
מעיין השבוע
בס"ד מ העלון השבועי מבית "אל המעיין" רשת החינוך "בני יוסף" מ אדר א' תשע"ט מ גליון מס' 781

חמירא סכנתא
שימוש  מפני  המתריע  ייחודי  מבצע 
מראשית  יתקיים  מסוכנים,  בנפצים 
בכל  הפורים  לימי  ועד  הבא  השבוע 
יזכו  יוסף' ובסיומו  'בני  מוסדות רשת 

התלמידים לפרסים ותעודות הוקרה.

הלכה למעשה 
'אל  בשיתוף  הישיבות  בני  איגוד 
מועדי  על  הכריזו  באשדוד  המעיין' 
במסגרת  שבת  בהלכות  המבחנים 
בשבועיים  למעשה'  'הלכה  פרויקט 
מלגות  חלוקת  ועל  הקרובים, 

לאברכים ובחורים.

בנתיבות הפיוט
שירת  לסיום  ענק  אנדלוסי  מופע 
הבקשות בהשתתפות גדולי הפייטנים, 
נתיבות  בעיר  הבא  בשבוע  יתקיים 
מסורת  כמיטב  המעיין'  'אל  בשיתוף 

יהדות מרוקו.

חדש במעיין
המתנה של העם היהודי לעולם

יום המנוחה הופך אדם חומרי לאדם רוחני יותר ■ גם ראשי הציונות הכירו 
בחשיבות שמירת השבת היהודית במדינת ישראל כמסורת המייחדת אותנו כעם

היה נ הפאתוס  מלאי  אומיו 
שלא  בימים  גם  דבר.  שם 
מפותחת,  תקשורת  הייתה 
ומשלהב  בכיכרות  נואם  היה  הוא 
שזכה  ולמרות  ההמונים.  את 
דמות  היה  הוא  גדולה,  לאהדה 
סמל  שהיוותה  ופשוטה  צנועה 
לא  הוא  אמיתי.  יהודי  למנהיג 
אך  כלל,  בדרך  כיפה  חובש  היה 
של  דמותה  על  לדבר  כשנדרש 
הוא  הציבורית,  בפרהסיה  השבת 

עשה זאת כפי שרק הוא יודע.

בעולם,  עם  כזה  היה  לא  "עוד 
חייטים,  סנדלרים,  מלאכה,  בעלי 
היה  מלך  שבת...  עגלות,  בעלי 
בגין  מנחם  תיאר  מלך..."  האיש.. 
ידיו  ותנועות  דיבורו  בטון  ז"ל 
המיוחדות, "הילדים סביב לשלחן, 
בואי  כלה,  בואי  מלכתא,  שבת 
אין  בעיר  מלך,  יהודי  כל  כלה. 
תנועה, אין תזוזה, אין עגלה, שקט 
את  מכבדים  הגויים  גם  מוחלט. 
השבת. בסלוניקי הנמל היה סגור 

כי כל עובדיו היו יהודים.."

מיום קדוש ליום חולין
תיאר  המנוח  ממשלה  ראש 
ימים  אותם  את  בצבעוניות 
הקדושה  השבת  בהם  רחוקים, 
יהודי,  כל  עבור  עליון  ערך  הייתה 
ומצוות.  תורה  שומר  אינו  אם  גם 
של  הבולט  המאפיין  היה  זה 
בעיניהם  וגם  היהודים  מדינת 
אחד  כדוגמת  הציונות,  ראשי 
בלי  לומר  "אפשר  שאמר:  העם 
שמרו  משישראל  יותר  כי  הפרזה, 
על השבת, השבת שמרה עליהם". 
ראש  דיזנגוף,  מאיר  של  דבריו  או 

העיר הראשון של תל אביב שאמר: 
"אסור לחלל שבת בפרהסיה. לכל 
עם ועם יש מסורת של השקפות, 
אמונות, מנהגים – השומרת עליו. 
זהו צביונו של עם הנותן לו קיום. 
לו לקיבוץ שייבדל  ואוי  אוי ליחיד 

מתוך עמו". 

בנחל  מאז  זרמו  רבים  מים 
נולד  חדש  ישראלי  דור  הירקון, 
מנותקת  חינוך  מערכת  לתוך 
השבת  של  ודמותה  מהמסורת, 
לתוך  להיטשטש.  החלה  היהודית 
גורמים  נכנסו  הזה  הוואקום 
תחבורה  להפעלת  הדוחפים 
ציבורית בשבת, לפתיחת מרכולים 
ובתי עסק, בניית גשרים ותחזוקת 
רכבות, עד להפיכתו של יום השבת 
ליום חולין. 'יום המנוחה' - המתנה 
היהודי  העם  שהעניק  הגדולה 
לעולם שאומץ על ידי כל האומות, 
דווקא  ולהיטשטש  להימחק  עלול 

במדינה יהודים. 

לעצור את המרוץ
בפתח פרשת השבוע, משה רבינו 

מצטווה על ידי הבורא לאסוף את 
כל העם לכינוס דחוף. ומה המסר 
תעשה  ימים  "ששת  הראשון? 
יהיה לכם  וביום והשביעי  מלאכה 
ברוך  הקדוש  לה'".  שבתון  שבת 
יקרה  מתנה  להם  מעניק  הוא 
מבית גנזיו – השבת. היום המיוחד 
עבדים,  של  מעם  אותם  שיהפוך 
של  אינסופי  מעגל  של  מחיים 
בני  אדם,  לבני  וחומריות  עבודה 
חורין. יום אחד של הפוגה ומנוחה, 
מהמרוץ  עצירה  של  אחד  יום 

התובעני וחיבור אל הבורא. 

לנו  הביאה  הטכנולוגית  הקדמה 
תחום,  בכל  נוחות  חיי  לכאורה 
אבל היא גם הפכה אותנו לעבדים. 
לעלות  התמידית  השאיפה 
ב'מילה  ולהצטייד  החיים  ברמת 
לעבוד  לנו  גורמת  האחרונה' 
לפעמים  ולשכוח  השעון  סביב 
שאנחנו בני אדם, לשכוח את הבית 
שלנו.  ליחס  הממתינים  והילדים 
דווקא השבת מעניקה לנו את זמן 
הרוחנית,  וההתרוממות  האיכות 

והיא המייחדת אותנו כעם נצחי. 

זמן איכות והתרוממות רוחנית. שבת קודש                                                           )אילוסטרציה(
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דעת תורה

להודות על עולם 
התורה שלנו

צעיר  כשהייתי  מקדם,  ימים  אזכרה 

פורת  בישיבת  אז  למדנו  עשרים,  כבן 

המורים  בישיבה?  אז  היה  מה  יוסף, 

לא  נפש,  שבעים  ביחד  והמחנכים 

התורה  לבני  ישיבה  שום  אז  הייתה 

בפוניבז'  היו  הזמן  ובאותו  הספרדים. 

לבד חמש מאות תלמידים, ובסלבודקא 

מאתיים. הרגשנו אז כדלים וכרשים, מה 

בן  מאות,  שבע  מול  איש  שבעים  אנו 

פורת יוסף, ממש טיפה מן הים. והייתי 

ככה  מתבייש,  הייתי  גדול,  בצער  אני 

מעלה  עולה  האשכנזי  התורה  עולם 

מעלה ואנו מטה מטה. 

תגמולוהי  כל  לה'  אשיב  מה  וכיום, 

בן  לקב"ה,  ולשבח  להודות  צריך  עלי, 

פורת יוסף, מי ילד לי את כל אלה ואנכי 

של  מחסדיו  זה  כל  וגלמודה,  שכולה 

בליבם  נתן  לעד,  שמו  ישתבח  הקב"ה 

של ההורים שיחנכו את בניהם לתורה, 

הקדושות.  בישיבות  אותם  וישימו 

ובעזרת ה' יצאו מהם גדולי הדור הבא, 

יוסף ה' עליהם אלף פעמים. 

להעמיק בלימוד
צריך  יקרים,  חכמים  תלמידי  רבותי, 

לדעת שעיקר הלימוד צריך להיות לא 

בספרי קיצורים ובשטחיות! אלא העיקר 

להתבונן ולהעמיק בכל סוגיה, לאסוקי 

לפסוק  דהלכתא.  אליבא  שמעתתא 

הגמרא  דברי  מתוך  למעשה  הלכה 

והראשונים, לא מתוך סברות הכרס, זה 

לא שווה כלום! צריך סברא מתוך ידיעה 

המבוססת על דברי הפוסקים.

תורה  ללמוד  ביותר,  החשוב  והדבר 

כמו  ולעשות,  לשמור  ללמד  מנת  על 

למדת  "אם  זכאי  בן  יוחנן  רבי  שאמר 

לעצמך  טובה  תחזיק  אל  הרבה  תורה 

הסחורה  היא  התורה  נוצרת!".  לכך  כי 

תורה  ולמדת  זכית  אם  ביותר,  הטובה 

הרבה, אל תחזיק את הטובה בשבילך, 

אלא תלמד לאחרים, כי לכך נוצרת.

"אדם לעמל יולד" )איוב ה, ז, ( לעמל. 

ר"ת ללמוד על מנת ללמד.

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

המדרש והמעשה | סיפור לשבת

מדוע קבע הרב חברותא עם הסוחר 
ב...התזת מים?

לחלוטין  אמיתי  הינו  הבא  הסיפור 

שהתקבל מפי מקור מוסמך ומהימן. הסיפור 

נסוב אודות אחד מגדולי הדור הנודעים בדור 

קודם  באירופה  מתגורר  בהיותו  הקודם. 

לממכר  חנות  אשתו  ניהלה  ארצה,  עלותו 

קניית הסחורה המשובחת  לצורך  אתרוגים. 

מקומי  סוחר  של  בקשריו  הרבנית  נעזרה 

מהשוק  ההזמנה  את  עבורה  מבצע  שהיה 

הסחורה  את  לה  ומספק  הגדולה  בעיר 

במחיר עלות. 

הטוב  הכרת  חש  הרב  בעלה 

אך  העשיר,  לסוחר  עצומה 

הרב  תחושה?  לבטא  יוכל  במה 

שהייתה  הצעה  לסוחר  הציע 

בעיניו יקרה מכל - ללמוד עמו 

מיוחד.  לימוד  סדר  בחברותא 

ההצעה  את  לקבל  מיהר  הסוחר 

קלט  הרב  המזל,  לרוע  אולם  הנדיבה, 

במהירות שכל חריפותו הידועה של מיודענו 

בדברי  אולם  בלבד,  מסחר  לענייני  תקפה 

באזנו  ששמע  מה  כל  אטום.  מוחו   - תורה 

האוזן  לעבר  דרכו  את  מהר  עשה  האחת 

השנייה.

הרב לא חסך במאמצים, דיבר בהתלהבות, 

ביאר את דבריו פעם אחר פעם בצורה יוצאת 

הועיל.  לא  מאומה  אך  שרטט.  צייר,  דופן, 

הרב חשב וחשב עד שהבין מהו הקושי של 

הסוחר. ואז עלה ברעיונו דרך אחרת שתועיל 

הרב  הפתיע  ביניהם,  הבא  במפגש  לעניין. 

אני  הבאה  בפעם  ממנו:  וביקש  הסוחר  את 

נדהם  הסוחר  עימי.  לשחות  שתבוא  רוצה 

מהבקשה הבלתי צפויה ושאל: באיזו שעה? 

- בארבע וחצי לפנות בוקר, לפני הנץ החמה, 

הגיעה התשובה.

העיר,  בנהר בקצה  נפגשו שניהם  למחרת 

הסוחר שהרגיש נבוך מכל העניין לא הרבה 

בשאלות. הוא היה בטוח שיש סיבה רצינית 

שתכף  הרב  של  לבקשתו  ומהותית 

פקד  לשחות",  "כנס  אליה.  יתוודע 

התקרב  לפתע  היה.  וכך  הרב, 

להתיז  החל  ו..  הסוחר  אל  הרב 

ילדים  עליו מים כאילו היו שני 

פעוטים המתקוטטים יחדיו. 

מבולבל  הסוחר  היה  כעת 

למתרחש  האמין  לא  הוא  לגמרי 

ממבטיו,  נבהל  לא  הרב  עיניו.  למול 

לבסוף  הרב,  פקד  עלי"  גם  ותתיז  "תמשיך 

מים.  הרב  על  להתיז  והחל  הסוחר  נכנע 

"שאתה  הרב:  לבסוף  הסביר  היא",  "הבעיה 

קפוא וסגור, רציני מידי! אין לך שמחת חיים. 

אתה עושה כל דבר ללא חיוך. זה לא טוב". 

הפך  ומביך,  משעשע  אירוע  מאותו  ואכן 

מוחו  ומשוחרר:  רגוע  אחר,  לאדם  הסוחר 

הלימוד  פנימה...  חלחלה  והתורה  נפתח, 

ועזר  על החיים  צורת הסתכלותו  שינה את 

לו למצוא את השמחה הפנימית בתוכו.

דיני ממונות | הרב שלמה בארי

מחבל  בית  על  שפשטו  בחיילים  מעשה 
ולהפתעתם  לחימה  אמצעי  לחפש  כדי 
הרבה מצאו סכום כסף גדול בסך 120,000 
במקלט.  מוטמן  שהיה  קלמר  בתוך  ש"ח 
שאלתם היא, האם מותר לקחת את הכסף? 
ערך  יקרי  דברים  ליטול  מותר  האם  וכן 

בבית מחבל שעומד להריסה?
תשובה: נפסק בשו"ע )שמ"ח,ב. שנ"ט,א( 
שגנבת וגזל הגוי אסור’ אולם לענ"ד בנ"ד 

יש להתיר לקחת, מהטעמים כדלהלן:
)ר"ס, א( בדבר "טמון"’  א( לדעת הש"ך 
מותר  מצויים,  גויים  ברוב  חדש  אפי' 
המשפט  לנתיבות  אולם  לקחת.  לחיילים 
לא  שזה  לקחת,  להם  אסור  ד(  )ביאורים 
כמו אבדת גוי אלא כגזל גוי שהדבר מונח 

שם בידיעתו. 
ב( הואיל שבכסף משתמשים לפעילות 
)רסו,א(  בשו"ע  למ"ש  ודמי  כנודע.  טרור 

לענין השבת אבדת גוי.

את  לקחת  להתיר  לצדד  עוד  יש  ג( 
יאוש  מטעם  הפקר  מדין  המחבל  הכסף 
מכך,  התייאשו  וב"ב  שהמחבל  משום 
היות ויודעים שפושטים על ביתם חיילים 
ובודאי  ביתם  בכל  ומחפשים  מזויינים 
להם.  מוחבא  אשר  כל  שימצאו  יודעים 
וזה יש ללמוד ממה שכתב השו"ע )רנ"ט,ז. 

קפ"א,א(. 
דרך  שהוא  שכל  להוסיף,  יש  עוד  ד( 
מלחמה וכיבוש, הוי הרכוש הפקר כשלל 
ואין  לקחתו  שמותר  המלחמה  שלאחר 

בזה, משום גזל, כמבואר בגמ' גיטין לח.
נראה להתיר לחיילים  לכן, לפי האמור, 
שבאים לבית מחבל כדי להכינו להריסה, 

לקחת מה שיחפצו שהוא הפקר.
א. מותר לקחת את כספי המחבל.

בית  את  לבדוק  שבאים  חיילים  ב. 
בו  הנמצא  כל  להריסה,  המיועד  המחבל 

הפקר.

האם מותר לקחת כסף מבית מחבלים?
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מראה כהן

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

תוכו רצוף אהבה
ישראל  עם  איך  רואים  אנו  בפרשתנו 

כולם  המשכן,  נדבת  את  בשמחה  התנדבו 

עושי  שבאו  עד  ובהתלהבות,  מהר  הביאו 

העם  מרבים  לו  ואמרו  למשה  המלאכה 

למשה  ציווה  הקב"ה  והנה  וגו'.  להביא 

וארגמן  תכלת  ונחושת,  וכסף  זהב  שיביאו 

החומרים  את  למשכן  שיתנדבו  והיינו  וכו', 

טוב  היה  שהרי  בזה,  להתבונן  ויש  עצמם. 

ועושי  כסף,  יתרמו  ישראל  שעם  יותר 

המלאכה הם יקנו את כל החומרים לפי מה 

שצריך. 

בשיר  נאמר  רבותינו,  אומרים  אלא 

השירים )פ"ג(, אפריון עשה לו המלך שלמה 

תוכו  כסף...  עשה  עמודיו  הלבנון,  מעצי 

רצוף אהבה מבנות ירושלים.  אמר הקב"ה, 

אני חפץ לראות את האהבה של בני ישראל, 

את  יהיה  הכלים,  ובכל  המשכן,  שבקירות 

רגש האהבה של בני ישראל, ואם בני ישראל 

את  קונים  היו  והאומנים  כסף  מביאים  היו 

החומרים, הרי שהלב של בני ישראל שהיה 

ובמשכן  למוכרים,  הולך  היה  בכסף  מונח 

וחסר את הלב  יהיה רק את החומר עצמו 

ישראל  כשבני  כעת,  אבל  ישראל.  בני  של 

הכל  ממילא  עצמן,  החומרים  את  הביאו 

שהקב"ה  והיינו  ישראל.  עם  באהבת  רצוף 

רוצה שנקריב אליו את הלב שלנו.

רחמנא ליבא בעי
להשתמש  שגמרו  לאחר  להוסיף,  ויש 

נאמר  ישראל,  עם  שהביאו  בנדבות 

והמלאכה הייתה דיים לעשות אותה והותר. 

הקב"ה  עשה  מדוע  להתבונן  יש  ולכאורה 

בכמות  הכל  היה  שאם  אלא  שיישאר? 

היה  ישראל  מעם  אחד  שכל  הרי  מדויקת, 

יכול  היה  שלא  הרי  תרומתי  לולא  מרגיש, 

המשכן להבנות. אבל כעת שנשאר מיותר, 

יודע  מי  לעצמו,  חושב  אחד  כל  אדרבא 

זכיתי שתרומתי תהיה חלק מהמשכן,  אם 

השם  ובזה,  נשבר,  לב  גם  כאן  יש  וממילא 

יתברך חפץ יותר מהכל.

אינו  לזכור תמיד, הקב"ה  זה עלינו  ויסוד 

מסתפק במעשים הטובים, אלא הוא רוצה 

את  שתקיים  והיינו  האדם,  של  הלב  את 

ובזה  ה',  אהבת  מתוך  הלב,  מכל  המצוות 

השלימות  שזוהי  ה'  לקרבת  זוכה  האדם 

שהאדם צריך לשאוף לה כל ימי חייו.

פרשה ופישרה | הרב אריה דרעי

התאחד  כיצד  קוראים  אנו  בפרשתנו 

לזכות  כדי  ליבו  את  ופתח  ישראל  עם 

הקמת  הדגולה-  במצווה  ולהשתתף 

משכן לשכינה הקדושה.

אולם כשמתבוננים אנו בסדר הכתובים 

מביא  בתחילה  תמיהה.  בנו  מתעוררת 

הכתוב את נדבתן של הנשים- תכשיטיהן. 

נוספת  נדבה  הכתוב  מביא  מכן  לאחר 

ורק  עיזים.  צמר  טווית  הנשים-  שהביאו 

אחר כל זאת לקראת הסוף מזכיר הכתוב 

את התרומה הפעוטה שהביאו הנשיאים 

ראשי העדה- אבני שוהם ואבני מילואים 

לאפוד ולחושן. 

לכאורה ההיגיון נותן שהיהלומים ואבני 

החן יהיו בראש רשימת התרומות. קודם- 

יקרי  יהלומים  בסוף-  ורק  עיזים  יריעות 

ערך. מדוע?!

מכאן  הקדוש.  החיים  האור  ומתרץ 

רואים אנו יסוד עצום. רחמנא ליבא בעי. 

פי  על  התרומות  את  מונה  אינו  הקב"ה 

במרום.  ערכן  חשיבות  לפי  אלא  שווין 

החשוב  הדבר  על  המוותרת  אישה 

המתנדבת  אישה  תכשיטים,  מכל-  לה 

הצמר,  טווית  למלאכת  וביזע  רב  בעמל 

מלאכת כפיים הנעשית בעמל רב. כמה 

לב מסתתר מאחורי מעשה זה. ולכן ראוי 

מעל  עולם  בורא  אצל  זה  מעשה  ונכבד 

הכל!

מעשיו,  את  האדם  מעריך  תמיד  לא 

הקטנה  שפעולתו  לו  נדמה  לעיתים 

לבורא  מה  בעליל,  נחשבת  בלתי  היא 

כזו.  ערך  וחסרת  פעוטה  ולמצווה  עולם 

אולם רחמנא ליבא בעי! כוונת הלב היא 

הקובעת- המסירות והמאמץ ואין בלתם! 

איש איש כנדבת ליבו עפ"י כוחו ומעשיו 

ועל פי הניסיונות בהם הוא שרוי. כל דבר 

אשר  גדול  למעשה  יחדיו  מצטרף  קטן 

שכרו רב עד אין קץ.

באהבה רבה 

שבת שלום ומבורך

א.מ. דרעי

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל" )לה- 
א(

לדבר  אהרון  על  העם  שנקהלו  מה  כלפי 
אהרון  על  העם  "ויקהל  כדכתיב:  עבירה 
על  לכפר  מצווה  לדבר  נקהלו  עכשיו   ,"
רבינו  משה  להם  שאומר  וזהו  מעשיהם, 
ע"ה: "ויאמר אליהם אלה הדברים אשר ציוה 
'אלה אלהיך  ה'". רצה לומר, אלה יכפר על 

ישראל' המובא במעשה העגל. 
)'ברכת אליהו' לרבי אליהו בן הרוש, מחכמי מרוקו(

ביום  מושבותיכם  בכל  אש  תבערו  "לא 
השבת" )לה-ג(

שבת  דנטיר  מאן  מובא:  הקדוש  בזוהר 
כמאן דנטיר אוריתא כולה. מי ששומר את 
השבת כמי ששומר את התורה כולה. ולפי 
זה אדם השומר שבת - לא נענש ולא נכנס 
כל  את  קיים  כאילו  שהרי  הגיהנום,  בשערי 
התורה כולה. וזהו פירוש הפסוק. לא תבערו 
אש בכל מושבותיכם, דהיינו אש הגיהינום, 
ביום  בגופותיכם,  דהיינו  מושבותיכם,  בכל 

השבת, בזכות השבת. ששמירת שבת שווה 
לקיום כל התורה כולה. 

)'ישמח משה' לרבי אברהם משה דמרי מחכי תוניסיה(

"ויעש את הכיור במראות הצובאות" )לח-ח(
צדקניות  נשים  בזכות  ז"ל,  רבותינו  אמרו 
ממצרים.  ישראל  נגאלו  הדור  באותו  שהיו 
וקשה, שהרי אמרו רבותינו ז"ל על הפסוק: 
"והנה עתך עת דודים" - הגיע זמן השבועה 
שנשבע ה' לאברהם אבינו שיגאלו בניו, ולא 
אותה  בזכות  ורק  מצוות,  שום  בהם  היה 
נשים  שבזכות  אמרו  וכיצד  נגאלו,  שבועה 
צדקניות נגאלו? ואפשר לומר שמצד הטבע, 
היה  לא  בפרך  בהם  שהשתעבדו  לאחר 
מעט,  מתי  אם  כי   ממצרים  שיצאו  סיכוי 
להשליכו  הילוד  הבן  כל  על  שנגזר  ועוד 
ריבוא  שישים  יצאו  לבסוף  והנה  ליאור, 
ועוד שעלו אחד מחמישה, וזהו בזכות אותן 
נשים צדקניות שפרו ורבו כנגד הטבע, והוא 

בזכות המראות הצובאות. 
)'משמרת הקדש' לרבי חסדאי אל מושנינו, מחכמי מרוקו(

מדוע דחק הכתוב את היהלומים 
ואבני החן לסוף רשימת התרומות?

פנינים ופרפראות בפרשת השבוע מפי חכמנו קדמוננו זיע"א

מטעמי השבת
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חכמת תורה

ומקרבן לתורה

לקרב  צריך  שעמו  הראשון  הדבר  מהו 

רחוקים?

שנצליח  נגיד  גמרא!  זהו  הראשון  "הצעד 

ורגש  רגש,  זה  תפילה  אבל  בתפילה,  לחזקו 

זהו דבר עולה ויורד, יתרומם ולאחר מכן יגיע 

לעבוד  שכל,  זה  גמרא  אבל  נפילה.  של  זמן 

עם המוח. אנחנו התרגלנו לזה מקטנות, ולא 

יודעים להעריך כמה זה מרתק וממלא. יצא 

לי לאחרונה ללמוד עם תלמידים מתקרבים 

הבחורים  אחד  בא  למחרת  'הכונס'.  פרק 

אתמול  הרב,  'כבוד  בהתלהבות:  לי  ומספר 

בלילה חלמתי על... צאן ודיר וכו'". זהו הדבר 

השטויות  את  להוציא  להם  שגורם  היחיד 

מהראש!"

חזקה  משיכה  שמרגיש  טרי  תשובה  בעל 

האם  הגמרא.  חשבון  על  המוסר  ללימוד 

להניא אותו מכך?

זוכה לקרב רחוקים  "כבר עשרים שנה אני 

יכול להעיד, שמי שלא התחבר לגמרא  ואני 

מלמד  היה  ע"ה  מורי  אבי  מהדרך!.  נשר 

גמרות  טריים  מתחזקים  ובהם  תלמידיו  את 

קשות על הסדר, שבת, עירובין, ב"ק, וכך עבר 

ולא פעם הייתי אומר  איתם את רוב הש"ס. 

לו, למה לא תלמד איתם מוסר? והוא ענה לי: 

'שאלות באמונה באות ממיעוט קדושה, לא 

וכשאני מכניס אותם לקדושת  מעודף שכל, 

כך  מאליהן'.  נעלמות  כולם  השאלות  הגמ' 

והיה  ע"ה  ציון  בן  חכם  ורבו  ממורו  קיבל 

הבריות  את  'אוהב  הלל,  דברי  את  מצטט 

ומקרבן לתורה'. לקרב אותם אל התורה, לא 

את התורה אליהם".

עדיין  אולם  לתורה,  להתקרב  שזכה  אדם 

יש בליבו פחד מהעבירות שעשה. כיצד עליו 

לתקן זאת?

"אסור לעבוד מתוך פחד כי הוא דבר חולף. 

הסטייפלר  מרן  הבנה.  מתוך  לחזור  חייבים 

ושקוע  גמרא  דף  שלומד  מי  אמר,  זצ"ל 

וכמובן  עברו,  כל  את  בכך  מתקן   - בלימוד 

עם  להפחיד  עוד.  מלעבור  להבא  נזהר 

ולא  אותם  משגע  רק  זה  וסיגופים  תיקונים 

שהוריו  אסור  שמתקרב,  נער  כלל.  מועיל 

כך  מוזרה,  בצורה  מתנהג  אותו  יראו  בבית 

להיות  לא  תשובה,  לבעלי  ע"ה  אבא  הדריך 

מוזרים. לא פעם היו באים לשאול אותו לגבי 

לעזוב  לא  מורה  והיה  וכדו'  העבודה  עזיבת 

לבעיות  שגורם  דבר  זהו  כי  קיימת  עבודה 

מתחרט  לבסוף  עצמו  והאדם  בית  בשלום 

ע"כ. ובסוף ימיו התבטא ואמר 'הקב"ה זיכה 

אותי לבעלי תשובה ללא תופעות לוואי'."

"מי שלא התחבר לגמרא נשר מהדרך!" 
קירוב רחוקים כיצד? "לא דרך פחד אלא רק בהבנה מעמיקה" < שיחה עם 

הגאון רבי יוסף חיים גבאי שליט"א ראש מוסדות "תפארת למשה" נתניה

הצרפתי  ל  הפרלמנט  מחברי  אחד 
היתה בת חולה במחלת נפש קשה. 

ידיים,  הרימו  כבר  הרופאים  כל 
ידידיו  אל  פנה  הנואש  ואביה 

עצה.  בבקשת  היהודים 
להשתטח  לו  המליצו  הם 
בן  עמרם  ר'  של  קברו  על 
ווזאן  בעיר  זצוק"ל  דיוואן 

במרוקו, דבר הידוע כסגולה 
לרפואה.

ווזאן קיבלה את  יהודי  קהילת 
האורח ומשפחתו בכבוד גדול, ובמשך 

לא משו מציונו של  רצופים  ימים  מספר 
להחלמתה  בדביקות  מתפללים  הצדיק, 

של הנערה.
נסערת  שהייתה  הבת  הלילה,  בחצות 
ביותר במשך כל היום, נפלה לפתע 
לתרדמה עמוקה שנמשכה על 
לכשהקיצה  לצהרי המחרת. 
סיפרה  ונינוחה  רגועה 
אדם  ראתה  שבחלומה 
פניה  על  ידיו  שהעביר  זקן 
קומי  לה:  ואמר  פיה  ועל 
ביתי, כעת את בריאה ואין לך 

מאומה.
נדהם מהנס שארע  חבר הפרלמנט 
לכבוד  ומפוארת  גדולה  סעודה  וערך 

הצדיק.

על הניסים | מופתים מחכמי הדורות

מאת מו"ר הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א
ראש מוסדות אור החיים

וחבר מועצת חכמי התורה

הרפואה הפלאית בחלום הלילה

השבת – מבחן האמונה
ּוַבּיוֹם  ְמָלאָכה  ה  ָעשֶׂ תֵּ ָיִמים  ת  שֶׁ "שֵׁ
תוֹן לה'"  בָּ ת שַׁ בַּ ָלֶכם קֶֹדׁש שַׁ ִיְהֶיה  ִביִעי  ַהשְּׁ
)שמות לה, ב(. הגאון רבינו יעקב אבוחצירא 
ה  ָעשֶׂ זצ"ל בספר "פיתוחי חותם" מבאר: "תֵּ
ה מאליה, שכדי שיוכל האדם  ָעשֶׂ ְמָלאָכה", תֵּ
קדושת  עליו  ותחול  כראוי  שבת  לשבות 
שבת חייב שתהיה לו אמונה וביטחון מלא 
בה' יתברך במשך שאר ימות השבוע, שאין 
אלא  שמרוויח  לרווח  והעושה  הגורם  הוא 
הפסיד  אם  בין  יתברך,  מאיתו  נעשה  הכל 

ובין אם הרוויח. 
ה'  ֶאת  ְוָזַכְרתָּ  ח(  ד,  )דברים  שנאמר  כמו 
י הּוא ַהּנֵֹתן ְלָך ּכַֹח ַלֲעשׂוֹת ָחִיל, ה'  ֱאלֶֹהיָך כִּ
יל ַאף ְמרוֵֹמם )שמואל  פִּ יר ַמשְׁ מוִֹריׁש ּוַמֲעשִׁ
א ב, ז(. אך אם יחשוב האדם שמעשה ידיו, 
הנותנים  הם  וכישרונותיו  חכמתו  חריצותו 
בהם  ויתלה  והברכה,  ההצלחה  את  לו 
יצליח לשמור את  בטחונו, הוא לעולם לא 
ובמעשה,  בדיבור  במחשבה  כראוי  השבת 
יחשוב  בשבת(  )אפילו  הזמן  שכל  כיון 

ויחשב איך יוכל להצליח ולהרוויח יותר. 
החיים  האור  רבינו  מרן  כתב  בזה  וכיוצא 
אדם  לדוגמא  ניקח  ט(.  כ,  )שמות  הקדוש 
שברשותו מפעל נעליים, אם יש לו אמונה 
בבוא  אותו,  ומפרנס  זן  בה' שהוא  וביטחון 
ולשים  הכל  להפסיק  יוכל  הוא  השבת  יום 
למחשבת  מחשבותיו  בין  וחייץ  חומה 
חדש  עולם   - אחר  בעולם  ולהיות  עסקיו, 
אין  אם  אך  יז(.  לא,  )שמות  ַפׁש  נָּ ַויִּ ַבת  שָׁ  -
מאיתו  שהכל  והביטחון  האמונה  את  לו 
יוטרד  הוא  השבת  במשך  אז  יתברך, 
במחשבות על עבודתו, איך עשה כך וכיצד 
יעשה כך, ובעקבות זאת יבוא גם לדבר על 
מלאכתו ונמצא שהוא עובד בשבת, אמנם 

לא במעשה אך במחשבה ובדיבור. 
שביתת  את  לשמור  האדם  שיוכל  כדי 
ֵלָמה  שְׁ ְמנּוָחה  והרצויה,  הראויה  השבת 
להאמין  הוא  צריך  ָבּה,  רוֶֹצה  הּוא  ה  ַאתָּ שֶׁ
כבר  עשויים  מעשיו  שכל  ולראות  לבטוח 
וקדושתה  עוצמתה  את  יתברך.  מאיתו 
במשך  בחוש  לראות  זוכים  השבת  של 
שבהם  הפעילות,  שנות  למעלה מארבעים 
התארחו  צבא  ובוגרי  נערים  בחורים  אלפי 
בישיבתנו בשבת וזכו לחוות חוויה רוחנית 
ששינתה את כל מגמת חייהם ובזכותה זכו 
שלימה,  שמים  מלכות  עול  עליהם  לקבל 
וכיום רובם ככולם תלמידי חכמים חשובים 
התורה  אור  את  המפיצים  הוראות  מורי 
והקדושה בעם ישראל, כזה ראה וקדש )ר"ה 

כ ע"א(.
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מים שהוחמו בשעון שבת
האם מותר במקום הצורך, להכין שעון 

מערב שבת שיחמם את המים בשבת?
שנעשה  דבר  שכל  בידינו,  נקוט  כלל 

שבת,  מערב  שנעשה  כמו  דינו  בהיתר 

ולכן מותר להשתמש במים אלו בשבת. 

הליכות  בספר  אאמו"ר  מרן  כתב  וכן 

שהוחמו  שמים  ר"ח(  )עמוד  ח"ד  עולם 

לצורך עצמו, שמותר  גוי בשבת  ידי  על 

ליהודי לרחוץ בהם פניו ידיו ורגליו, כיון 

לגבי שעון שבת,  וה"ה  שהוחמו בהיתר. 

כנ"ל.

מצלמות בשבת
אבטחה  מצלמות  שמצוי  במקום 
השבוע  ובמשך  בשבת  הפועלות 
בשבת,  לידם  לעבור  מותר  האם  כולו, 
רישא'  'פסיק  בגדר  הוא  הרי  שלכאורה 

ואסור?
להלכה מצלמות שהוצבו ע"מ לאבטח 

פועלת  והמצלמה  ושבים,  העוברים  את 

אינו  לתומו  וההולך  אוטומטי  באופן 

ואף שהוא פסיק  מתכוון להצטלם כלל, 

זאת  בכל  מצטלם,  בוודאי  דהרי  רישא 

וגם  דאורייתא,  מלאכה  שום  בזה  אין 

מצילום  לתומו  העובר  לאיש  אכפת  לא 

ברחוב  נמצא  הדבר  אם  ובמיוחד  זה, 

מרכזי  שההולך מותר לעבור בהם, וקי"ל 

ניחא  דבאיסור דרבנן פסיק רישיה דלא 

זה התירו הפוסקים  ומטעם  ליה, מותר. 

שדלתותיו  חשמלי  שער  ליד  לעבור 

במעבר  אוטומטית  בצורה  נפתחות 

בית  ליד  העובר  באדם  וכן  לידו.  אנשים 

ועי"כ נדלקת תאורה חזקה המאירה את 

הכביש, ג"כ מותר בשבת מטעמים הנ"ל. 

פרשת זכור לחיילים
לקום  יכולים  שאינם  חיילים  לגבי 
בבוקר לתפילת שחרית לשמוע פרשת 
לאחר  להם  לקרוא  אפשר  האם  זכור. 

התפילה ואפ' אם הגיע כבר זמן מנחה?
ואפ'  ולקרא עבורם,  ס"ת  להוציא  ניתן 

אם הגיע זמן תפילת המנחה, רק שיקרא 

האומרים  דיש  ואע"ג  ברכה.  בלא  זאת 

אלא  הייתה  לא  הקריאה  שתקנת 

בשחרית, ולדעתם שב ואל תעשה עדיף. 

בכל זאת לדינא שייך לקרוא בעבורם. 

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

שואל ומשיב

העצום  הדג  הוא  לווייתני  כריש 
של  לאורך  מגיע  גופו  בים.  ביותר 
כ-12 מ' )כגודל אוטובוס( ומשקלו מעל 
הוא  המאסיבי,  גודלו  למרות  טון!   30

ידוע כבעל חיים שליו ועדין.

שגדלה  קוי  דגת  היתה  האנאקו 
המופלג  לגיל  והגיעה  ביפן  באגם 
לפי  גילה  את  חישבו  חוקרים   !226 של 

טבעות הגדילה בקשקשים שעל גופה.

דגי זהב יכולים להבחין בין מנגינות 
שונות ובין מלחינים שונים. 

דג טונה יכול לשחות במהירות של 
עד 70 קמ"ש.

יחסית לגודל גופם, לדגים יש מוח 
קטן בהשוואה לבעלי חיים אחרים.

חמסה | חמישה דברים על דגים

דיבוק חברים בזכרון יעקב

כמעיין המתגבר | מהנעשה בסניפי אל המעיין

במדרשיות  ובחורים  נערים  של  השתתפותם 
מחדש.  סיפוק  רגע  בכל  יוצרת  המעיין'  'אל 
שלא  החדשות  הפנים  האווירה,  ההתלהבות, 
ובעיקר  המדרש,  בתי  את  מלפקוד  חדלים 
מכותלי  היוצאים  המבורכות  התוצאות 

המדרשיות.
הגידול המרשים במדרשיות ובמספר הבחורים 
ונערי החמד המשתתפים בו, הביאה את הנהלת 
'אל המעיין' בראשות המנכ"ל הרב משה אילוז, 
לרדת לשטח ולקיים סיורים במדרשיות הפזורות 

בכל אתר ואתר. 
יעקב  בזיכרון  המרכזית  במדרשיה  בביקורם 
התרשמו  הם  הינדי,  משה  הרב  של  בניהולו 
ולהט  המחשמלת  האווירה  מהעוצמה, 

הבחורים  שרויים  בהם  והנחישות  המוטיבציה 

סביב שולחן ענק, כשהם מטים את אוזנם בקשב 

יעקב מסכת ברכות. שואלים,  בעין  רב לשיעור 

שיעור  היה  משל  ומבארים  מתרצים  מקשים, 

כללי באחת הישיבות המצטיינות. 

לא  בכדי  הדיבור  זכות  על  וויתר  המנכ"ל 

עם  בשיחה  אך  וההתמדה,  מהריכוז  להוציאם 

המלמדים, הפליג בשבחם של באי בית המדרש 

והררי  הזה  העולם  מנעמי  על  מוותרים  כשהם 

הפיתויים המוצגים לרשותם בתיכונים ובמעונות 

זצוק"ל,  מרן  של  השליחים  "אלו  הסטודנטים. 

אשר שפך נהרות של דמעות בכל פעם כשהאיץ 

בנו לפעול למען קירוב בני הנוער".    

את  ערב  מידי  הפוקדים  הנוער  בני 
המדרשיה שבבית הכנסת רבי מאיר בעל 
של  לביקורו  השבוע  זכו  מוצקין,  בקרית  הנס 
'אל  מדרשיות  את  המפעיל  כרמיאל  דרור  הרב 

המעיין' באזור.

בכל ליל שלישי ושישי מקיים הרב מימון 
שיעור  יבנה,  בגן  המדרשיה  ראש  לוי, 
ייסודי של חומש  מקיף בפרשת השבוע ולימוד 

עם רש"י.

עכו,  בעיר  מהמדרשיה  נערים  עשרות 
יוסף  הרב  הגאון  לביקורו של  זכו השבוע 
מוגרבי שליט"א, שאף מסר שיחת חיזוק נרגשת 
תורה  עול  עליהם  לקבל  בהם  והאיץ  לבחורים, 

ומצוות.

שמחה של מצווה בדיבוק חברים תוך שירי 
קטן  פורים  בליל  בנעימה,  והודאה  הלל 
במרכז 'מאורות אל המעיין'  סניף גבעת אולגה 

שבעיר חדרה.
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הלכה ברורה

פיוט שלום עליכם 
אמירת "שלום עליכם"

בבואו מבית הכנסת
"שלום  לומר את הפיוט  ישראל  מנהג 

עליכם" קודם הקידוש בליל שבת.

שלש  קטע  כל  לומר  נוהגים  ויש 

פעמים, כדי לחזק הדבר. ואאמו"ר מרן 

פעם  קטע  כל  לומר  נוהג  היה  זצוק"ל 

שלא  רצונו  מחמת  ]והיינו  בלבד,  אחת 

שיוכל  וכדי  הקידוש,  קודם  להתעכב 

בתורה[.  ולעסוק  סעודתו  לסיים  למהר 

והיה נוהג לאומרו בעמידה.

והיה נוהג לומר "שלום עליכם מלאכי 

עליון",.  מלאכי  השלום  מלאכי  השרת 

ולא  המלכים"  מלכי  "מלך  אומר  והיה 

"ממלך מלכי המלכים".

לשלום"  "צאתכם  לומר  שלא  ונהג 

בסוף "שלום עליכם" כלל, מפני שאין זה 

נאה לומר למלאכים שיצאו מביתו.

היה  עליכם",  "שלום  אמירת  ואחר 

אומר פסוק "כי מלאכיו יצוה לך לשמרך 

בכל דרכיך" )תהלים צא יא(, ופסוק "ה' 

עולם"  ועד  ובואך מעתה  ישמור צאתך 

פרק  מכן  ולאחר  ח'(.  קכא  )תהלים 

"אשת חיל" )משלי פרק לא( כנהוג.

שלא לבטל רגע
ולאחר מכן היה מקדש מיד על הכוס, 

ולא היה אומר פיוט "אזמר בשבחין" או 

נוהגים  שיש  פיוטים  ושאר  רעוא"  "יהא 

להתעכב  שלא  רצונו  מחמת  לאומרם, 

קודם הקידוש, וכדי שיוכל למהר לסיים 

סעודתו ולעסוק בתורה.

תלמיד  בביתו  התארח  אחת  ופעם 

בפני  ותמה  הדור,  מגדולי  מופלג  חכם 

זצוק"ל  אאמו"ר  של  הנהגתו  דרך  על 

"שלום  באמירת  ולמהר  כך  כל  לקצר 

עליכם" ו"אשת חיל" בלא זמרה ונעימה, 

אאמו"ר  את  כשראה  מכן  לאחר  אולם 

מיד  וניגש  הסעודה  את  לסיים  ממהר 

אל שלחן לימודו ושקע בלימוד התורה, 

בעוד שאר בני הבית לא סיימו הסעודה, 

הנהגתו,  דרך  את  מבין  שעתה  לי  אמר 

שאינה אלא מחמת גודל אהבת התורה 

רגע  אפילו  לבטל  שלא  ורצונו  בו,  שיש 

אחד מלימוד התורה.

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

פניני אור החיים הקדוש

ההורים  לכינוסי  נרשמה  אדירה  הצלחה 

מערכת  לחיזוק  יוסף'  'בני  רשת  שיזמה 

החינוך התורנית.

של  שורה  יזמה  הרשת  הנהלת  כזכור, 

חינוך  בנושאי  להורים  וסדנאות  כנסים 

חומות  ביצור  הוא  מטרתם  שכל  הילדים, 

החינוך הטהור ברוח ישראל סבא, והרחבת 

רישום  ידי  על  ה'קירוב'  מוסדות  מעגל 

ילדים למוסדות חינוך תורניים.

גת  בקרית  השבוע  שהתקיימו  בכנסים 

מכל  הורים  מאות  השתתפו  ובשדרות, 

״נהפוך כל אבן להוציא יקר מזולל״

פירות הילולים | מהנעשה ברשת החינוך

ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ֲעַדת  ל  כָּ ֶאת  ה  משֶׁ ויְַּקֵהל 

ה'  ִצוָּה  ר  ֲאשֶׁ ָבִרים  ַהדְּ ה  ֵאלֶּ ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר 

ַלֲעׂשת אָֹתם:

את  מביא  הקדוש  החיים  האור  רבינו 

בתורה  היחיד  שהמקום  המדרש,  דברי 

הוא במצוות  ה',  'ויְַּקֵהל משֶׁ לשון  שנאמר 

המדרש:  ועונה  ומדוע?  שבת.  שמירת 

'אמר הקדוש ברוך הוא, עשה לך קהילות 

הלכות  ברבים  לפניהם  ודרוש  גדולות 

הבאים  דורות  ממך  שילמדו  כדי  שבת, 

כדי  ושבת...  שבת  בכל  קהילות  להקהיל 

שיהא שמי הגדול מתקלס בין בני'.

דברי  את  הקדוש  רבינו  מביא  עוד 

ודורש,  יושב  שהחכם  'בשעה  המדרש: 

מתכפרים עוונותיהם של ישראל'. כלומר, 

יש  חכמים,  דברי  שמיעת  שבאמצעות 

תיקון וכפרה לנשמות ישראל.

הקדוש,  רבינו  מבאר  האמור  ולפי 

לעניין  מתייחס  הדברים'  'אלה  שהפסוק 

'ויקהל משה' הנאמר בפסוק הקודם,  של 

ועל זה נאמר 'אשר ציוה ה' לעשות אותם' 

ולדרוש  קהילות  להקהיל  מצווה  שיש 

בהמשך,  המוזכרים  שבת  הלכות  להם 

ובאמצעות כך 'לעשות אותם' יהיה תיקון 

הני  וישלימו  ויתקנו  לנשמתם,  וכפרה 

ישראל את נפשותם. 
 ]אור החיים ויקהל פרק לה פסוק א[

חשיבות לימוד הלכות שבת ברבים

טיפ חינוכי

למשפחות  התורה  מתלמודי  הקשת,  גווני 

והאזינו  הקירוב,  למוסדות  ועד  האברכים 

בשקיקה להרצאותיהם של נשיאות רשת 'בני 

יוסף' ובראשם הגר"ד יוסף, הגר"ז כהן, והגר"מ 

פינטו, אשר יצאו למסע חיזוק החינוך התורני 

בכל רחבי הארץ.          

ונהפוך  ידינו,  מתחת  מאמץ  כל  נחסוך  "לא 

את  לבסס  מזולל.  יקר  להוציא  בכדי  אבן  כל 

ולפתוח  האברכים,  לבני  התורה  תלמודי 

מוסדות 'קירוב' עבור ילדי ישראל ובני הנוער", 

הצהירו הרבנים בדבריהם.     

ואנשי  רישום  צוותי  עמדו  הכנסים,  בסיום 

עצום  מבחר  לציבור  והציגו  ומקצוע,  חינוך 

של מוסדות לכל קצוות הקשת של רשת 'בני 

יוסף'. במקביל, מוקד הרישום המרכזי ברשת 

תוגבר אף הוא, וצוותות של פקידים וטלפניות 

היה ערוך לתת מענה מיידי לכל מקום בארץ, 

ובחוליית  על מנת ליצור חיזוק בדור ההמשך 

שרשרת הדורות הבאה.

בשבועות הקרובים, יתקיימו כנסים וסדנאות 

המהפכה  את  וימחישו  הדרום,  ועד  מהצפון 

ברשת 'בני יוסף' בשנים האחרונות.

להיות שותף בעזרה
ילדינו לעשיית חסד  נחנך את  כיצד 

כבר מגיל קטן וכ"ש בגיל מתקדם?

מתחיל  חסד  לעשיית  החינוך  תשובה: 

בבית.  לעשות  מתרגל  שהילד  ממה  כמובן 

לעזור  הילד  את  להרגיל  מאוד  רצוי  ולכן 

מידת  משתנה  גיל  כל  שאצל  כמובן  בבית. 

ותוכן העזרה. אולם צריך לזכור, שלא כדאי 

צריך  "פקודה",  ע"י  לעזור  יתרגל  שהילד 

של  "שותף"  נעשה  שהוא  הילד  את  להרגיל 

הגדולים - בשעה שהוא עוזר, ואז הוא מרגיש 

ומתרגל  בבית.  מעמד  ומקבל  מכובד  שהוא 

לעשות את הדברים מתוך שמחה.
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פרשת
כי תשא

פסוק מסתתר

מספר ורמז

הזוכה
לפרשת תרומה
ידידיה בן 
אליעזר, 

ביתר עלית

פתרונות יש לשלוח למערכת “חוד השבוע”
עד יום שלישי בצרוף שם, כתובת וטלפון.

מייל: pitronot613@gmail.com   פקס: 073-3326185

חידוד

מצוות לא תעשה
בפרשתנו מופיעה

בפעם השניה
מתוך שלושה

ת
נו

רו
ת

פ
מצאו את הפסוק המסתתר במשבצות.

התחילו באות ו' המודגשת וסיימו באות מ'.
תוכלו לנוע לכל הכיוונים. )פרט לאלכסון(

סיימתם? אספו את האותיות בהם לא השתמשתם 
והרכיבו כינוי ליום השבת.

מהו הכינוי?

_____________________

___________________

בקשר למה מוזכרים
המספרים הבאים בפרשתנו?

פר' תצווה:
תפזורת - "ועשית בגדי קדש...לכבוד ולתפארת"

ציור ורמז - זית- כ"ז,כ'.  רמון – כ"ח, 
ל"ג.

סל – כ"ט, ג'. זרת – כ"ח, ט"ז. 
אוזן – כ"ט, כ'. יין – כ"ט, מ'.

ומכשתקשהממ

ולישימעהרי

עלאימיהאתמ

אותהדלתבהש

לאיבוובתאת

ררנמרששהשו

ישילומרועכ

יבוותינבלת

ניתעמשהאתב

בנירבראלהש

40

732
1311

פרשת ויקהל

הדרשן הקטן

פתרונות יש לשלוח למערכת “חוד השבוע”
וטלפון כתובת  שם,  בצרוף  שלישי  יום  עד 
מייל: pitronot613@gmail.com   פקס: 073-3326185

שם השולח:
כתובת:
טלפון:

הזוכה
לפרשת תצווה
יאיר כלילי, 

אלעד

חידוד

הוזכר תריסר
טל בו נאסר

בדבור אחד נמסר.
למה הכוונה?

בקשר למה מוזכרים
הציורים הבאים בפרשתנו?

ציור ורמז

ת
נו

רו
ת

פ

כי תשא:
פסוק מסתתר - מקור הברכה

מספר ורמז - 2 לוחות הברית, 3 – רגלים, 7 – ימי 
הפסח, 11 – סממני הקטורת, 13 – מידות, 40 – ימים.

חידוד- “לא תבשל גדי בחלב אמו”

מחדדים 
את המח!

מעיינים
בפרשה!

רמזים!מפענחים

השלימו את המילים החסרות בפסוק
ושבצו אותן בתשבץ.

בטור המודגש מצאו מצווה בפרשה.

1. “ ויעש את השולחן עצי ___________”
2. “ לעשות  ___________ ובכסף ובנחושת”

3. “ ___________ וארגמן ותולעת שני”
4. “ אורך היריעה האחת ___________ ועשרים”

5. “ ולהורות נתן ___________”
6. “ ויחדו יהיו ___________ אל ראשו”

7. “ ___________ בצלאל ואהליאב”
8. “ וכל אשר ___________ רוחו אותו” 

מה קבלתם? ____________________

תשבץ

1

2

3

4

5

6

7

8

גם לי יש 
מה לומר!

"ַוַיְּקֵהל מֶֹשׁה ֶאת ָכּל ֲעַדת ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל"
ְּבַמָתּן ּתֹוָרה ָהיּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְמֻאָחִדים, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוִיַּחן ָשׁם ִיְשָׂרֵאל" 
ָהֵעֶגל,  ַּבֵחְטא  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשָחְטאּו  אּוָלם,  ֶאָחד.  ְּבֵלב  ֶאָחד  ָּכִאיׁש 
ִנְגַרם ֵּפרּוד ּוַמֲחֹלֶקת ֶּבֶקֶרב ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל. ְלִפיָכְך, ְּבָׁשָעה ֶׁשָמָּׁשה 
ַרֵּבנּו מֹוִדיַע ָלַעם ַעל ְמֶלאֶכת ַהִמְׁשָּכן, הּוא ַמְקִהיל ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
ְּכִביֵמי  ָּבָעם  ָהַאְחדּות  ֶאת  ּוְלָהִׁשיב  ְלָיְׁשָנּה  ֲעָטָרה  ְלַהְחִזיר  ְּכֵדי 

ִלְפֵני ֶׁשִּנְבֶנה ַהִמְׁשָּכן, ָיכֹול ָהָיה ָּכל ָאָדם  ַמָתּן ּתֹוָרה. 
ִמִיְּׂשָרֵאל ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ַעל ָּבָמה ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָחַפץ 

ִלּבֹו. ִמֶּׁשִּנְבָנה ַהִמְׁשָּכן – ֶנֱאָסר ְלַהְקִריב ְּבָכל ָמקֹום, ְוַהּכֹל ַחָיִּבים 
ְלָהִביא ֶאת ָקְרְּבנֹוֵתיֶהם ַלִמְׁשָּכן. ְּבָכְך ְגַּרם ַהִמְּׁשָּכן ֶׁשִיְּהיּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ִנְקָהִלים ֻּכָּלם ְּבָמקֹום ֶאָחד ּוְמֻלָּכִדים ְּכִאיׁש ֶאָחד.
)ע"פ המלבים(
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מוקד רישום ארצי
רשת החינוך "בני יוסף"  רשת מעיין 

החינוך התורני בא"י

המשך בשבוע הבא...

כתבה: א. מלכא 
ציירה: רחלי דויד

 פרק נ"א

תקציר: דוד ג'ו מסיים את סיפורו ומציין שמישל הוא גיסו, 
אחיו הגדול של אשתו המנוחה מרתה, אבא מציע לרוברטו 

לספר את סיפורו של סבא אנטוניו לפני כל הקבוצה. 

מוקד רישום ארצי 
רשת "בני יוסף":

1800-222-444


