזידין או מוטעין מה שעשה "ומה שכתב הטור 

'במןסיבש "והרא:כבדף ף "כתב הריוכן ירושלמי מקורו בתלמוד ה. "עשוי
,ןמטלטליקרקע או בשבת הקנה עבר ולפי זה יוצא שאדם ש.בפרק משילין

מהלכות 'גם בפרק כ"וכן כתב הרמב,הקנאתו הקנאהאפילו שעשה איסור 
', סעיף ד' ע בסימן שלט"וכן פסק מרן להלכה בשו', וטלכה השבת 

, ולא מקדישים, ואין כונסין, ולא מיבמין, ולא חולציןולא מקדשין,אין דנין"
, אין פודין הבן. ולא מפרישין תרומות ומעשרות, ולא מחרימין, ולא מעריכין

אם , וכולם,)דתקיף ליה עלמא(א גט שכיב מרע ואין מגרשין אלא אם כן הו
."מה שעשו עשוי, או מוטעין, או מזידין, נעשו שוגגין

שמא ,אפילו דיני ממונותכתב שאין לדון בשבת' יאק "במשנה ברורה בס
.לבד לפני הדייניםבסדור הטענות וא הדין שאסור גם וה,יבוא לידי כתיבה

ולהכניס לבית הסוהר מי שנתחייב ולכן אסור לתפוס :הגהא כתב ב"הרמ
אין בכלל זה כתב ש' ידק "ובמשנה ברורה בס, איזה עונש כדי שלא יברח

וכן מותר לקבל ,בשווחלבזה מותר ש,אם אחד רוצה לברוח כדי לעגן אשתו
שלא אם יש חשש ,עדות מאיש מסוכן וקרוב למות על אשה שמת בעלה

.עדות אחרתר כך ימצא אח
אשה לקדש בעיקרון תיר ה את דעת רבנו תם המא בהג"עוד כתב הרמ

, כתב שאפילו שאין פוסקים כך להלכהו. ין לו אשה ובניםלמי שא, בשבת
גון כ,גדול כבוד הבריותמהטעם שגם , בשעת הדחק אפשר לסמוך על דעתו

שערכו כבר את כל מצרכי הסעודה ביום שישי ומסיבות שונות החופה 
נו לסעודה ולנשואין והוי ביוש לכלה הואיל וכבר הכיש, עד הלילהנדחתה 

שאין הביא את דעת החיי אדם' ק יט"ובמשנה ברורה בס.ינשאוולחתן אם 
מצוות אם לא קיים : תנאים והםשה ושלמתקיימים רק אם ,להקל בכל זה

.נשאווגם ביוש לחתן וכלה אם לא י,רבממוני ויש הפסד ,עדייןפרה ורביה



"ללה
 .

אליבא דהלכתאאסוקי שמעתתא
הלכה ומקורה–"שונה הלכות"

גלילת ספר התורה ביום שיש מפטיר
מקור בתלמוד

מובא שאין להתחיל לקרוא את ההפטרה : בגמרא במסכת סוטה דף לט
, י הטעם לכך הוא"לפי פירוש רש. עד שגוללים את ספר התורה, בנביא

כדי לאפשר לאנשים העוסקים בגלילת ספרה התורה לשמוע את קריאת 
עד שגומרים , שיש להמתין עם קריאת ההפטרהיוצאאם כן , ההפטרה

: לגלול את ספר התורה
אין המפטיר רשאי : ואמר רבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי..."

..." עד שיגלל ספר תורה, להפטיר בנביא

במטפחותיו כדי שלא יהו -עד שתגלל ספר תורה :י"מפרש רש
.  הגוללים טרודים מלשמוע הפטרה מפי המפטיר

' אורחות חיים'
ב שאין כת, הלכות קריאת ספר תורה' אולם בספר אורחות חיים חלק א

אלא עד שמתחילים , צורך להמתין עד שגומרים לגלול את ספר התורה
ולא מהסיבה , לומר שההמתנה היא מסיבה אחרתישאם כן , לגלול אותו
אמנם בהמשך ציין את הדעה שיש להמתין מלקרוא את . י"שכתב רש

.  עד שגומרים את הגלילה, המפטיר
לול הגולל הספר ולא יהיה פותח המפטיר להפטיר בנביא עד שיג"

ויש מפרשים עד שיגלול שיהיה נסגר . פירוש שיתחילו לגוללו
. ויעתיקהו החזן מהבימה להוליכו למקום שיושב שם כשגוללין אותו

: והמנהגות חלוקים בזה והכל הולך אחר המנהג

ם "רמב
פסק את לשון ' הלכה יג' ם בהלכות תפילה ונשיאת כפים פרק יב"הרמב

ובפירוש ..."יר בנביא עד שיגלול ספר תורהולא יפט"...: הגמרא
.י"ציין את פירוש רש, בביאור על הלכה זו" מעשה רוקח"

פסיקת הטור 
שיש להמתין , י"פסק להלכה בעניין זה מפירוש רש' הטור בסימן קמז

.מלקרוא את ההפטרה עד סוף הגלילה
אמר רבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי אין המפטיר מתחיל עד "...
".גלל הספר כדי שלא יהא הגולל טרוד ולא יוכל לשמוע ההפטרהשי

ע "להלכה בשות מרןפסיק
שאין להתחיל לקרוא את ', סעיף ז' ע בסימן קמז"וכן פסק מרן להלכה בשו

. י "והטעם לזה כפירוש רש, עד שיגמרו לגלול את ספר התורה, ההפטרה
שלא יהא כדי , עד שיגמרו לגלול הספר תורה, אין המפטיר מתחיל"

מרן חזר על פסיקה זו בסימן "ויוכל לשמוע ההפטרה, הגולל טרוד
".אין המפטיר מפטיר עד שיגמור הגולל לגלול הספר תורה": 'ו'רפד

' ערוך השולחן'
כתב שבימים שני וחמישי שאומרים ' טז' בספר ערוך השולחן בסימן קמז

חיל לאומרו אפשר להת, )כפי מנהג האשכנזים(, אחר הקריאה" יהי רצון"
.  'ק כב"וכן כתב במשנה ברורה בס, לפני סוף גלילת ספר התורה

אינו צריך , אבל בשני וחמישי שאומרים יהי רצון אחר הקריאה..."
מגן (להמתין על הגולל שאינו אלא מנהג בעלמא ויש ביטול מלאכה 

מיהו בתענית ציבור במנחה המפטיר לא יתחיל עד ) 'ק י"אברהם ס
..."שיגמור הגלילה

' משנה ברורה'
ציין את דעת הפרי מגדים שיש להמתין עד גמר ' ק כג"במשנה ברורה ס

גלילת הספר ולא עד הנחת המטפחת
עיין בפרי מגדים שכתב דהמנהג להמתין עד -לגלול הספר תורה "

אף שלא כרכו עדיין המפה עליה אך , עצם גמר גלילת הספר לבד
". י לא משמע כן"מרש

' פסקי תשובות'
שאפשר " שערי אפרים"ציין את דעת ' בספר פסקי תשובות סימן קמז

להקל כך שהקורא את ההפטרה יתחיל לברך את ברכות ההפטרה בזמן 
אולם להלכה ולמעשה כתב שנכון . שהגולל מתחיל לכרוך את המפה

ובפרט שיש , הלבשת המעיל של ספר התורה–להמתין עד סוף הגלילה 
. חיל בהפטרה לפני גלילת ספר התורהעוד שתי סיבות לכך שאין להת

ת ציץ אליעזר "שו
לגבי מנהג , הביא שאלה שנשאל' סימן לו' ת ציץ אליעזר חלק ו"בשו

כיצד לאפשר את , מחודש שהנהיגו גבאי בית כנסת על דעת עצמם
.קריאת המפטיר וההפטרה לשני נערים ברי מצווה בבית כנסת אחד

אם ישנם (רא לקרוא לתורה בזמן האחרון הרשו להם הגבאים והקו"
פסוקי המפטיר פעמיים וקריאת ההפטרה ) שני ברי מצוה בשבת

ואחרי עלותו , קוראים לבר מצוה הראשון למפטיר: כלומר, פעמיים
חוזרים -קריאת פרשת ההפטרה וברכותיה , לתורה וברכותיו

וקוראים את בר המצוה השני השני למפטיר וגם הוא עולה ומברך 
באופן שגם הקריאה , הפטרה וברכותיה, אהקרי, על התורה

וברכותיה וגם ההפטרה וברכותיה חוזרים ונשנים באותו ספר 
לומר ! ואען ואומר..."ונפש השואל בשאלתו. התורה ובאותו המקום

לא נשמע על , שצודקים בכך הגבאים והקורא ודאי שאין לומר
בכזאת פה בארץ שינהיגו מנהגים חדשים כאלה מבלי לשאול פי 

והנהגת מנהג כזה יש לו מבוא , רב ופי האדם חשוב שבמקוםה
".והמה, ואם ממנהגא, אם מדינא, לארבעה איסורים

, ארבע סיבות לדחות את מה שנהיגו גבאי בית הכנסתכתב בהמשך 
.הקשורה לנושא של שיעור זה, ראשונהסיבה הלהלן תמצית ה

שוב טפי שהוא מפני כבוד התורה להראות שהוא עיקר וח, האחד"...
פר כדי שלא יהא נראה ברכות המפטיר שאומרן על ס, והשני, מנביא
כ כשיבואו כעת בפעם שניה באותו המקום "וא, עיין שםתורה

פר יש בכך אי משום פגמא דס, לקרות בהפר תורהלפתוח מחדש הס
שקראו פר תורהמשום הנכנסים שלא ידעו שזאת אותה הסתורה

ואי משום , נה והוציאו אחרתמקודם ויחשבו שמצאו פגם בראשו
ונפש היפה ...פגמא דצבור שיאמרו שלא יצאו בקריאה הראשונה

וקריאה מחדש הבאה כל עיקר לצורך פר תורהסולדת מפתיחת ס
..".עצמם

ציע פתרון שיעקוף את הבעיה שיצרו הגבאים מבלי ה, אולם עם כל זה
.להצית את אש המחלוקת

ויש לכן לבחור הרע ...שמיםאולם למען למנוע מחלוקת וחילול שם"
במיעוטו על ידי עצה יעוצה באופן שלא תגרע גם מאות נפשם 

ולא מנם יהלוך , או מהוספת כבודם וכדומה, בניפוח הצירמוניה
והיינו שעשרה מהצבור יכוונו שלא לצאת בקריאת המפטיר . מאומה

וההפטרה של הבר מצוה הראשון ידי החיוב שתקנו חכמים שהצבור 
ויחשבו על ידי כן הצבור , ביא עם ברכות לפניה ולאחריהיקראו בנ

הזה אז כצבור מיוחד הבא לצאת ולקרוא המפטיר וההפטרה שלא 
.שמעו עדיין בכדי לצאת ידי חובתם

סיכום 
עד שיגמרו , הקורא את ההפטרה לא רשאי להתחיל לקרוא את ההפטרה

סקים כדי לאפשר לעו. א. מכמה סיבות. לגלול לגמרי את ספר התורה
. ג. משום כבוד ספר ה תורה. ב. בגלילת הספר לשמוע את ההפטרה

אולם למנהג האשכנזים . חבילות חבילות' משום שאין עושים מצוות ה
מותר להם לאומרו לפני סיום " יהי רצון"שאומרים בימים שני וחמישי 

יש לציין שלפי מנהג הספרדים להגביה את הספר . גלילת ספר התורה
הלכה זו נוגעת , ועוד שספרי התורה מונחים במעין ארגז, לפני הקריאה

.  לסגירת ספר התורה לפני קריאת ההפטרה בלבד



? בזכות מה
גזר רבי יהודה הנשיא תענית ולא בא . פעם אחת הייתה עצירת גשמים

ומוריד ", ונשבה הרוח" משיב הרוח"להתפלל ואמר ' אילפא'עמד . מטר

השיב לו ? מה מעשיך: התפעל רבי ושאל אותו. וירד הגשם–" הגשם

טורח אני . גר אני בכפר עני ואין להם יין לקידוש ולהבדלה: 'אילפא'

מיד הבין רבי . ומוציא אותם ידי חובה בקידוש ובהבדלהומביא להם יין 

התקבלה בזכות מסירותו לזכות את בני הכפר בקדוש ' אילפא'שתפילת 

אשר גזר תענית ובקש רחמים ' רב'מעשה דומה התרחש עם .  ובהבדלה

וירדו -עמד אדם אחד והתפלל . ולא נענה–בשעת עצירת גשמים 

מלמד תינוקות : אמר לו? מעשיךמה: את אותו אדם' רב'שאל ! גשמים

איני לוקח -ומי שאין לו . ומלמד לבני עניים כמו לבני עשירים, אני

וכל תינוק הבורח מבית הספר אני –ויש לי ברכות דגים . ממנו כלום

והבין . נותן לו מהדגים שבבריכה ומפייס אותו עד שחוזר ולומד

תה אותו בקבלת שמסירותו לתלמוד תורה של תינוקות של בית רבן זיכ

.ה"תפילתו לפני הקב

'ועד ת' אמ
אמרו חכמינו שבעולם הזה איננו מקבלים שכר על קיום המצוות אלא שכר 

. המצוות שמור לעולם הבא

התורה לא גלתה לנו את השכר והענש הממתינים לשומרי ומקיימי 

מפני שנשגבים ורמים הם , אלא רק רמזה עליהם, המצוות בעולם הבא

סיבה נוספת לכך שהתורה לא גילתה לנו את שכר . אדםמתפיסת ה

כדי למלא את רצונו של , מכיוון שעשיית המצווה היא העיקר, המצוות היא

.ולא על מנת לקבל פרס, הקדשו ברוך הוא

אולם בכל זאת מבטיח הקדוש ברוך הוא לבני ישראל שאם ילכו בחוקותיו 

כדי , ב ויתן להם מנוחהישפיע עליהם טו, וישמרו את מצוותיו ואת משפטיו

.שיכלו לעבוד מתוך שלווה ובטחה

וכאשר יהיו ישראל עושי רצונו ויהיו , לקדוש ברוך הוא, שפע ברכות לו

' לא יחסיר דבר אלא מ א, את רב טובו' ישפיע עליהם ה, ראויים לקבלם

" אם בחוקותי"' ואכן הברכות בפרשה מתחילות באות א. 'עד ת

."ממיותקו"-'  ומסתיימות בות ת

חוקותיפרשת ב

)חלקן מאוצרות התורה(' עד ג' כיתות אלותשאל
?לפי הברכה כמה חיילי ישראל צריך כדי לרדוף מאה חיילי האויב.1

.חמישה חיילים. ד.הם יברחו לבד. ג.חייל אחד. ב.  עשרה חיילים. א

?להחליפה בטובה יותר' האם מותר למקדיש בהמה טהורה לה.2

.לא ואם מחליפה שניהם קודש. ב.ואפילו רצוי, כן. א

.מהצאן מותר ומהבקר אסור. ד.     מהבקר מותר ומהצאן אסור. ג

?בזכות מה מתקבלות תפילות המתפללים לגשם בעצירת גשמים.3

.בזכות תעניות וסיגופים שעשו. ב.                בזכות התורה שלמדו. א

.נכונות' וב' תשובות א. ד.   זקוקים לעזרהבטיפול הוהדאגהבזכות . ג

?לבני ישראל אם ילכו בחוקות התורה והמצוות' מה מבטיח ה.4

.   יהיה יבול בשפע ושובע גדול. ב.יהיה להם שלום וביטחון. א

.כל התשובות יחד נכונות. ד.ישכין את שכינתו בתוכם' ה. ג

'עד ח'דכיתות י "י רש"עפשאלות 
?מפסוק זהים דלמה מ" ואין מחרידונתתי שלום בארץ ושכבתם ".5

.נתן שלום בעבר ולא ייתן עוד' ה. ב.כשיש שלום אין נדודי שינה. א

.נכונות' וג' תשובות א. ד.     השלום שקול כנגד הכל. ג

)המשך(' עד ח'דכיתות י "י רש"עפשאלות 
?מה המידה הטוב בפסוק זה) 'פרק כו(" ...והשימותי אני את הארץ".6

.יעשה לא על ידי שליח' ה. ב. חפצו בארץבגלל השממה והגויים לא י. א

.נכונות'וג' תשובות א. ד.  שומר על הארץ' עם  בגלות ההכש. ג

?)'פרק כו(" ...והתהלכתי בתוככם"מה כוונת הפסוק .7

. אהיה עמכם בכל מקום. ב.אהיה עם החיילים במלחמות. א

.נכונות' בו' אתשובות . ד.אטייל עמכם בגן עדן ולא תזדעזעו ממני. ג

י לְ "...למה הכוונה .8 לִבְלּתִ ?)'פרק כו(..."ִמְצֹוַתיֲעׂשֹות ֶאת־ּכָ

.                                        למנוע מאחרים לעשות מצוות. ב. למאוס באחרים העושים מצוות. א

.לשנוא תלמידי חכמים. ד.לעשות את המצוות בלי חשק ורצון. ג

' חעד ' דכיתות - פירוש הספורנוי "פה עאלש
ְצֹות: "...למה הכוונה בפסוק.9 ל־ַהּמִ ֵאת ּכָ ?)'ופרק כ(..."ְולֹא ַתֲעׂשּו

.                                        למנוע מאחרים לעשות מצוות. ב. למאוס באחרים העושים מצוות. א

.לקיים רק מצוות שנראים בעיניהם. ד.     לעשות מצוות בלי חשק ורצון. ג

'ו ח' זכיתות - פירוש הספורנו י "עפה שאל
ה ":מה הדגש.10 ר ִצּוָ ְצֹות ֲאׁשֶ ה ַהּמִ ָרֵאל'הֵאּלֶ ֵני ִיׂשְ ה ֶאל־ּבְ )'כז(ֶאת־מֹׁשֶ

.                                        לישראל בברית' אלו לא ניתנו בין ה. ב.   אסור להוסיף או לגרוע מהם. א

.נכונות' וג' תשובות א. ד.שוות בחשיבותן' כל המצוות שציוה ה. ג
:הםאמורפרשת התשובות הנכונות
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