בס"ד מ העלון השבועי מבית "אל המעיין" רשת החינוך "בני יוסף" מ אדר א' תשע"ט מ גליון מס' 779

מעיין השבוע
פרשת תצווה
חדש במעיין

אסור להתייאש משום יהודי
הלב היהודי נחמץ מול חילולי השבת ההמוניים ב'גשר יהודית' ,אבל גם
בתוך החושך ניתן למצוא נקודות אור ■ מסר מהדהד מהרועה הנאמן

מ

נופי הענק המיתמרים
מעל גשר יהודית
בתל אביב משמשים
כאנדרטה עצובה למאבק הערכי
שעדיין ניטש במדינה .מול אלו
הלהוטים לבצע את עבודות הבניה
דווקא בשבת ומגובים באישור
בג"צ ,עומדים ציבורים גדולים,
דתיים ומסורתיים ,החשים פגיעה
גדולה בציפור נפשם .הלב היהודי
נחמץ מול רמיסת השבת הקדושה
בחוצות קריה ,כאן במדינה
היהודים בעיר העברית הראשונה.
והנה ,בתוך הסערה שהתחוללה
בלטה אפיזודה קטנה .עובדי חברת
המנופים באתר ערכו קידוש בליל
שבת הראשונה .אחד מהם החזיק
גביע יין ומלמל את מילות התפילה
כשחבריו עונים 'אמן' בהתרגשות
גדולה ,טרם יחזרו למלאכת חילול
השבת רח"ל.
מחזה זה הרתיח רבים שראו בו
לעג לדת ,אולם כשבוחנים את
פניהם של הנוכחים ,לא מגלים
שמץ של ציניות או התרסה .נהפוך
הוא .מדובר בעובדים תמימים
שזוכרים את ליל השבת בבית
אבא .הם שמעו את הפולמוס
הגדול ונשמתם כאילו הרגישה
צורך לצעוק ,ראו! אנחנו עדיין
יהודים המכבדים את השבת!
אנחנו עושים קידוש!

הנהגה במסירות נפש
ארבעים יום בלבד לאחר המעמד
הנשגב של מתן תורה למרגלות

סיפור
לשבת
עמוד 02

חיזוק הצניעות

כינוסים וימי עיון אזוריים לחיזוק חומות
הצניעות יתקיימו למנהלות ומחנכות של
רשת 'בני יוסף' על ידי ההנהלה הרוחנית
ואנשי חינוך.

לקראת הרישום

לבנות גשר אל הלב היהודי .הדמיית גשר יהודית בת"א

הר סיני העשן ,עם ישראל מדרדר
לתהומות רוחניים ומגיע עד חטא
העגל .הבגידה בקב"ה היא בלי
נתפסת .הוא שהוציא אותם מחיי
עבדות מפרכים במצרים ,שידד
מערכות טבע במופתים אדירים,
שלף אותם ממ"ט שערי טומאה
והעלה אותן לדרגות רוחניות
נאצלות ,מקבל כביכול סטירת
לחי איומה .בניו היקרים מפנים לו
עורף בפתאומיות וסוגדים לעגל
זהב.
אילו מחזה כזה היה מתרחש
בזמנינו חלילה ,בוודאי היינו
יוצאים נגד אותם כופרים בחרב
וחנית ,מכנים אותם כ'ערב רב'
טמא ומתרחקים הם כמטחווי
קשת .ומה עושה הרועה הנאמן
משה רבינו? הוא אמנם מזדעזע
ממה שרואות עיניו ושובר את
הלוחות ,אבל ברגע ששומע את
רצונו של הבורא לכלות את עם
ישראל ,הוא מתייצב מול הגזירה
במסירות נפש מדהימה.
"ועתה אם תשא חטאתם ואם אין

פרשה
ופישרה
עמוד 03

יפוצו מעיינותיך

עם חידושו של עלון 'מעיין השבוע' נרשם
ביקוש רב לקבל העלון בכל רחבי הארץ.
המעוניינים להירתם להפצת העלון יפנו
לטל.052-7141896 :

שואל
ומשיב
עמוד 05

הדמייה :חן אדריכלים

מחני נא מספרך" ,נכתב בפרשת
השבוע .משה רבינו מוכן להקריב
את כל מדרגתו הרוחנית עד כדי
מחיקת שמו מהתורה ובלבד
שיוכל להגן על עם ישראל .מדוע?
איזה פרס מגיע לעם שעושה
מעשה נורא שכזה?

לגלות את הניצוץ
הרועה הנאמן לימד אותנו כלל
גדול :אסור להתייאש משום יהודי.
גם הרחוק ביותר ,גם זה המרקד
סביב עגל זהב וגם זה המחלל שבת
בפרהסיה .מי כמו משה רבינו
מכיר את הזיק היהודי החבוי בתוך
החומר .המשימה שלנו לקירוב
יהודים רחוקים לא מסתיימת
כאשר רואים מעשים קשים ,נהפוך
הוא .שם היא מתחילה.
וגם כשנראה שהכל אבוד ושבת
הקדושה מחוללת בריש גלי ,צריך
להמשיך לחפש את הניצוץ היהודי,
לגלות את אור ה'קידוש' בתוך
החושך.

כמעיין
המתגבר
עמוד 06

קומיקס
לילדים
עמוד 08

כנס מנהלי מוסדות אזורי יתקיים
בשבוע הבא בירושלים ,בהשתתפות
הסגל הניהולי של רשת 'בני יוסף' כחלק
מההערכות לתקופת הרישום לשנה"ל
הבעל"ט.

סדנאות חינוך

סדנת מפגשים והרצאות בנושאי שלום
בית וחינוך הילדים מפי טובי המרצים
ובראשם הגאון הרב זמיר כהן ,הרב מאיר
שוורץ והרב נחום דיאמנט ,יתקיימו ע"י
'אל המעיין' במרכז הרוחני משכן שאול
בדימונה.

מערכת 'מעיין השבוע'
יוצא לאור ע"י רשת החינוך "בני יוסף"
רח' כנפי נשרים  7ירושלים מיקוד9546409 :
מיילmaayan.hashavuha@gmail.com :

זמני הדלקת נרות
כניסת
השבת
ירושלים
לדעת מרן

לנוהגים  40דק'
קודם השקיעה:

תל אביב

17:09
16:49
17:04

יציאת
השבת
18:03

18:05

חיפה

16:54

18:04

באר שבע

16:57

18:06

זמן רבינו תם

18:43

המדרש והמעשה | סיפור לשבת

דעת תורה
מתורתו של מרן פאר הדור והדרו
הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל

העם צמא לדבר ה'
רבותי ,העם שבשדות צמא לדבר
ה'! אתם לא יודעים כמה אתם עושים
למען עם ישראל ,אנשים מצפים
לשמוע את דברי תורתכם מצפים
לראותכם.
היינו הולכים בחדש אלול מעיר
לעיר ,ממקום למקום ,אלפים אלפים
היו באים לשמוע תורה ,בחודש אלול
יש התעוררות גדולה וכולם באים
לשמוע ד"ת .ואני הייתי בא אחרון,
ולפניי היו מדברים תלמידי חכמים
גדולים ומעוררים את הקהל משבע
שמונה בערב ,ואני מגיע בשעה עשר,
אחד עשרה ,וכולם עדיין מחכים,
ויושבים בצימאון כמי שלא טעמו מים
מעולם מרוב שאוהבים ומחבבים את
התורה ,ואח"כ עומדים ומקבלים עול
מלכות שמים ומזילים דמעות.
עם ישראל קדוש! וכולם מייחלים
לכם ,אתם תהיו ת"ח ותלמדו אותם
תורה .כל אחד ואחד חייב לצפות
ולשאוף לא להישאר במקומו .כדי
שיוכל ללכת ולזכות את הרבים.

כתיבת חידו"ת
מקטנות
אמרו רבותינו ז"ל במסכת אבות
(א,ו) "קנה לך חבר"" .קנה" -הקנה הזה
שכותבים בו הוא יהיה החבר שלכם,
של כל אחד ואחד מכם.
תרגילו את עצמכם מקטנותכם
לכתוב חידושי תורה ,ואפילו אם לא
יהיה לכם כ"כ הרבה חידושים  -אין
דבר ,ואח"כ תזכו ללכת מחיל אל חיל.
כשהייתי תלמיד קטן הייתי כותב,
כמובן לא דברים ברומו של עולם,
אבל הייתי כותב ,וליבי נוטה תמיד
להלכה ,כי מיום שחרב בית במקדש
אין לו לקב"ה בעולמו אלא ארבע
אמות של הלכה בלב (ברכות ח.).
והיום כאלה שהיו לועגים וצוחקים
עלי ,מה יושיענו זה? אבל סופם הם
לא חיברו שום ספר ,ואני ב"ה חיברתי
עשרות ספרים כבר.
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מה נכתב על מצבתו של אלברט הירקן?
מאז ימי ילדותי ,אי שם לפני כשלושים שנה
בעיירה קטנה בדרום הרחוק ,הכירו כולם
את אלברט הירקן .ידו בכל ויד כל בו .תמיד
הייתה מסביבו המולה ורעש ,בכל נושא היה
הוא ראש המדברים ,ובעיירה הקטנה שלנו
לא היה מי שוויתר על התענוג לשיחת חולין
עשירה ומרתקת.
אלברט מיודענו היה יהודי של צורה,
כיפה גדולה ומעוטרת כיסתה את
פדחתו ושם שמיים היה שגור על
פיו .מעולם לא פספס מנחה
או ערבית בציבור ולא פעם
היה משאיר את הלקוחות
הנאמנים לשמש כשומרים
עד שישוב מתפלתו .כך תכנן
אלברט להעביר את שארית ימיו
בחנותו בטוב ובנעימים.
יום אחד ,כשהגיע אלברט לתפילת ערבית
בבית הכנסת המרכזי ,בעודו ממתין לתחילת
התפילה ,הבחין בקבוצת אנשים מתגודדת
סביב איש צעיר בעל פנים בוהקות .לשאלתו,
השיבו לו המתפללים שזהו רב צעיר שהגיע
לאחרונה ממרכז הארץ והם מסתופפים
בצלו ושומעים מידי ערב שיעור דף היומי
עד לתפילת ערבית .אלברט ירא ה' ותם
הלבב לא הבין הרבה בדפים יומיים .כל שיגו
ושיחו היה בחצילים ובננות .ואז פנו אליו

הצעירים והציעו לו להשתתף איתם בשיעור
המרתק .אלברט הסכים .הסוגיה היתה קשה
לכולם ,כל שכן לאלברט .אבל הוא האזין
להסברו הבהיר והמעמיק של מגיד השיעור.
בליבו הבטיח שגם מחר יקדים במס' דקות
כדי לזכות בטוב הזה.
למחרת הקדים מעט ,וכך יום רדף יום,
דף רודף דף ,אלברט או בשמו החדש
ר' אלברט היה כבר בן בית בבית
המדרש .באותו מרץ נעורים
בו הסתער על החצילים
והבננות כך עמל בכל סוגיה
וסוגיה .מחזה נפוץ היה
לראותו כשהוא מרים קולו
בשאגה תוך שהוא מכוון
לשאלת התוס' ,או מעמיק
בשתיקה בדברי הרש"י .וכך צמח
מולנו אט אט יהודי ת"ח המתמסר לתורה
מידי יום ,חג ומועד או יום חולין.
אלברט מיודענו זכה לסיים את הש"ס מעל
לשלש פעמים מקצה לקצה בעמל וביגיעה.
וכך ביום בהיר בעודו בשיא תפארתו וכוחו
 שבק חיים .על מצבתו נכתב :פ"נ אברהם(אלברט) בן שושנה .אולם מיטיבי ראות יכלו
לראות את המילים שמלאכי השרת הוסיפו:
פ"נ הצדיק ,המתמיד ,ת"ח בקי בתורה רבי
אלברט זצ"ל .יש קונה עולמו ברגע אחד!

דיני ממונות | הרב שלמה בארי

דייר שסירב להשתתף עם שכניו
בהתקנת מצלמות
בבניין משותף החליטו הדיירים להתקין
מצלמות בכניסה לבניין מפני גנבים .אחד
מהדיירים לא השתתף בתשלום ,והנה
למזלו של אותו דייר ארעה פריצה בביתו.
ולכך פנה אל 'ועד הבית' שיעביר לו את
ההסרטה של יום הפריצה ,אך הועד בית
סרב בטענה שלא שילם .ועתה שאלתו אם
ביה"ד יכולים לכוף את הועד בית?
תשובה :היה נראה שיש לחייב את ועד
הבית לתת לאותו דייר את סרט ההקלטה
מב' טעמים:
א) ממה שכתב מרן בשולחן ערוך (טז,
ד) לחייב אדם להעביר מסמך כשמביא
תועלת ליהודי אחר.
ב) מדין איסור כבישת עדות כמבואר
בשו"ע סי' כח ,א.
ג) אלא שלענ"ד אפשר שאף אם יצטרך
'ועד הבית' לתת לו את הצילום ,מ"מ

יתחייב להשתתף עם שאר דיירי הבניין
על התקנת המצלמה ,משום שגילה
דעתו שנוח לו בהשקעת השותפים
בהוצאות התקנת המצלמה ,שדבר זה
מחייב בתשלום למפרע כמבואר בשולחן
ערוך (קסא ,א).
ד) אמנם יש לדון באופן שהמשטרה
מחייבת את בעל המצלמות להעביר
העתק מהסרט ,אם בכל זאת נוכל לחייב
את אותו דייר שנהנה מכך .ולענ"ד נראה
שבזה קשה לחייבו הואיל והמשטרה
עושה כן על דעת עצמה וע"פ החוק.
מסקנה :א .הדייר שלא השתתף בהתקנת
מצלמות וארע לו פריצה בביתו ,יוכל
בי"ד לכוף ה'ועד בית' שיתן ההסרטה.
ומאידך גם לחייב את הדייר בתשלום .ב.
וכשהמשטרה פונה ל'ועד הבית' לקבל את
הצילום ,אין לחייבו בתשלום.

מטעמי השבת
פנינים ופרפראות בפרשת השבוע מפי חכמנו קדמוננו זיע"א
"ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך
שמן זית זך" (כז ,כ)
בא הפסוק לרמז למשה רבנו ע"ה :ואתה,
המנהיג והמדריך את בני ישראל ,שישתדלו
להמציא לך את כל התנאים הדרושים
להעלות נר תמיד .ומהם התנאים? "שמן
זית זך" .אלו הן המעשים הטובים כשהם
זכים וברורים ללא שום תערובת של נגיעות
ושמרים ,לב טוב ונקי .ואז תוכל להעלות
בהם נר תמיד ,והוא התורה והמצוות.
(נטפי המים)

"ואתה תצווה את בני ישראל" (שם)
פירש בעל הטורים ז"ל ,שפרשה זו שונה
מכל הפרשיות ,שמשעה שנולד משה
רבינו ע"ה אין פרשה שלא הוזכר בה ,ואילו
מפרשה זו נמחק שמו .והטעם הוא משום
שביקש משה רבינו ע"ה מאת הקב"ה "מחני
נא מספרך אשר כתבת" וקללת חכם אפילו
על תנאי באה ונתקיימה בזה .ויש כאן רמז
נפלא שמשה אמר "מספרך" ולא מן הספר.
שרמז לו שבפרשת תצוה שהיא הפרשה
העשרים מספר בראשית ,וזהו שאמר :מחני
נא מספרך -מהספר (מהפרשה) העשרים

שהיא פרשתינו פרשת תצווה.
(משה בחירו)

"ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני ה'
ובצאתו ולא ימות( ".כח.לה)
יש לפרש ע"פ מה שאמרו שאימתי
שהדרשן יהיה קדוש ,מובטח לו שכל הקהל
יקבלו דבריו ,ולא יערערו ויהרהרו אחריו.
וזהו שאמר הכתוב :ונשמע קולו  -של
הדרשן .בבואו אל הקודש  -אימתי ששומר
הוא על קדושתו הפרטית זוכה שדבריו
רצויים ומקובלים .וכן מובא במסורה.
והוסיף "ולא עוד אלא שיאמרו נעשה
ונשמע"  -שיעשו כל מה שהדרשן דורש
קודם שישמעו מפיו טעמים והסברים
לדבריו ,והכל מאת קדושתו .ומכאן תשובה
לאותם התמהים מדוע ישנם מגידים
ודרשנים אשר דבריהם מחלחלים ללבבות
ההמונים ,וזוכים לעשות נפשות לאבינו
שבשמים ,ומנגד ישנם שהתברכו בלשון
חלק ושפה עשירה וקולחת אולם אין
דבריהם מתקבלים על ציבור השומעים.
והטעם כנ"ל ,הקדושה היא הגורם לשמיעה
ותו לא.

פרשה ופישרה | הרב אריה דרעי

עבר מפואר ,עתיד מבטיח!
לא רבים הם הרגעים אשר גורמים לנו
לעצור לדקה משטף החיים ,להתרגש,
ולעיתים אף לדמוע .אחד מאותם רגעים
הזכורים לכולנו היה לפני כשלש שנים
עת זכינו בעזה"י לחדש את העטרה,
ולהשיב את הדפסתו והפצתו של העלון
החשוב והמיוחד " -מעיין השבוע" .לא
קלה הייתה דרכנו ,מכשולים רבים עמדו
נגדנו ,ואין ספק שרק זכות תורתם של
מרנן ורבנן זיע"א ויבדלח"ט המופצת ע"י
עלון קדוש זה עמדה לנו.
אינו דומה "מעיין השבוע" לייתר
העלונים .לבוגרים בינינו ,הוא מעלה
זיכרונות עבר מתוקים .כיום נראה הדבר
מתבקש ופשוט ויש ב"ה עלונים רבים,
אבל אז ,אי שם לפני שלושים שנה הדבר
היה חידוש מרענן ומקורי .היה זה עוד
אחד מן האתגרים שהציבו מרנן ורבנן
בראשית הדרך ,עוד אחת מזרועות
המהפכה שפיעמה בכל עיר ועיר .לייסד
עלון מרתק ,מחכים ,המביא בגאון את

דעת רבותינו הקדושים ללא חת .היינו
הראשונים שהביאו מידי שבוע מאוצרות
חכמי ספרד לדורותיה ,וקורות ימיהם
בתקופות השונות.
וב"ה זכינו לראות דור שלם שצמח
לתפארת ,עד כדי כך שכבר התרגלנו
ולקחנו הכל כמובן מאליו .לאחר תקופה
שהעלון לא ראה אור ,אחד מן הדברים
הראשונים שהצבנו לעצמנו היה חידושו
המידי ובסייעתא דשמיא מאז מופץ
הוא בכל ערי ישראל לאלפים ולרבבות.
והיום אנו זוכים להחזיק בידנו את העלון
ההיסטורי בכלי חדיש ומפואר ,בתוספת
מדורים חדשים הערוכים וכתובים בטוב
טעם ודעת .אכן כך יאה ונאה לתורתם
של מאורי דורנו שתופץ בדרך המפוארת
והמשובחת ביותר .אשרינו שזכינו לכך!
כה לחי ,עלו והצליחו ה' עמכם
שבת שלום ומבורך
א.מ .דרעי

מראה כהן
מתורתו של מרן ראש הישיבה רבי שלום
כהן שליט"א נשיא מועצת חכמי התורה

להודות על חסדי
הבורא
ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור
להעלות נר תמיד .ואמרו רבותינו ז"ל
(במ"ר טו ,ה) אמרו ישראל לפני הקב"ה,
רבש"ע ,לנו אתה אומר שנאיר לפניך?
אתה הוא אורו של עולם וכו' ,אמר להם
הקב"ה ,לא שאני צריך לכם ,אלא שתאירו
לי כדרך שהארתי לכם ,ומדוע? להעלות
אתכם בפני האומות ,שיהיו אומרים ראו
היאך ישראל מאירין למי שהוא מאיר
לכל העולם.
משל למה הדבר דומה ,לפיקח וסומא
שהיו הולכים בדרך ,א"ל פיקח לסומא
כשנכנס לתוך הבית  -צא והדלק לי את
הנר הזה והאיר לי ,א"ל הסומא ,בטובתך,
כשהייתי בדרך אתה היית מסמכני
ועכשיו אתה אומר הדלק לי את הנר
הזה והאיר לי? א"ל הפקח ,שלא תהא
מחזיק לי טובה שהייתי מלווך בדרך לכך
אמרתי לך האיר לי .כך ,הפקח זה הקב"ה
שהיה מנהיגן ומאיר להם וכו' ,כיון שעמד
המשכן ,קרא הקב"ה למשה וא"ל תאירו
לי שנאמר" :בהעלותך את הנרות" בשביל
לעלות לכם.

לא להיות כפוי טובה
וביאור הדברים ,הדלקת הנרות
בביהמ"ק ,זהו סמל ואות לכך שבני
ישראל אינם כפויי טובה ,ויודעים הם
להשיב טובה למי שגמלם ,וכל הציווי
של הדלקת הנרות ,בא ללמד לאדם שלא
להיות כפוי טובה ,ואף במקום שאינו יכול
באמת להשיב טובה ,שהשני אינו זקוק לו,
מ"מ על האדם להתאמץ מצדו ולהראות
לשני שהוא מכיר בטובתו.
ובעיקר עלינו לזכור להודות ולהכיר
טובה להקב"ה על כל חסדיו עמנו,
האדם צריך להרגיש בכל פסיעה שפוסע,
ובכל צעד שהוא עושה ,שהכל מהקב"ה,
אנו מברכים בכל בוקר ברכות השחר,
ורבותינו תקנו לנו ברכה על כל פעולה,
שנזכור שהכל מהקב"ה ,ועל האדם לברך
מכל הלב ,ולא לברך במהירות וללא
שימת לב .והי"ת יעזרנו שנזכה לראות
תמיד חסדיו כל הימים.
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ומקרבן לתורה

חכמת תורה
מאת מו"ר הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א
חבר מועצת חכמי התורה

בית המקדש
הוא מקום הכפרה
ביום הכיפורים ,היום הקדוש ביותר
לעם ישראל כפי שאנחנו אומרים "כי
ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם
מכל חטאתכם לפני השם תטהרו".
ולשם כך נכנס הכהן הגדול לקודש
הקודשים ועיקר עבודתו היא על ידי
המחתה עם גחלי האש ,עד שמתמלא
הבית כולו עשן.
ואמנם זו אחת מהדרכים העיקריות
ביום הכיפורים כפרה על ידי גחלי האש
כדי לטהר את הבית .וכביכול הכהן
מטהר בזה את כל נשמות עם ישראל
משום שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי
בתוכם .והנה ידוע בזוהר הקדוש ,כי
החטא לא רק שהוא גורם רעה לאדם
אלא מופיע כתם בנשמתו ובהופיע
החטא שנית הריהו מכתים את הצד
השני של נשמתו ,ובחטא השלישי
הכתם עובר ומבתר את נשמתו של
האדם ,מצד לצד.

טמטום החטא
ואומרים בשם הרבי מקוצק ,שאילולי
הטמטום שמתלווה לחטא היה החטא
גורם לאדם צער גדול מאוד מהרגשת
זוהמת נשמתו ,ועשה עמנו הקב"ה
חסד גדול שנלווה הטמטום עמו כפי
שלמדו חז"ל "ונטמתם בם" ,אל תקרי
ונטמאתם אלא ונטמטם ,שהחטא מביא
טמטום לאדם" וכמו שהשוטה לא ירגיש
ברעתו ובצערו וישמח על מכותיו כך גם
האדם החוטא .השאלה היא כיצד אם כן
מטפלים בנשמה המוכתמת והמחוררת
מהעוונות.
והנה מצאנו לזה שתי דרכים .האחת
היא עבודת יום הכיפורים הנעשית על
ידי אש וגחלי אש .וכמו שאמרו" :מצרף
לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו".
על ידי האש אפשר לצרוף ולצרוב את
הנשמה ולחדש אותה ולהעלים את
כתמיה ולסתום את החורים המפולשים
שבה .אך זו מעלה גבוהה וקשה מאוד.
ועל כך אנחנו מתפללים על הכפרה
ללא ייסורים – "מחוק ברחמיך הרבים
אבל לא על ידי ייסורים וחולאים רעים".
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"צריך ללמד אנשים למחול על העלבונות"
האם אברך שלא יצא מבית המדרש יכול לעסוק בקירוב רחוקים?" > שיחה
עם הגאון הרב אייל עמרמי שליט"א ראש מוסדות "כאיל תערוג" י-ם
האם אברך שלא יצא מעולם מד' אמות של
תורה יכול למצוא נושאי שיחה עם אנשים
רחוקים כדי לקרבם?

רצון ה' שכל בניו יחזרו אליו .אין לאב שמחה
גדולה יותר מכך שבנו אהובו מתקשר אליו
ואפ' פעם בשבוע .צריך לחבר את הרחוקים
ולהתחיל מדבר קטן ,נרות שבת ,ערבית של
ליל שבת .אפ' שלא יחזור עדיין בתשובה אבל
מעניין אותו מאבא שלו! אם אדם בא לרעהו
עם לב אוהב ודואג ,כל מה שיגיד לו  -ישמע
מיד .צריך ללמוד מאברהם אבינו להיטיב
עם עם ישראל ,יש לך חבר מהעבודה רחוק
מתו"מ? לך תקנה לו פלאפל ,תקנה לו פחית
קולה ,ואז כבר תאמר לו יש מצוות נטילת
ידיים ,יש המוציא וכו' .הכלל בקירוב :לא
לקחת את כל הקופה להתחיל בדבר קטן,
חוט השערה".
עד כמה חובת קירוב רחוקים מוטלת על כל
אדם?
מרן הגרא"מ שך זצ"ל היה אומר ,אדם צריך
לעשר שעה אחת .יש לך עשר שעות ביום ,תן
שעה אחת לה' .ואם תיתן חומש ....תתעשר!
על מה להניח את הדגש כשבאים לקרב.
הלכה ,גמרא ,מוסר?
להביא אותם לשיעורי תורה .לא גמרא אלא
מוסר והנהגות .ללמדם דרך ארץ .אפילו גוי
מוכן לשמוע הנהגות טובות .יש ערבים באים
אלי ואומרים לי אנחנו שומעים דרשות שלך.
צריך ללמד אנשים למחול על העלבונות,

להעביר על מידותיהם .כך לאט פותחים את
ליבם!
בעל תשובה שעז רצונו להתנתק מכל הבלי
העולם הזה וללמוד כל היום ,מה הדרך הנכונה
עבורו?
טעות  ,טעות ,טעות! אדם שלא למד
מקטנותו  -אמר מרן הגרי"ש אלישיב -
אסור לו ללמוד בישיבה כל היום .וכן כתב
ה"אור שמח" ,לא תעלה במעלות על מזבחי.
אלא להתחיל עם שיעורי תורה ,לעבוד על
המידות .אדם שטעם את העולם הזה ,יגיעת
שניהם משכחת עוון .לא צריך להכניס לו
חלומות 'אתה תהיה הרב עובדיה' .הכל
במתינות בצעדים קטנים ,לא לקפוץ! "ריבוי
האור מכבה את הנר" ,במשבר הראשון יזרוק
ח"ו את הכל.

על הניסים | מופתים מחכמי הדורות

ב

אריה בלב המדבר

לב המדבר צעדה אורחת גמלים.
בין הנוסעים ,רבי מסעוד
אלפסי זצוק"ל ,רבה של העיר
פאס ,אשר בדרכו לחונן את
ארץ הקודש .בצהרי יום
שישי ביקש רבי מסעוד
לחנות למשך השבת ,אך
ראש השיירה סירב בתוקף,
והשיירה המשיכה בדרכה,
מותירה את הרב ומשרתו
הנאמן בודדים בישימון.
רבי מסעוד קיבל את השבת בשמחה
וכיבד אותה כאילו היה בביתו ,לאחר

שקידש על היין הופיע לפתע אריה נורא
הוד ,והתיישב בסמוך לצדיק ,כשהוא
נועץ בו עיניים סקרניות.
"אל תירא" אמר הצדיק
למשרתו המבוהל" ,אריה
זה נשלח כדי לשומרינו".
במשך כל השבת רבץ
האריה לידם והגן עליהם
מסכנות המדבר ,ביום ראשון
בבוקר עלו הרב ומשרתו על
גב האריה ורכבו עמו עד לעיר
טוניס .הם הגיעו בשלום ואף הקדימו את
השירה בשלושה ימים.

כמעיין המתגבר | מהנעשה בסניפי אל המעיין

תכנית לימוד אחידה לכל המדרשיות
חודשי החורף הארוכים מהווים אתגר של ממש
עבור מנהלי המדרשיות התורניות ,המלמדים
ומגידי השיעורים ,אשר מנצלים ימים הללו
לקידום מטרות חינוכיות וביסוס הגרעין התורני.
בהנהלה הרוחנית של 'אל המעיין' ,הוחלט
ליזום תוכנית לימודים מקיפה וכוללנית לעשרות
המדרשיות הפזורות ברחבי הארץ ,בכדי ליצוק
להם תוכן מעשי ולקדם אותם באופן ממשי עם
התנופה והגידול במספר המדרשיות החדשות.
בישיבות הנהלה שהוקדשו לתוכנית הלימודים
במדרשיות ,ייחסו חשיבות עליונה על קביעת
סדרי לימוד אחידים בכל הסניפים המכפיפים
את כל המדרשיות תחת מטריה אחת ,על מנת
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שניתן יהיה להגביר את הפיקוח והפקת לקחים
יומיומית כחלק מתוכנית התייעלות מתמדת
לתועלת הנערים.
כמו כן ,הועלתה האפשרות הריאלית שלכל
מדרשיה ישנן צרכי קידום משלה ,וזאת בהתאם
לבחורים הלומדים בה הוותיקים יותר או פחות,
ואלו השתלבו ברמת הלימודים על פי אותה
מערכת ותוכניות שיזמה ההנהלה בהתאם
להתקדמותם בחומר הלימודי.
צוות מפקחים מסייר בין המדרשיות ,מפקח
על יישום התוכנית ומגדיר מטרות בפני הרמי"ם
בכדי לעמוד ביעדים הגבוהים שהציבה ההנהלה
הרוחנית.

רואים את הקולות
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עשרות נערים מהמדרשיה בגבעת אולגה
שבחדרה ,קיימו יום תפילות בקברות
צדיקים בצפון לקראת סיום ימי השובבי"ם,
ובציון רבי יהודה בן בבא התקבצו בגיבוש
חברים בשירי דביקות והתעלות.

נערי המדרשיה בעיר עכו ,זכו השבוע
לשיחת חיזוק מהמגיד הירושלמי הרה"ג
אריה שכטר שליט"א ,אשר עורר את ליבות
בני הנוער ,ועודד אותם להמשיך ולצעוד בדרך
המלך ובשביל הזהב.

חברי המדרשיה בעיר לוד ,התכנסו סביב
שולחן אחד לחגוג את סעודת ראש חודש,
תוך שהרב ניסים עזרא מאיץ בנערים לצרף
חברים חדשים ,לטעום ולראות כי טוב ה'.

במדרשית 'גני מודיעין' בחשמונאים שרק
לאחרונה הרחיבה את גבולה בתלמידים,
חגגו בצוותא את סעודת ראש חודש,
ולאחר מכן פצחו בשירה וריקודים לכבודה של
תורה.
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חמסה | חמישה דברים על לחם
חת (כ"ט ,כ"ג)
וְ ִכ ַּכר ֶל ֶחם ַא ַ
 1הלחם הפרוס הומצא בסך הכול האנושי והוא מילה נרדפת לפרנסה -
לפני  90שנה – ב .1928-לפני כן ומכאן מגיע הביטוי" :הגיע לפת לחם".
אנשים היו צריכים לפרוס את הלחם
 2,000 4נשים מברוקלין אפו את
שלהם בעצמם.
החלה הגדולה בעולם ,באורך
 2לפני שהומצא המחק ,אנשים נהגו של ארבעה מטרים וברוחב של 50
להשתמש בפיסת לחם שמעכו סנטימטרים.
באצבעות כדי למחוק דברים שכתבו
 5מחקר צרפתי גילה שאדם המריח
בעיפרון.
לחם טרי יכול להפוך אותו לנחמד
 3לחם מסמל את בסיס הקיום יותר

שואל ומשיב
מאת הראשל"צ מו"ר הגאון
רבי יצחק יוסף שליט"א

הקלטת שיחה במוצ"ש
אודות מה שנוהגים תלמידים
להקליט את ראש הישיבה בעת
שאומר דברי תורה בסעודה שלישית
אחר צאת השבת ,אף שראש הישיבה
עדיין לא הבדיל .האם נוהגים כהוגן
או לא?
הנה הרב המדבר אינו יודע
שמקליטים אותו והוא בגדר מתעסק,
ולהלכה קי"ל ש'מתעסק' אינו בגדר
מלאכה כלל .ואף אם נאמר שעל ידי
דיבורו הרי הוא מגביר את זרם החשמל
במכשיר ההקלטה (והוי לכאו' מעשה
בגופו ולמלאכת הבערה) בכו"ז נחשב
עדיין מתעסק .ואפ' אם תרצה לומר
שיש כאן איסור שבות ,הרי התירו
איסור שבות בדרבנן בבין השמשות
לצורך עשיית מצווה .והרי כאן איכא
צורך מצווה להקליט את דברי התורה
של ראש הישיבה.
וכל זה דווקא כשמקליטים אותו
בצאת שבת ,אולם כבר העלו
הפוסקים באריכות שאין מקום
להתיר להפעיל הקלטה מע"ש שתלך
ותקליט בתוך השבת ,שיש בזה איסור
הנאה ממעשה שבת.

קוביה הונגרית בשבת
האם מותר לשחק בקוביה הונגרית
בשבת ,והאם יש לחשוש בזה לאיסור
בורר או כותב?
כבר העלתי בספר ילקוט יוסף (כרך
ב' עמוד שצ"א) ,שמשחקי ילדים כגון
אבני הפלא ולגו או בובה ומכונית ,יש
להקל בזה לקטנים ,ואף מותר לתת
אותם לילד קטן בכדי שישחק בהם,
ואין בהם לא איסור בונה וסותר כלל
מפני שהבניין שנעשה בהם ,אינו בנין
של בר קיימא כיוון שאינו מחברם
ע"י ברגים או מסמרים וכדו' ,והילדים
מייעדים אותם לפירוק לאחר מס'
דקות .וקי"ל דבניין העומד לשעה לא
חשיב בניין .ולכן הוא הדין גם לעניין
כותב ובורר לא שייך בהם ,משום
שאין לזה קיום ומיד הילדים מפרקים
את הקוביה.
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פירות הילולים | מהנעשה ברשת החינוך

הלכה ברורה
מאת מו"ר הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ראש ביהמ"ד יחווה דעת וחבר מועצת חכמי התורה

כתיבת חדו"ת בערב שבת
מרן אאמו"ר זצוק"ל היה רגיל לכתוב
חידושי תורה והלכה בערב שבת כדרכו
בשאר ימות השבוע ,ואפילו אחר שהגיע
זמן מנחה קטנה ,ואפילו כשאין הכתיבה
לצורך השבת ,ואינה דבר האבד ,ואין
לחוש שמא ישכח אם לא יכתוב עכשיו,
ויכול לכתוב אחר השבת.

מילה שלא בזמנה
כשהזמינוהו להיות סנדק בברית מילה
שנדחית ,היה מקפיד שלא ימולו את
התינוק ביום חמישי או ביום ששי ,אלא
ידחו את המילה ליום ראשון .ואף על פי
שבזמנינו בדרך כלל מבריא התינוק עד
השבת ,והחשש שמא יצטרכו לחלל את
השבת בעבורו מחמת פיקוח נפש אינו
מצוי כלל ,עם כל זה היה מורה שלא למול
את התינוק עד ליום ראשון[ .והיה מורה
כן לשואלים ,שכאשר נדחית המילה אין
למול ביום חמישי או ביום ששי ,אלא יש
לדחותה ליום ראשון ,והיה מורה כן גם
לאשכנזים].
ומכל מקום כשהיה הדבר שלשה ימים
סמוך ליום טוב ,היה מתיר למול בימים
הסמוכים ליום טוב אף לכתחילה ,וכמה
פעמים היה סנדק בערב יום טוב אף
על פי שהיתה מילה דחויה[ .ולענין יום
הכפורים זכורני שהיה מורה לשואלים,
שיום הכפורים דינו כשבת לענין זה].

ניתוח שאינו דחוף
פעם אחת הוצרך לעבור ניתוח שאינו
דחוף בעיניו ,ומתחילה קבעו הרופאים
את הניתוח ליום חמישי ,ואמרו הרופאים
שמסתמא יבריא מהניתוח קודם
השבת ,ואף על פי כן ביקש לדחות את
הניתוח ליום ראשון[ .ומכל מקום היה
מורה לשואלים שאם אי אפשר לדחות
את הניתוח ליום ראשון ,או שהרופא
המומחה לאותו דבר אינו מסכים לעשות
את הניתוח אחר השבת ,יש להקל
לעשות הניתוח ביום חמישי או ביום
ששי .ואם הוא ניתוח דחוף ,בודאי שיש
להקל לעשותו ביום חמישי או ביום ששי
ואפילו לכתחילה].
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ועידת החינוך השנתית:
"האחריות לגורל הדור"
עשרות מנהלים של רשת 'בני יוסף'
השתתפו בוועידת החינוך השנתית במלון
ניר עציון.
מנהלי המוסדות ,שמעו במשך כל ימי
הוועידה את דבריהם של מרנן ורבנן ,אשר
הפליגו בחשיבות שליחותם התמידית
ועיסוקיהם בקודש להוציא יקר מזולל.
במהלך ימי העיון ,התקיימו סדרה של
פאנלים חינוכיים על ידי גדולי המרצים,
אנשי המקצוע ומנהלי מוסדות שהעלו
שלל של רעיונות מעשיים לצד פתרונות

טיפ חינוכי

בחירת מקום לימודים
כיצד ניתן לבחור מקום לימודים
לילד ,על מה להתמקד ,מה חשוב ומה
טפל?
כשבוחרים לילד ת"ת ,צריך להקפיד על
מקום ששם דגש על הצד החינוכי .ישנם
מקומות בהם שמים דגש מרכזי רק על
הידיעות ,מעמיסים על הילדים חומר לימודי
ולא מקפידים שהילדים ישחקו ,יאכלו כמו
שצריך או יתנהגו בסדר .ילדים צריכים את
המשחק בהפסקות והם מתחנכים תוך כדי
המשחק .למשל שלא לחטוף הכל לעצמך
אלא להתחשב באחרים .הידיעה החשובה
שלא תמיד מרוויחים ולא תמיד מקבלים
הכל ,יכולה לבוא מתוך המשחקים וצריך
לקחת בחשבון גם פרטים אלו.
(הרב שלמה וולבה" ,זריעה ובניין בחינוך")

יצירתיים בעיצוב דמותו של הדור הבא.
בין היתר ,במושב שהוקדש למנהלי מוסדות
הרשת ,נדונו בהרחבה דרכי ההתמודדות מול
תלמידים המסיימים תלמודי תורה ועולים
לישיבות הקטנות.
חבר מועצת חכמי התורה מו"ר הגר"ש בעדני
שליט"א ,שעמו מתייעצים ראשי הוועידה
במהלך השנה ,שלח את ברכתו למנהלי
המוסדות ,והביע את התנצלותו על שנבצר
ממנו להשתתף בשל חולשתו.
בדברי החיזוק ,ביקש להעביר את המסר
הבא" :המחנך צריך שידרוש מעצמו תורה
ויראת ה' ושילמד מוסר .זו התשובה למה
בדורות קודמים היו הצלחות בלימוד התורה
והיראה ,שכן למדו עם יראת שמים שהיא
המעטפת ,שבלעדיה אין קיום והצלחה ללימוד
התורה".
עוד אמר הגר"ש ,כי "על המחנכים והמנהלים
רובצת אחריות גדולה לגורל הדור" ,והעלה
על נס את פריחתה של עולם התורה שלנו,
בישיבות ,בכוללים ובסמינרים כ"י.
מנהלי המוסדות הודו למנכ"ל הרשת הרב
חיים ביטון אשר דואג לתקצב ,זו השנה
השלישית ,את השתתפות המנהלים בוועידת
החינוך.

פניני אור החיים הקדוש

עוסקי התורה הם החשובים
יך
ׂ ָר ֵאל וְ י ְִקחוּ ֵא ֶל ָ
וְ ַא ָּתה ְּת ַצ ּוֶה ֶאת ְּבנֵי ִי ְש
ׁש ֶמן ַזיִת ז ְָך:
ֶ
רבינו האור החיים הקדוש מביא את
דברי הזוהר הקדוש ,שכל תלמיד חכם יש
לו בנשמתו ניצוץ מנשמת משה רבינו ,כי
משה רבינו מתלווה ומתחבר עם תלמידי
החכמים שעוסקים בתורה.
ולכן מוצאים בגמרא שהיו קוראים
זה לזה משה ,כי משה הוא בחינת נפש
הלומדת תורה .וזה גם המשמעות בדברי
הזוהר 'אתפשטותא דמשה בכל דרא

ודרא' שבכל דור ודור משה רבינו מתלווה
ללומדי התורה.
ְא ָּתה
וזה מרומז בפסוק שלפנינו' :ו ַ
ְּת ַצ ּוֶה' ,לשון ליווי וצוותא ,שמשה רבינו
ׂ ָר ֵאל' ,רק עם
'את ְּבנֵי ִי ְש
יתחבר ויתלווה ֶ
החשובים שבעם ישראל ,כי 'ישראל' זה
לשון חשיבות .ומי הם החשובים בעם
ָך'  -אלו
ׁש ֶמן ַזיִת ז ְ
יך ֶ
ישראלְ ' ,וי ְִקח ּו ֵא ֶל ָ
שעוסקים בתורה הקדושה המשולה
לשמן.
[אור החיים תצוה פרק כז ,פסוק כ]

פרשת
תצווה

ציור ורמז
היכן מוזכר בפרשתנו?

תפזורת
מצאו בתפזורת את שמונת בגדי הכהן
ואת כל שמות אבני החושן.
תוכלו לנוע לכל הכיוונים( .גם באלכסון)
סיימתם? אספו את האותיות הנותרות
ומצאו פסוק מהפרשה.

י

ת

ק

ר

ב

ו

צ

ע

ש

י

ה

מ

ל

ח

א

ת

ל

י

ע

מ

ל

ב

ג

ד

ד

י

ק

ד

צ

ש

ו

ל

ח

א

ה

ו

ר

נ

ו

נ

מ

ב

ו

י

נ

ס

פ

י

ר

ו

א

ת

ש

ח

י

ת

ט

א

כ

פ

ל

פ

נ

כ

ב

א

ד

ל

ו

כ

ה

ד

ו

ת

ד

ב

ה

ל

ש

ת

ש

ו

ה

מ

כ

נ

ס

י

י

מ

ת

ר

ש

י

ש

ט

פ

א

ר

ת

הזוכה!

יוסף חיים
נאמן,
ירושלים

היכן בפרשתנו
מוזכר יום הכיפורים?

פתרונות

מהו הפסוק?
_____________________
___________________

חידוד

פר' תרומה:

שרשרת מילים  -קרסים ,מחתות ,תכלת ,תחשים ,משכן,
נחשת ,תימן ,נבוב ,בדים ,מכבר ,רוקם ,מזבח ,חצר ,רשת.
מספר ורמז  -א' – הארון ,ב' – כפורת ,ג' – השולחן ,ד' –
המנורה ,ה' – יריעות המשכן ,ו' – קרשי המשכן ,ז' – מזבח
הנחשת.
חידוד  -שש – הוא מן הצומח וכל השאר מן החי.

פתרונות יש לשלוח למערכת “חוד השבוע”
עד יום שלישי בצרוף שם ,כתובת וטלפון.
מייל pitronot613@gmail.com :פקס02-658778 :
שם השולח:
כתובת:
טלפון:
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פרק מ"ט
תקציר:השוטר האיטלקי מכניס רק את אביו של
מישל ומישל אל המפקד ,השומרים הנאציים
המלווים נותרים בחוץ.

כתבה :א .מלכא
ציירה :רחלי דויד

המשך בשבוע הבא...

רשת מעיין
החינוך התורני בא"י

מוקדרישום
מוקד
ארציארצי
רישום
יוסף":
רשתרשת "בני
יוסף"
"בני
החינוך
1800-222-444

1-800-222-444

