
:גיליון זה מוקדש לעילוי נשמת, נשמת אדם' נר ה
ל"ומרים זויקטור חנן בן אלפרד' רה "ערחמים בן שוקרולה דרשן

ה   "עזרא בן תמר פרץ עה"יל אברהמי עדן שלמה בן שלום וקמ

ל"טרבלסי זימימהבן זירי עה"עזאב בן צבי וסימה חיה וילנר'רד

ה"וסף אבישב בן מיכל אסתר עמיחי עיה  "ברוך בן איטו ביטון ע

:גיליון זה מוקדש לעילוי נשמת, נשמת אדם' נר ה
ל"זראובן בן מינה יונתיל "זיעקב חיים בן שינה מנוחה

ה               "עאידה דינה וטורי בת כיריהה"פריגל עמריםתאורנה ב

ה                "עאסתר בת מרים כהן ה"סולטנה בת לאה כהן על  "זלאה בת אסתר

ה"ע) לקסמברג(ת יצחק צבי פרנקל מלכה בה    "ציפורה בת מסעודה ע

מאמר- מפניני הפרשה 
מזוזה קבועה בפתח אם רק אפילו 

מהארץ כל זכר לעבודה מורה לנו לאבד בפרשתינו יש פסוקים ובהם ציווי ה
"זרה ם ַהּגֹוִים:  ׁשָ ר ָעְבדּו קֹמֹות ֲאׁשֶ ל ַהּמְ דּון ֶאת ּכָ ַאּבְ ד ּתְ ם ֶאת ...ַאּבֵ ְצּתֶ ְוִנּתַ

ֵאׁש ּוְפִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם מִ  ְרפוּן ּבָ ׂשְ ֵריֶהם ּתִ ֹבָתם ַוֲאׁשֵ ם ֶאת ַמּצֵ ְרּתֶ ּבַ חָֹתם ְוׁשִ ְזּבְ
ם  ְדּתֶ עוּן ְוִאּבַ ַגּדֵ קֹום ַההּואּתְ ָמם ִמן ַהּמָ לֹא : "ובהמשך כתוב) 'פרק יד" (ֶאת ׁשְ

ן לַ  וחק אזהרה למ: "...י מסכת מכות"עפן "רמבכתב ה". וקיכםֱאל' הַתֲעׂשּון ּכֵ
. חלילה שם משמות הקודשמחוק איסור מהתורה לכלומר יש ..."את השם
דנים , ודה זרהבאם עיר שלימה בישראל עבדה ע: יש בפרשהודין נוסף

עובדי העבודה הזרה מומתים כדין כל עובד ". עיר הנדחת"אותה בדין 
ושרפת באש את העיר ואת כל : "אבל גם העיר עצמה נשרפת, עבודה זרה

".תה תל עולם לא תבנה עודיוהי, אלוקיך' יל להשללה כל
שעיר הנידחת לא . במסכת סנהדרין עאשנינו ברייתא , למעשהאומנם

משום שכל עיר שיש כשיטת רבי אליעזר ?מדוע. היתה ולא עתידה להיות
ד את בלשרוף מזוזה ולאשהרי אסור , בה אפילו מזוזה אחת אינה נשרפת

. והעיר תינצל, ידונו כיחידיםהעבודה זרה עובדי אם כן . שמות הקודש שבה
". או ספר מכל הנביאים, וכל שכן אחד מן החומשים": י"וכותב רש

במדרש אמרו רבותינו ש. את ליקחווננסה להפיק הבה נתונן בדין זה
ל במסכת "כמו שאמרו חזו, עולם שלםכהאדם הוא תנחומא פרשת פקודי ש

"נדרים לב עיר '? עיר קטנה ואנשים וגו: במאי דכתי, ואמר רמי בר אבא: 
ובא אליה מלך גדול וסבב , אלו אברים-ואנשים בה מעט , זה הגוף-קטנה 
..."אלו עונות-ובנה עליה מצודים וחרמים , זה יצר הרע-אותה 
אצל מכר או זר , אצל תלמיד או אצל קרוב–אדם בנניח שאיתרנו , אם כן

והנטיה , ב תכונותיו שליליותואפילו רו, ועוד אחת, חלילה תכונה שלילית
אם אזי נזכור ש. באופן מוחלטממנו להסתייג , לדחותו כליל, לפסלו מכל וכל

אם . אם קבועה היא בית עובד עבודה זרהואפילו , יש בכל העיר מזוזה אחת
אין , חיה גורפתאין ד. וכבר נעצר התהליך, נמצא בה ספר קודש אחד

בו אם יש : באדםגם וכך . ותו לא, ים כל אדם לגופואלא דנ. שלילה מוחלטת
גם ש: ל במסכת חגיגה דף כז"כבר אמרו חזוהרי . ר יש תקוהבוכ, קרן אורה
, תאתר את הליקויים, אדרבא. מלאים מצוות כרימוןשבישראל ריקנים 
!כמה נפלא. ל באופן סוחףואל תשלך א, םותוקיעעליהם תצביע 

הווי דן את : "המשנהל על הוראת"זצ" שפת אמת"נזכיר את פירושו של ה
אל , חיסרון והשחתה, גם אם איתרת בו נקודת חובה-"כל האדם לכף זכות

את אומנם , תדון לזכות–את כל האדם . תשלול את כולו אופן גורף
כולו שחור אםשהרי . תוכל להביא לתיקון, ורק כךכך !תמקד–הביקורת 

רק , א הוא וטובאבל אם נפל. מה יועיל אם יתקן דבר זה או אחר, משחור
אפשרי ואף , כדאי לתקנו, על השלימותביםמעיאו כמה פרטים פרט אחד 

מי יודע : נחרד. המדרש על אותו שר שהראה לו המלך פנים זועפותמו כ! קל
. ונרגע, "ה החוצהבחולצתך נשתרב: "אמר לו המלך. ובאיזו עוולה נמצאה 
...והמלך האיר לו פניו, סידר עצמו כהלכה

בכלל בחיים ובפרט לקראת הימים והיא תעזור לנו , ט זובדת מנרכוש נקו
רים רבים בגם אם מלאי עוון אנו וד: ונטען. נתייצב למשפטהנוראים בהם 

באופן ן אותנואין לדו. תחנוקבועה בפ" מזוזה"אבל הרי , תיקוןזקוקים בנו ל
!ןנוכל לבקש שיתייחסו גם אלינו כ, אם כך נתייחס אנו לזולת...גורף לחובה

שואל ומשיב
?מהו מעמדו של ראש חודש בתורה:שאלה

שמקריבים בהם ראש חודש נמנה בתורה יחד עם שאר המועדים :תשובה
ולמדו חכמים שגם ראש חודש נקרא מועד . קרבנות מוסף לכבוד קדושת היום

' כמובא בחומש במדבר פרק י, והיו תוקעים בו בחצוצרות). א, פסחים עז(
, היו רגילים להקביל בו את פני הרב, ומפני קדושתו של ראש חודש. 'פסוק י

נוהגים לערוך בו סעודות וכן היו', שבת שלום'כפי שנוהגים בשבת לומר לרב 
.'כ' כמובא בשמואל א

את "שהוא , ביטוי מופלא נאמר בתורה על השעיר שהקריבו בראש חודש ְלַחּטָ
ה שני "שבתחילה ברא הקב: ויסוד העניין מבואר במסכת חולין ס". 'ַלה

אלא שבאה הלבנה וטענה לפני רבונו של , השמש והירח, מאורות גדולים
' בכוונתה היה שיקטין ה. מלכים ישמשו בכתר אחדאיך אפשר ששני , עולם

"ה ללבנה"אולם אמר הקב. את השמש כדי שתמלוך היא לבדה לכי ומעטי : 
? "לפי שאמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי: "אמרה לפניו". את עצמך

וגם הצדיקים יקראו , בזה שישראל ימנו על פיה את החודשים' ניחם אותה ה
הביאו כפרה עלי שמיעטתי את : ה"אמר הקב".ולא התנחמה, על שמה

את ַלה"ולכן נאמר , "הירח ים ֶאָחד ְלַחּטָ ִעיר ִעזִּ ).טו, במדבר כח" ('ּוׂשְ
מיעוט הלבנה מבטא את שובפשטות אפשר לומר , ועניין זה עמוק מאוד

ואת כל הנפילות שיש לאדם , הירידה שיורדת הנשמה בהגיעה לעולם הזה
שמתוך ההתמודדות , חסרונות הללו הם לצורך עלייהוכל הירידות וה. בעולם

וכדברי רבי אבהו , עם הקשיים נזכה להגיע לבסוף למדרגה גבוהה יותר
"במסכת ברכות לד מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם : 

וכדי לתקן את , אולם בינתיים יש חטאים שגורמים צער רב בעולם". עומדים
, וזה עניינו של ראש חודש. יב את השעיר לחטאתה שנקר"צווה הקב, החסרון

להראות איך מתוך התמעטות הלבנה שנגרמה בעטיו של החטא והקטרוג 
ולכן ראש חודש הוא זמן טוב להתחלות חדשות . צומחת התחלה חדשה

עדיין , אולם עד שהעולם ייגאל מכל חסרונותיו, ויש בו שמחה עמוקה, ותשובה
)פניני הלכהי "עפ(.נה מתגלה בשלימותואימעטשמחת ראש חודש נסתרת 

בין אדם לחבירו
י ההלכה לשמוע דברי גנות שאינם פללמדנו שיש פעמים שבהם מותר 
כאשר המספר מרגיש צורך : אלדוגמ. נוגעים לשומע או למישהו ממכריו

הרי זה , לבטא את כעסו או את תסכולו כדי להקל על מצוקתו הרגשית
.מעשה של חסד כששומעים אותו ומגלים הבנה לרגשותיו

במקרה זה יש לשמור שהמספר לא יסטה מהנושא ולא יגרר ללא צורך אולם 
–כמו כן על השומע . להטלת דופי בתכונותיו של מי שהוא סבור שהרע לו

.להיזהר שלא לקבל כעובדות את הדברים הנאמרים–מקרה כזה ב

רעיון- מפניני הפרשה 
קללההואברכה במה תלויה ה

(ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" י "מפרש רש) 'כו–' פרק יא" 
.שהכוונה היא לברכות שנאמרו על הר גריזים והקללות שנאמרו על הר עיבל

הברכה ניתנת אם שנראה הפרשה וקים בהמשך אומנם לפי פשט הפס
. 'והקללה אם חלילה לא שומעים אל מצוות ה' שומעים למצוות ה

אולם יש להדגיש ששמירת התורה כאוסף הוראות טכני אינה בהכרח ערובה 
צדיקים ילכו ', כי ישרים דרכי ה":כפי שלמדים מדברי הנביא הושע, לברכה

-שמדובר באותם דרכים פילו כלומר א–)'הושע יד" (בם ופושעים יכשלו בם
.טובות לצדיקים ורעות לרשעיםאלו דרכים -'דרכי ה

י "אעפ, את התורה–ראה אנוכי נותן לפניכם היום -כן גם בפרשתנו אם
סוד הברכה וסוד , הרי בתורה זו טמונים כוחות אלוקיים, שמדובר בתורה אחת

. ך ובאיזו דרך משתמשים בהםתוצאות השימוש בכוחות אלו תלוי אי, הקללה
בלי , בלי אהבת הבריות, בלי רגש, אם מקיימים את התורה כאוסף הוראות

אין בטחון ששמירת , הענקה לבבית לאחינו בית ישראל הזקוקים לעזרה וחסד
.ואולי להיפך, התורה באופן זה תביא ברכה

"ישעיהחזון הנביאים כגון דברי הנביא ישעיה בדברי במודגשמסר זה  אל: 
הביא מנחת ם חדׁשיכ...דׁש וׁשּבתוי חת ּתועבה היא לרטשוא קתוסיפּו

פטשׁ משו דירהיֵטב מדול...רח נלאיתי נשאטעלי לונאה נפׁשי הישעדיכםומו
התורה שאומנם ראיה נוספת לכך ". שיפטו יתום וריבו אלמנה, אשרו חמוץ

תאם לדרך קיום יכולה היא להביא לתוצאות הפוכות זו מזו בהאבל , היא אחת
"אפשר להביא ממסכת קידושין ל. התורה זכה –" ושמתם את דברי אלה: 

. לא זכה נעשית לו סם המוות, נעשית לו סם חיים



ברכות מכל הלב
ו "הישייה לויו ול"הייעקב נרי פריאלברכת מזל טוב לברכות מעומק הלב ו

ו"הילויופריאל משפחות -לרגל אירוסיהם להם ולכל בני משפחותיהם 
יהי רצון מלפני שוכן מרומים שתיזכו לחופתכם בקרוב ותיזכו להקים בית נאמן 
וכשר בישראל המושתת על יסוד איתנים של אהבה ויראת שמים לתפארת עם 

.ישראל

ברכות מכל הלב
לרגל ו "הירקו תהילה וראובן טלברכות מעומק הלב וברכת מזל טוב 

. ו"היטרקוו ומשפחת "הילוי משפחת ולמשפחותיהם להם ברכה . נישואיהם
לא מ, שתיזכו להקים בית לתפארת ישראל, יהי רצון מלפני אבינו שבשמים

תנים של אהבת תורה המיוסד על יסודות אי, נאמן וכשר, אהבה ושמחה
.ויראת שמים לתפארת עם ישראל

ואחרונים' משסימן ע "שופסיקת מרן בי"פעשבת מלאכת כותב ומוחק ב
פרטי הלכות במלאכת כותב ומוחק

ואין)חולדברי(בלועזיתאותיותצורתבושישבניירבשבתלקנחמותר.א
אווריםציעלבשבתלדרוךמותרו. בשבתמוחקמשוםבזהלחוש

. נמחקהגירדריכתוי"שעאף, וכדומהבגירהכבישעלשנעשואותיות
זמןובמשך, אותיותאומספריםעליהםשרשום, נעלייםאוגרביים.ב

ללובשםמותר, ונעלמותנמחקותהאותיותבהםוההליכהלבישתם
.בשבתמוחקאיסורשלחששכלבזהואין, בשבת

זהשאין, לסימןשרושמיןכמו, קלףגביעללסימןבצפורןלרשוםמותר.ג
פיעלאףהמקוםאתלסמןכדיבספרדףלקפלמותרוכן. המתקייםדבר

. ומתקייםשניכררושםנוצרהקיפולשבמקום
כתבשאינושכתבהסובריםהפוסקיםעללסמוךישגדולצורךבמקום.ד

לכתובלגוילומרמותרגדולהפסדבמקוםולכן, מדרבנןאסור, אשורי
. הפסדבמקוםדשבותשבותדהוי, וערביתאנגליתכגון, שלהםכתבב

בשבתלהשתמשמותרצורךשבמקום) שכחסימן(לעילביארנוכבר.ה
, אותיותנראות, חוםלחולהישואם, סרטכרצועתהעשויחום- במד

, שבאוכלעומתנעלמותהאותיות, החולהמצחמעלאותווכשמסירים
. מוחקמשוםלאוכותבמשוםלאבזהואין

ובדרך, בולטותוצורותאותיותחקוקיםשלהםשבסוליהמנעליםהנועל.ו
, בקרקעוהצורותהאותיותנחרטים, השלגאו, החולאדמתעלהילוכו
. בשבתאלהבמנעליםללכתלהתיריש, לעיןונראין

לספרותהגלגליםשלנכוןכיווןידי-שעלבאופןהבנוימספריםמנעול.ז
בזהואין, בשבתבולהשתמשמותר, המנעולאתלפתוחיתןנמסויימות

. כותבחשש
הכתיבהובשעת"קופינייר"תחתיוומניחניירגבי עלבשבתהכותב.ח

התורהמןשחייבאומריםיש, לקופישמתחתבניירגםהאותיותנחקקות
שעלאומריםויש. "קופינייר"הידיעלשנכתבמהעלגםכותבמשום
. גרמארקשאינוכיון, מדרבנןאלאעובראינוןהתחתוהנייר

הוהדליקואםאףאפילו , ולהקליטמכשיר הקלטהכנגדבשבתלדבראסור.ט
בזהלאסורשאיןשאף, שבתשעוןידיעלשהופעלאו, שבתמערב
. אחריםאיסוריםבזהישמקוםמכל, מדרבנןאפילורושםמשום

שלהבערהאיסורבדשמל, במצלמהבשבתלצלםשאסורפשוטהדבר.י
אסורוכן. כותבמשוםגםשחייבאומריםיש, האורוהבזקחשמלמעגל
. בשבתצילוםבמכונתלצלם

ולתקןלכתוביבואשמאלחושואין, בשבתה"הגהבדפיללמודמותר.יא
אגבובדרך, אלהבדפיםללמודגםבדעתושיכויןובלבד, תיקוןהטעון

. וכדומההניירקיפוליידעלאצלויסמןטעותשםימצאאם

העורךפינת
: קללה נאמרלגבי הו, לשון ודאי-"אשר תשמעון":רכה כתובלגבי התנאי לב

חזקתו שהוא מקיים , יהודי: א"החידרש מפ. בלשון ספק, "אם לא תשמעון"
ושורשיו איתנים חלק אלוה ממעל,ממקור עליוןחצובהנשמתו שהרי , מצוות
צב האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב ועשרות דורות יראים ושלמים ממח

!וספק רב אם יעבור עליהן, ואילו העבירות אינן בטבעו! מקדשי שם שמים

'טעתשהמנחם אבלחודש 'טכד"בס

51גליון מספרעשרים וחמש   שנה 
שמעון בוחניקל ידי   עלאוריוצא

קהילה       בישוב     חשמונאיםרב

)קיץשעון (חשמונאים

18:48:תכניסת השב
19:47: יציאת השבת
20:25:זמן רבנו תם

שבת קודש
ראהפרשת 

שבת וראש חודש אלול

מפטירים
ה סֲֹעָרה לֹא ֻנָחָמה" "ֲעִנּיָ

)'אי–'נדישעיהו (

פתיחה וסגירה של ספר שכתוב עליו בחודי דפיו
ן שכאשר באופ, אותיות או ציוריםמי שיש בידו ספר שעל חודי דפיו כתובים 

ים האותיות או הציורים שכתובים שם באופן שלא פותחים את הספר נפרד
כך שנתן , וכאשר סוגרים את הספר חוזרים ונצמדים, ניתן לקרא אותם

או שמא יש לאסור , האם מותר לפתוח ולסגור ספר כזה בשבת, רא אותםלק
? משום מוחק וכותב
ראשי חודי דפיו אותיות וספר שכתוב עליו ב": כתב' זיק "במשנה ברורה בס

הפתיחה שובר האותיות י"יש אוסרין לפתחו ולנעלו בשבת דע,או תיבות
,א בתשובה להקל בזה"אבל דעת הרמ,והוי כמוחק וכן כשנועלו הוי ככותב

וטעמם דכיון דעשוי לנעול ולפתוח תמיד ליכא ביה ,וכן דעת הרבה אחרונים
ח תמיד דאין בו משום בנין והוי כדלת הנסגר ונפת,משום מחיקה וכתיבה

".נכון להחמיר כשיש לו ספר אחרכל מקוםומ. וסתירה וכן המנהג
ספר שכתוב עליו בראשי : "כתב' סימן שמ' ובספר ילקוט יוסף שבת חלק ה

אין , וכאשר פותחים את הספר ומפרידים את דפיו, חודי הדפים שלו
מותר , ת וניכרותוכאשר סוגרים את הספר חוזרות האותיו, האותיות ניכרות

ואין לחוש בזה , וכן פשט המנהג להקל בזה, לפתוח ולסגור ספר זה בשבת
. ולא משום כותב כשסוגר את הספר, לא משום מוחק כשפותח את הספר

, לה אין לרשום או להחתים איזו חותמת על חודי הדפיםיומכל מקום לכתח
. )תב ומוחקמאחר שיש פוסקים שאוסרים לפתוח ולסגור ספר כזה משום כו(

בהנושא של ספר שכתובים על חודי דפיו אותיות או ציורים וכדומה כתב 
ומכאן נלמד גם לענין דלתות בתי כנסיות ובתי : "בספר פסקי תשובות כתב

שלא , וכל כיוצא בזה, ואבנט דספר תורה, ודלתות ארון קודש, מדרשות
אות וציור לעשות בהם אותיות או ציורים אשר בפתיחתן נפרדים שני חלקי

אם כי בדיעבד יש , ובנעילתן חוזרים ומתקרבים ונעשים אחד, אחד מהשני
.אך צריך להשתדל לתקן הדבר שלא ישאר כן, להקל גם בזה לפתוח ולסגור

:כתב בעניין זה' סעיף ד' סימן שמ' אבל בספר ילקוט יוסף שבת חלק ה
וכאשר פותחים , דלתות של ארון קודש שמוטבעים עליהם פסוקים וכדומה"

אין בזה חשש של כותב , וכשסוגרן מתחברין, את הדלתות התיבות נפרדין
,ומותר לפותחן ולסוגרן בשבת אף אם נפרדים שני חלקי האותיות, ומוחק

. "ומכל מקום לכתחלה מהיות טוב נכון שלא לעשות כן
אותיות עליהן יש ו, דומהוכוהזמנות לשמחות, ת מזוןאריזושעל מצוי הדבר 

פשוט ו.ובסגירתם מקרבן, אותיות וציוריםשבפתיחתן מפריד בין, או ציורים
מתכוין מפני הפותחם וסוגרם לא , שלהלכה מותר לפתוח ולסגור אריזות אלו

.כן אין זו דרך כתיבה ומחיקהו, כלל לכתיבה ומחיקה
, כתבהבאמצע כת נייר כתובה הקרועה מותר לקרב בשבת חתיפשוט שו

אבל אסור . אין בזה איסור משום כותבו. כדי שיוכל לקרוא, לחתיכה השניה
הקורע שקיות ,כמו כן.וכדומה, לחבר בשבת את חלקי הנייר בנייר דבק

, במקום האותיותפילו אםמותר לו לקורע, ניילון שיש בתוכם דברי מאכל
, שאין דרך מחיקה בכך, מקום האותיותואין זה נחשב כמוחק במה שקורע ב

) לא בשעת עשייתן(, דפי ספר שנדבקו זה בזהכן . וגם אינו מתכוין למחיקה
אבל אם . מותר לפותחו בשבת כדי לקרוא בו, אותיותבליאם זה במקום 

. מתיריםויש ,לפותחו בשבתיש אומרים שאין, נדבקו במקום הכתב



"ללה
 .

אליבא דהלכתאאסוקי שמעתתא
הלכה ומקורה–"שונה הלכות"

מעלת התורה ולימודה
, ומוזכרים פעמים רבות בתורה, מעלות לימוד התורה וקיומה גדולים הם

להלן לקט מקצת משבחים . תוך הדגשת מעלות אלו ביחס לעם ישראל
.אלו המצוינים בתורה וממפרשיה
תדגיש את מעלת ישראל , ם בההכתובי' לימוד התורה ושמירת מצוות ה

.'ופסוק ו' פסוק ה'כמו שכתוב בשמות יט, כעם סגולה
והייתם לי סגלה , ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי"

ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש : מכל העמים כי לי כל הארץ
". אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל

י"מפרש רש
כלי יקר , וסגולת מלכים) 'ח' לת בקה(כמו , אוצר חביב-סגולה "

כך אתם תהיו לי סגולה . ואבנים טובות שהמלכים גונזים אותם
..."משאר אומות

כדי לעשות את הטוב בעיני , חוקיה ומשפטיה, לימוד כל מרכיבי התורה
את חוכמתם , וכן יעלה את קרנם של ישראל, יחזק את ירושת הארץ' ה

.'עד ו' מפסוק א'וב בדברים פרק דכמו שכת, בעיני הגויים, ואת בינתם
ועתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד "

אלוקי ' אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר ה
ושמרתם ועשיתם כי הוא חכמתכם ובינתכם ...אבתיכם נתן לכם

לעיני העמים אשר ישמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם 
". ול הזהונבון הגוי הגד

מפרש רבינו בחיי
, למדנו מכאן שהלמוד אינו עיקר רק עם המעשה...ועתה ישראל"

. לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה) 'יז, 'אבות א: (ל"וכן דרשו רז
". לא זולתו, ולמדנו עוד שעם המעשה יחיה האדם

אשר שמעו באופן ישיר מאת , בזכות זה שעם ישראל יקיים את הציוויים
יזכו , ה"יחד עם כל המצוות שלימדם משה רבנו ע, ת הדברותבעשר' ה

כל הטובה אשר כתובה ויתן להם את , ה ישלים את ימיהם"לכך שהקב
ם ויחזקו את אחיזתם בארץ ישראל וינחילוה לזרע, "בחקותי"בפרשת 

.'ול' פסוקים כט, 'כמו שכתוב דברים פרק ה, לעולם
אלהיכם אתכם לא תסרו ימין ' ושמרתם לעשות כאשר צוה ה"

אלהיכם אתכם תלכו למען תחיון ' בכל הדרך אשר צוה ה: ושמאל
".וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון

ן"מפרש הרמב
זו אזהרה -אלהיכם אתכם ' ושמרתם לעשות כאשר צוה ה) ל-כט (

ואחרי כן יזהיר בשאר . על עשרת הדברות שצוה אותם השם מפיו
) 'א' להלן ו(ולכך אמר , המצות שאמרו הם לשמוע ממשה ולעשות

, אלהיכם ללמד אתכם' וזאת המצוה החקים והמשפטים אשר צוה ה
, כי השם הודה לדבריכם וצוה אותי ללמד אתכם שאר כל התורה

בכל הטובה אשר -וטוב לכם , שימלא מספר ימיכם-למען תחיון 
-והארכתם ימים בארץ , יעד לכם בפרשת אם בחקותי וזולתה

:שתנחילו אותה לזרעכם לעולם

ל"מעלת התורה כמובא בתלמוד ובמדרשי חז
ה "במדרש בראשית רבה מובא שהתורה היתה כלי אומנותו של הקב

כמו תוכנית ובה שרטוטים שעל פיה בונים את , בשעת בריאת העולם
שהרי , לכן התורה היא מהדברים שנבראו קודם שנברא העולם. הבניין

, עליהם עומד העולםלכן התורה היא אחד העמודים. על פיה נברא העולם
תלמידי החכמים העוסקים בתורה נמשלו ' טו' י מדרש שיר השירים ה"ועפ

נקראו . ובמסכת שבת דף קיד, מפני שהם עמודי העולם, אף הם לעמודים
רבי "....מפני שהם עוסקים בבניינו של עולם, "בנאים"תלמידי החכמים 

..."משני צדדין-ושל בור , מצד אחד-של בנאין : יוסי אומר

מובא שהתורה היא אורו של עולם ובמסכת בבא . במסכת סוטה כא
אף הם אורו של עולם , מובא שתלמידי חכמים העוסקים בתורה. תרא דב
. אור רוחני המנחה את האדם בדרך האמת–

שהיא משמרת אותו , אשרי אדם שקנה לו תורה: אמרו' במדרש משלי ו
.מדרך רעה

נמשלה היא לזהב וזכוכית כמובא , לאור מעלתה הגדולה של התורה
. במסכת חגיגה דף טו

מאי דכתיב : שאל אחר את רבי מאיר לאחר שיצא לתרבות רעה"
אלו : אמר לו-לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז ): 'איוב כח(

ונוחין לאבדן ככלי , שקשין לקנותן ככלי זהב וכלי פז, דברי תורה
ה למים שבהם תלוי נמשלה התור. ובמסכת בבא קמא דף יז". יתזכוכ

.קיומו של העולם
ישעיה (מאי דכתיב , יוחאישמעון בן בייוחנן משום רמר רביא"

כל ? אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור): 'נה
: שנאמר, זוכה לנחלת שני שבטים- העוסק בתורה ובגמילות חסדים 

זרעו לכם לצדקה : שנאמר, לא צדקהואין זריעה א, אשריכם זורעי
הוי כל צמא לכו : שנאמר, ואין מים אלא תורה, וקצרו לפי חסד

בן : דכתיב, זוכה לכילה כיוסף, וזוכה לנחלת שני שבטים; למים
: דכתיב, וזוכה לנחלת יששכר, בנות צעדה עלי שור... פורת יוסף

..." יששכר חמור גרם
לעץ כמובא במסכת תענית דף נמשלה התורה , לגבי דרך לימוד התורה

שנאמר עץ , למה נמשלו דברי תורה כעץ: אמר רב נחמן בר יצחק". ז
-מה עץ קטן מדליק את הגדול : לומר לך, חיים היא למחזיקים בה

וכן מובא שם ..."קטנים מחדדים את הגדולים, אף תלמידי חכמים
: וחלב, ביין, מים: שנמשלה התורה לשלושה משקים

: למה נמשלו דברי תורה לשלשה משקין הללו: אושעיאואמר רבי "...
וכתיב לכו שברו , דכתיב הוי כל צמא לכו למים. ובחלב, וביין, במים

מה : לומר לך, ואכלו ולכו שברו בלוא כסף ובלוא מחיר יין וחלב
אף דברי , שלשה משקין הללו אין מתקיימין אלא בפחות שבכלים

". התורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפל
מובא שהתורה היא חיים ' פרשת בשלח רמז רנזבבמדרש ילקוט שמעוני 

:לאדםורפואה
ומה ) 'כו', טו(כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך "

אלא אמר המקום לישראל דברי ? רופאך' תלמוד לומר כי אני ה
תורה שנתתי לכם חיים הם לכם רפואה היא לכם שנאמר כי חיים הם 

..." מרפא ואומר רפאות תהי לשרךלמוצאיהם ולכל בשרו
מובא שהתורה היא חיים ורפואה ' מזמור טז) שוחר טוב(במדרש תהלים 

: לעם ישראל
ריבונו , ה"אמר רבי יודן אמר דוד לפני הקב. תודיעני אורח חיים"...

אמר ליה הקדוש ברוך הוא חיים את , של עולם תודיעני אורח חיים
רב )...'כז' משלי י(וסיף ימים ת' שנאמר יראת ה, צפה ליראה, בעי

שנאמר עץ חיים , צפה לתורה, חיים את בעי, ה"אמר כך השיבו הקב
)" משלי ג יח(היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר 

בזוהר הקדוש בפרשת קדושים מובא שהתורה חשובה ללמודיה כמכפרת 
מבטלת היא גזירות קשות ומטהרת את , ושקולה היא ככל הקורבנות, עוון

. קים בההעוס
, דיבורה והמחשבה בה, ובזוהר הקדוש בפרשת נשא מובא שקול התורה

.ה יותר מכל הקורבנות והעולות"חשובים לפני הקב
נראית פשוטה על שכמות שהיא הקדושה יש לדעת שאין התורה , אולם

לגלוי . אלא כל פסוק וכל פרשה בה סתומים וגלויים, כל המשתמע ממנה
תרי התורה זוכים רק סות את גלאבל ל, בה יכולים לזכות כל ישראל

.צדיקים וקדושי עליון



חובת השמירה על קדושת כתבי הקודש 
ה עליהם התורה לאבד ולהעביר ומצו, כשיבואו בני ישראל לארץ ישראל

לשבור את מזבחותיהם ולא , מן העולם את העבודה הזרה של הגויים
תעשון לא: "ומיד לאחר ציווי זה מזהירה התורה. להשאיר מהם כל זכר

נקרא ' היזהרו שלא לאבד חלילה ולא למחות דברים ששם ה..." 'כן לה
חייבים אנו , בדברים קדושים אלו.כמו ספרי קודש ודברי תורה: עליהם

ואפילו . 'לנהוג זהירות שלא יבואו לידי ביזיון וחלילה לא למחוק שם ה
.יש לגנזם במקום המיוחד לכך, אם הם ישנים ולא ראויים לשימוש

במתקן זה . קומות רבים וליד בתי כנסיות יש מתקן מיוחד לגניזהבמ
מרוקנים , וכשהמתקן מתמלא, מניחים את כל הדברים שצריכים גניזה

.אותו וקוברים את כל מה שבתוכו
ליאור יצא לשוק לערוך . מצוות הצדקה–עוד מצווה יש בפרשה שלנו 

, הטוביםתוך כדי שהוא בוחר את הירקות. קניות לכבוד שבת קודש
. שעומד לבד ומביט אל דוכני המזון בעיניים רעבות, הבחין בנער

הנער השיב " ?מה שמך ומנין הגעת לכאן: "ניגש ליאור אל הנער ושאלו
ושהוא מחפש במה להחיות , כי שמו רונן ושהוא יתום אני מאב ואם

.לקח ליאור את הנער לביתו וגידל אותו כבן ואף לימדו מקצוע." נפשו

מתן צדקה בסתר- מעולה צדקה 
שנים רבות עברו וליאור ירד . השיא ליאור את רונן, כשרונן התבגר

אלך לרונן : חשב ליאור בליבו) עני מאוד(מנכסיו עד שנותר בחוסר כל 
. כדי שאוכל לקנות לי מעט מזון ולא אמות מרעב, ואבקש ממנו נדבה

ו אך השיב השתתף בצער, מששמע רונן את סיפורו של ליאור ואת בקשתו
"לו יצא ." אולי בפעם אחרת אעזור לך, אין בידי עכשיו כסף לתת לך: 

.ליאור מביתו של רונן עצוב ודואג
נתן בידו , רועים כנער עניהלבישו בבגדים ק, מיד קרא רונן למשרתו

לך ומכור מרגלית זו לליאור במחיר נמוך : "יקרה מאוד ואמר לומרגלית
: דלת ביתו של ליאור והתחנן לפניודפק המשרת המחופש על ." מאוד

."מוכן אני למכרה בעד דינר אחד, אנא קנה ממני מרגלית זו"
לוה דינר אחד משכן וקנה את המרגלית , ריחם ליאור על הנער המסכן

שמעתי שיש . "והנה דפק על הדלת אדם לבוש בבגדים מהודרים. היקרה
שמח . כסף רבוברצוני לקנותה ב–אמר לליאור –" בידך מרגלית טובה

שאת שני , לא ידע ליאור.ליאור ומכר את המרגלית ושוב נהיה עשיר גדול
כדי להעשירו , שלח רונן, הנער המסכן והאיש לבוש ההדר, האנשים הללו

.בדרך מכובדת וכדי שלא יתבייש בכך שהוא עני ומקבל נדבה

ראהפרשת 

)חלקן מאוצרות התורה(' עד ג' כיתות אלותשאל
?לאיזה מקום מדובר) 'יב("אלוקיכם' מקום אשר יבחר הוהיה ה". 1

.   משכן שהיה בנוב עיר הכוהניםל. ב.   משכן שהיה במדברל. א

.המקדש שבירושליםלבית . ד.      היה בשילהמשכן של. ג

?באיזה שנים אחרי שנת השמיטה מפרישים מעשר עני.2

.     בשנה הראשונה והשניה. ב.                                    בכל שנה.א

.בשנה השלישית והשישית. ד.בשנה הרביעית והחמישית. ג

?מהי הדרך הטובה ביותר לתת צדקה, בות יש לתת צדקהדרכים ר.3

.לתת בקביעות. ד.   לתת בסתר. ג.   לתת עם חיוך. ב.   לתת הרבה. א

?האם בשנת השמיטה חייב אדם לשמוט את כל מה שהלווה לאחרים.4

.בכל העולם ורק ליהודים, כן. ב.רק בארץ ישראל כולל לגויים, כן. א

.לא חייב אבל מאוד מומלץ. ד.  בארץ ישראל ורק ליהודיםרק , כן. ג

'עד ח'דכיתות י "י רש"עפשאלות 
?"באחד שבטך"למה הכוונה " באחד שבטך' במקום אשר יבחר ה"....5

.בנחלת כל השבטיםשהוא חלק . ב. שבט בנימיןלמקום שבנחלת . א

.השבט שיעלה בגורלחלק בנחלת . ד.שבט יהודהלמקום שבנחלת . ג

)המשך(' עד ח'דכיתות י "י רש"עפשאלות 
?מה הכוונה הטוב והישר" אלוקיך' כי תעשה הטוב והישר בעיני ה".6

.   'שניהם בעיני ה. ב.  ישר בעיני בני אדם, טוב בעיני שמים. א

.שניהם בעיני בני אדם. ד.         טוב בעיני בני אדם, ישר בעיני שמים. ג

ִביִעי ֲעֶצֶרת לַ "....7 ְ ?למה הכוונה עצרת) 'פרק טז..." (יָךקֶ ֱאלֹ 'הּוַבּיֹום ַהׁשּ

.התאספות למאכל ומשתה של שמחה.ב. לעצור מעשיית מלאכה.א

.נכונות' וב' תשובות א.ד.                ות ללימוד תורה ברביםהתאספ. ג

ָבר ַהזֶּה ְיָבֶרְכָך...ְולֹא ֵיַרע ְלָבְבָך: "מה למדים מ.8 ְגַלל ַהּדָ י ּבִ ?)'טו(?"'הּכִ

.הלוואה לעני מביאה ברכה. ב.   העושר והעוני הם גלגל החוזר בעולם.א

.נכונות' וג' א.ד.     זאת מתברךאם אמר להלוות לעני ולא הלווה בכל . ג

' חעד ' דכיתות - ן "פירוש הרמבי "פה עאלש
רּוַמת ֶיְדֶכם"....9 ֹרֵתיֶכם ְוֵאת ּתְ ?מדוע בתרומה נאמר ידכם) 'יב..." (ַמְעׂשְ

.הכוונה לביכורים הניתנים בידי הכהן.ב.   י שליח"תרומה לא ניתנת ע.א

.נכונות' וג' תשובות ב. ד. שעולה בידאלא כמה , לתרומה אין כמות. ג

' חעד ' דכיתות - פירוש הספורנוי "עפה אלש
ֶאֶרץ ִמְצַרִים".10 י ֶעֶבד ָהִייָת ּבְ ?למה יועיל זיכרון זה) 'פרק טו.." (ְוָזַכְרּתָ ּכִ

.    לרחם על העבדים שלנו. ב.  על הטוב גם אם הוא מצומצם' להודות לה. א

.נכונות' גו' תשובות ב. ד.          להעניק ממון לעבדנו המשוחרר. ג
:הםואתחנןפרשת התשובות הנכונות

'א-10'א-9'ג- 8' א- 7' א- 6'ג- 5'ד-4' ב- 3' ב-2' ג-1

, דרכךיהי רצון שיוצר המאורות יאיר . לרגל הגיעו למצוותתהו ולמשפח"ילנכדתנו היקרה הילה זהבה בן שלוש המעומק הלב ברכות 
.חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדםיים ותמצאאהבת תורה ויראת שמ, בשמחה' את הידוישלח ברכה בכל מעשי ידך לטובה ותעב


