
מעיין השבוע
בס"ד מ העלון השבועי מבית "אל המעיין" רשת החינוך "בני יוסף" מ תמוז תש"פ מ גליון מס' 848

על פי הדיבור 
להנחיות  ובהתאם  רושם  רב  במעמד 
ארצי  חידון  יתקיים  הבריאות,  משרד 
לאלפי תלמידי רשת 'בני יוסף' עם סיום 
פרויקט   – הדיבור'  פי  'על  התוכנית 
השנה  במהלך  שהתקיים  מסועף 
במוסדות ונועד לחזק את מעלת הדיבור 
לחיזוק  העצמה  ופעילויות  והשתיקה, 

עבודת המידות.

בין אדם לחברו
יקיימו אלפי  'המצרים'  בין  ימי  עם פרוס 
בוגרי הכיתות הגבוהות ברשת 'בני יוסף' 
'בין אדם  ודיון בהלכות  רב שיח משותף 
לחברו' במסגרת פרויקט 'להתענג' בלילי 
ימים  של  בעיצומם  גם  שממשיך  שישי 
הנחיות  של  קפדנית  שמירה  תוך  אלו 

משרד הבריאות.  

תוכניות בשגרת קורונה  
ע"י  החדשות  המגבלות  פרסום  עם 
התפשטות  התעצמות  בשל  הרשויות 
רכזי  הונחו  השני,  בגל  הקורונה  נגיף 
השיעורים,  כל  את  לקיים  המעיין'  'אל 
הכנסים, ההרצאות והסדנאות – אף אלו 
שנקבעו מראש, בהתאם למספרם המותר 
ע"פ ההנחיות ולא להקל בכך ראש מפני 
שזוהי הוראתם הברורה של גדולי ישראל.     

חדש במעיין
"נותן לו את בריתי שלום"

השלום מעלת  גודל  על  ומיוחד  מפעים  סיפור   ■ ובתבונה?   בחכמה  בית  השלום  בעיות  את  הרב  פתר  כיצד 

ישיבת א וראש  מייסד  ל 
יוסף  רבי  הגאון  פוניבז', 
נכנס  זצ"ל,  כהנמן  שלמה 
'אינני  פנים.  וזעוף  נסער  יהודי 
יכול עוד!' ירה מיד, 'אני אדם נקי 
בדיוק  היא  רעייתי  אך  ומסודר, 
מפוזר  העת  כל  הבית  ההיפך, 
מלוכלכת,  הרצפה  ומבולגן.. 
יכול  אינני  מבולגנים,  הארונות 
הישיבה  שראש  מבקש  אני  עוד.. 
ראש  מרעייתי!'  לגט  אותי   יכוון 
ללא  אך  להרגיע,  ניסה  הישיבה 
הצלחה. 'אני מזדהה איתך', השיב, 
'הרי גם אני כזה נקי ומסודר.. הבה 
נקבע פגישה למחר בעשר בבוקר  
למחרת,  התהליך!'  את  ונקדם 
בשמונה בבוקר, שב הרב מתפילת 
ה'בוקר  ברכת  ולאחר  השחרית, 
לחש  יום,  כמדי  לרבנית  טוב' 
מסתורי   כשחיוך  באזניה,  משהו 
היטיבה  הרבנית  פניו.  את  מכסה 
את  גם  כיסה  רחב  וחיוך  להבין, 
ההפיכה  תוכנית  לנוכח  פניה  

הנועזת...
 

המהפכה מתחילה
מיד אחרי  ארוחת הבוקר, החלו 
הרב והרבנית  במשימת ההפיכה. 
המטבח,  מארונות  יצאו  הצלחות 
והוצבו בחוסר סדר בולט בשולחן 
קיבלו  הרב  של  חולצותיו  הסלון. 
מקום של כבוד במטבח, מכשירי 
הונחו ברישול מול דלת  הכתיבה 
מבולגן  הפך  כולו  הבית  הכניסה. 
ומפוזר עד מאוד, ג'ונגל של ממש.. 
בסיפוק  התבוננו  והרבנית  הרב 
בתוצאה הנועזת והמתינו לאורח 
הצפוי.. ברגע שנכנס, זע מיודענו  
לאחור בתדהמה. אם חשב שהוא 
מתברר  מבולגן,  בבית  מתגורר 
שביתו ראוי לפרס  הסדר והניקיון 
הרב  הרב..  של  לביתו  בהשוואה 

הרים  הבלגן,  על  מעט  התנצל 
פינה  במאמץ  מהרצפה,  כיסא 
והכריז:  הסלון,  בשולחן  מקום 
הנושאים  את  לסדר  נתחיל  'הבה 
 '? נתחיל  במה  לגט!  הנוגעים 
–גמגם  צריך...'  שלא  האמת  'לא, 
בסוף..  אבל  'חשבתי,  האברך. 
אולי אחשוב על זה שנית.. האמת 
גרוע  בביתי  שהמצב  שחשבתי 

ונוראי.. רגע, איך הרב מסתדר?' 

המסר מחלחל
הרב חייך והשיב בקצרה:'תראה, 
אני באמת אדם מסודר, לא תמיד 
לפעמים  יודע,  אתה  כך,  מבולגן 
האמת  פחות..  ולפעמים  יותר 
להחלטה  להגיע  אולי  שחשבתי 
אליה אתה הגעת, אבל במחשבה 
על  לשמור  מעדיף  אני  שניה- 
שלום הבית ולהימנע ממחלוקות 
את  שווה  לא  הבלגן  רעייתי,  עם 
תודה'-השיב  'בסדר,  המריבה!' 

את  שאאמץ  לי  'נראה  האברך, 
בינתיים...'  גט  צריך  לא  הגישה. 
'טובך  בספר  המובא  הסיפור 
הרב  של  במאמץ  יביעו',ממשיך 
על  הבית  את  להשיב  והרבנית 
תילו, אך המאמץ היה כדאי, והם 
בישראל  בית  סיפוק:  מלאי  היו 
לפני  כבתה  מחלוקת  ניצל, 
ויגיעה  טרחה  וכל  שהובערה, 

כדאית למען המטרה הזו!
הזדמנויות  לצוץ  יכולות  לכולנו 
כאלו: כשאנו רואים חבר שכועס 
על שותפו, עדים לסכסוך בין בני 
זוג, מבחינים בשכנים מסוכסכים, 
במאמץ  קצר,  במשפט  לפעמים- 
וליישב  לפתור  כנה  ברצון  זוטר, 
כנו-  על  השלום  את  ולהשיב 
הרצוי,  המהפך  את  ליצור  נוכל 
והאחווה,  השלום  את  להשיב 
נזכה  להחזיר את הברכה. הלוואי 
שאוכלים  השלום,  מעושי  להיות 
והקרן  הזה,  בעולם  הפירות  את 

קיימת...

זמני הדלקת נרות
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דעת תורה

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

המדרש והמעשה | סיפור לשבת

ערוני  בחניון  רכבו  לחנות  שרוצה  אדם 
לקחת  ומוכן  לשלם  ולא  בתשלום  החייב 
סיכון של דו"ח או באופן שצופה ומשגיח 
מגיע  פקח  שכשרואה  מרחוק  רכבו  על 

לרכב, האם עבר עובר על גזל?
שקרקע  מבואר  צה.  ב"ק  בגמ'  תשובה: 
אינה נגזלת וכן נפסק ברמב"ם )גזלה ח,יד( 
שחנה  אדם  ממילא  א(.  שעא  )סי'  ובשו"ע 
מהבעלים  כלום  גזל  לא  לכאורה  בחניון 
עושה  שבלקיחה  ממטלטלין  שונה  ובזה 

קנין גזלה וחייב.
וקרקע  הואיל  כן,  לומר  אין  בנ"ד  אלום 
עליה  לשלם  חייבים  לשכר  שעומדת 
בשו"ע  שפסק  וכמו  בה  כשמשתמשים 
נ"ז(  סי'  )ח"ד  יושר  ובספר שערי  ו(.  )שסו, 
ואם  תשלום  ללא  לחנות  לאסור  העלה 

החנה חייב בתשלום.
אולם בספר טוב סחרה )עמ' קמא( כתב 
שיש לצדד לפטורו שיש אפשרות שהעריה 
קבעה שתי צורות תשלום. האחד, תשלום 

יתפס,  ואם  לשלם  לא  והשניה,  מראש. 
ישלם קנס גבוה וכך הם מעדיפים.

חברה גביה חיצונית שהכסף הולך אליה, 
הואיל  לשלם,  להקפיד  שיש  נראה  בזה 
כמבואר  החברה  את  גוזל  משלם,  כשלא 
בשו"ע סי' שסט סעי' ו אם המלך מכר את 
הזכות למוכס בדבר קצוב הרי זה גוזל את 

המוכס.
פרטים  חניונים  באותם  י"ל  לפי"ז  וכן 
מעט  שלא  הים  לחופי  סמוכים  שבדר"כ 
זרוע  בעלי  עליהם  משתלטים  פעמים 
להתחמק  יכול  שאם  ודאי  תשלום.  וגובים 
מתשלום, יכול לעשות כן לכתחילה הואיל 

ומונע הבעלי הזרוע מגזל.
בחניה  רכבו  שהחנה  מי  א.  להלכה: 
ערונית ללא תשלום, אינו חייב לשלם. ב. 
לכתחילה  כך  לחנות  מותר  שאף  ונראה 
וכ"ש  ג.  דו"ח.  קבלת  של  סיכון  קיים  כי 
שמותר לחנות בחניון שבגובים שם בעלי 

זרוע שאין הקרקע שלהם.

חניה בחניון עירוני ללא תשלום

ראב''ד בד''צ דרכי משפט, מחב''ס משפט החושן ובאר שלמהדיני ממונות | הרב שלמה בארי שליט"א

האם הצליחו בני הכיתה לפייס 
את העני המסתורי?

חכם  תלמיד  לאחרונה  שסיפר  סיפור 
מהת"תים  באחד  לומד  בני  ב"ב:  מהעיר 
'סיום' לפרק  בעיר, כשערכו בכיתתם טקס 
מסוים,  עני  קבצן  לפתע  הגיע  שלמדו,  גמ' 
ליד.  בא  ומכל אשר  והחל לאכול מהכיבוד 
כמובן שאיש לא מנע אותו אבל ילדי הכיתה 

כדרכם של ילדים עמדו וגיחכו על האיש. 
ואמר  קם  אכילתו  את  האיש  משסיים 

לילדים: "אני לא מוחל לכם", ונעלם. 
הילדים היו בהלם ומיד פנו לחפש 

ממנו  לבקש  כדי  העני  את 
היו  חיפושיהם  אולם  מחילה, 
בכל  נמצא  לא  האיש  לשווא, 

האזור.
העניין  את  לקח  שיחיה  בני 

באופן קשה ביותר, הוא לא סלח 
כשלקחתי  התנהגותו.  על  לעצמו 

אותו  "שירגיע"  כדי  השכונה  לרב  אותו 
אדרבא,  מספיק,  השתדל  שהוא  לו  ויאמר 
הוא אמר לו שצריכים למצא את האיש בכל 
מחילה.  ממנו  ולבקש  כסף  לו  לתת  מחיר, 
והעני  מהמקרה  חודשים  כמה  להם  עברו 

מיודענו נעלם. 
הת"ח, אביו של הילד, לומד שנים ארוכות 

בכולל חשוב בעיר. יום אחד באמצע הסדר 
עני  קבצן  ואיש  מהבימה,  דפיקה  נשמעת 
לא מוכר עומד על התיבה ומבקש תרומה 
לי  זכור  לא  בכולל  שאני  מאז  בעבורו. 
שום  ללא  באמצע  נכנס  שאדם  כזה  מקרה 
שזהו  חזקה  הרגשה  לי  היתה  אבל  תאום, 
מעולם.  ראיתיו  שלא  למרות  "עני"  אותו 
שלא  בני  שני.  נס  והנה...  לבית  התקשרתי 
היה אמור להיות שם עונה לי, אמרתי 
אישר  הוא  ואכן  מיד,  לבוא  לו 
באנו  האיש.  אותו  שזהו  בפני 
סליחתו  את  וביקשנו  לפניו 
הוא  הגונה  תרומה  ולאחר 
אמר שהוא סולח. להפתעתנו 
המקרה,  פרטי  את  זכר  הוא 
הוא  נוספת  תרומה  ולאחר 
הסכים לסלוח לשאר ילדי הכיתה. 
רוצה  יהודי  שכאשר  בחוש  הרגשנו 
את  ממלא  ה'  באמת,  ה'  רצון  את  לקיים 
זה  שאכן  הסיכויים  כל  נגד  ליבו,  משאלות 
יתרחש. אבל המסר החשוב ביותר! שאסור 
כמה  אחת  על  פשוט,  ביהודי  גם  לפגוע 
שעושה  ומי  ואומלל  יום  קשה  בעני  וכמה 

זאת משחק באש! סיים הת"ח את דבריו.

בכח התפילה לשנות 
טבעו של אדם

הגאון מהרמ"ם שיק היה גאון ועצום, 
של  שלוחנם  על  שמונח  שו"ת  לו  יש 
צעיר  כשהיה  והנה  ההוראות.  גדולי 
וכשהיה  בכישרונות,  מבורך  היה  לא 
ה"חתם  רבו  של  בשיעורו  משתתף 
סופר" לא היה מבין את הדברים כלל. 
למרות שהיה שוקד וחוזר על הדברים 
נותרו  חוכמתו  שערי  ושוב,  שוב 

סתומים.
ההיכל  את  פתח  הרב,  הלך  אחד  יום 
עולם,  של  ריבונו  לבכות:  והתחיל 
ובכה.  כה  וכך  בתורתך,  ליבי  פתח 
שמע  שה'  הרגיש  היום  באותו  והנה 
באהבת  נפתחים  ועיניו  תפילתו  את 
שהגיע  למחרת  ובהשגתה.  התורה 
הקשה  סופר",  ה"חתם  של  לשיעורו 
החת"ס שאלה עצומה, והנה, להפתעת 
כולם נעמד התלמיד וביקש לתרץ את 
הקושיא. וכך היה לתדהמת כולם, הוא 
את  ולבאר  להסביר  והתחיל  נעמד 
את  והרחיב  עודדו  והחת"ס  הדברים, 
והתעלה  עלה  וכך  ועוד,  עוד  הדברים 

ונעשה אחד מענקי הדורות. 
יתן  ה'  "כי  יודע את עתידו,  לא  אדם 
חכמה מפיו דעת ותבונה ". לא בחכמתו 
חכמה  נותן  הקב"ה  אלא  האדם,  של 
לאדם, ומאיר עיניו בתורה, האדם צריך 

להתפלל, אסור לאדם להתייאש!!

התכלית - ללמוד על 
מנת ללמד

ה"חפץ  על  פעם  לכם  סיפרתי  כבר 
והכריז:  המדרש  לבית  שנכנס  חיים" 
מי שלא מתכוון לצאת גדול הדור, אין 
לו מה לעשות כאן. אסור לאדם לשבת 
סתם ככה אלא כל הזמן להיות בעליה 
מעלה מעלה, השאיפות הם סם חיים, 
ללא השאיפות אין לאדם תקווה. ובזמן 
הזמן  זה  הזמנים"  "בין  הנקרא  הזה 
להרביץ תורה בייתר שאת בקרב המון 
העם המצפים בכליון שיבואו להשמיע 
כל  אומרת  הגמ'  ה'.  מדבר  באוזניהם 
הלומד תורה ואינו מלמדה עליו נאמר 

"כי דבר ה' בזה". 
חזקו ואמצו גיבורי החייל!
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מראה כהן

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

פרשה ופישרה | הרב אריה דרעי

מובא במדרש על הפסוק בפרשתנו 
"ובני קרח לא מתו", שבניו של קרח 
ורחש  בגיהנום,  השביעי  במדור  היו 
אלא  שירה,  לומר  טוב  דבר  ליבם 
שמחמת חוזקתה של  האש לא יכלו 
לומר זאת. וע"כ אמרו שירה ברחשי 
ניצלו  הם  זאת  שעשו  ומיד  ליבם, 
משאול תחתיות. וזהו שאמר הכתוב 
והדבר מצריך  לא מתו".  ובני קרח   "
חמור   כה  במצב  היו  אם  הרי  ביאור. 
שהיו זקוקים לרדת לשאול תחתיות, 
למדור התחתון ביותר של הגיהינום, 
לומר  בלב  הרצון  אותם  הציל  כיצד 
זה  ממדור  לצאת  בכדי  והרי  שירה?! 
וגדולה  עצומה  לזכות  זקוקים  היו 

יותר?!
יתברך  לה'  שהקרבה  בזה,  והביאור 
זמן.  ובכל  בכל מקום  ניתנת להשגה 

גם במדור השביעי בגיהנום, אם אדם 

זוכה  מיד  יתברך  לה'  ופונה  חפץ 

ותפילתו נשמעת. ה' יתברך מלא כל 

מצוי  מלבדו.  עוד  אין  כבודו,  הארץ 

וזמן  עת  בכל  קוראיו  לכל  וקרוב  

ובתנאי שיקראוהו באמת. 

לעיתים  אשר  העכשווי  במצבנו  גם 

הרעה,  אלינו  שכלתה  לנו  נדמה 

בכל  לשוועתנו  ומאזין  שומע  ה' 

ונתפלל  נזעק  תנאי.  שום  וללא  עת 

עלינו  גלה  ונרפא,  ה'  רפאינו  יחדיו, 

לבניין ביהמ"ק  ונזכה  ואמיתך.  אורך 

ולגאולה שלימה אכי"ר.

באהבה רבה
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אהבת חינם - התיקון 
לחורבן הבית

אנו נמצאים כעת ערב ימי בין המצרים, 
ואמרו רבותינו ז"ל )ירו' יומא א, א( כל דור 
שאינו נבנה בימיו מעלין עליו כאילו הוא 
החורבן  סיבת  שעדיין  כלומר,  החריבו. 
אותה  מתקנים  היו  אילו  שהרי  קיימת, 
ללמוד  עלינו  ולכך  ביהמ"ק.  נבנה  היה 
לחורבן,  שגרם  הדבר  מהו  ולהתבונן 

ולתקנו.
ראשון  מקדש  ט:(  )יומא  בגמ'  אמרו 
מפני מה חרב, מפני שלשה דברים שהיו 
בו עבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים. 
בתורה  עוסקין  שהיו  שני,  מקדש  אבל 
חרב,  מה  מפני  חסדים  וגמילות  ובמצות 
ללמדך  חנם.  שנאת  בו  שהיתה  מפני 
כנגד שלש עבירות  ששקולה שנאת חנם 
עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. 

ושאלו את רבי אלעזר ראשונים גדולים 
עיניכם  תנו  א"ל  גדולים,  אחרונים  או 
בבירה. כלומר, ביהמ"ק שעדיין לא נבנה 
שהרי  יותר,  חמור  שני  בית  שעוון  יוכיח 
בית  מחורבן  שנה  שבעים  מלאות  לאחר 
שני  בית  ואילו  ונבנה,  חזר  כבר  ראשון 
שם  אמרו  ועוד  היום.  עד  מצפים  אנו 
נתגלה  עוונם  שנתגלה  ראשונים  בגמ', 
לא  עוונם  נתגלה  שלא  אחרונים  קצם, 
נתגלה קצם. כלומר, בית ראשון שעוונם 
היה גלוי ובפרהסיא, עבודה זרה וכו', גם 
עונשם היה קצוב וידוע מראש, אבל בית 
שני שהעוון הוא שנאת חינם, עוון זה אינו 
גלוי לעין כל, אדרבא כלפי חוץ הוא נראה 
כאוהבו, ורק בלבו שונאו  - דבר זה קשה 

מהכל.

כמוך ממש
לתקן,  עלינו  שבזה  אנו  למדים  וא"כ 
לרעהו,  איש  בין  ואחוה  אהבה  להרבות 
כמוך,  לרעך  ואהבת  בירו'  שאמרו  וכמו 
ומהו כמוך? משל למה הדבר דומה, למי 
בידו,  הסכין  ופגעה  בשר,  מחתך  שהיה 
כך  השניה,  בידו  עליה  ויכה  יחזור  וכי 
האדם צריך לחוש כלפי כל אחד מישראל, 
לך  א"א  אחד,  אתם  ואתה  הוא  "כמוך" 
לפגוע בו כשם שלא תפגע בעצמך, כאשר 
תתרבה  מישראל,  אחד  כל  כלפי  נחוש 

האחוה והאחדות בין כל ישראל. 
ואחדות  שלום  להרבות  יעזרנו  הי"ת 
ונזכה לגאולה הקרובה במהרה  בישראל, 

בימינו, אמן כי"ר.

מעל  חמתי  את  השיב   ... אלעזר  בן  "פנחס 
בני ישראל" )כ"ה , י"א(

אף  הרג  לא  ומדוע  חטאו,  העם  כל  והרי 

אחד מהם ורק את נשיא שבט שמעון? אולם 

העם  של  חטאו  שסיבת  ז"ל  חכמינו  אמרו 

שישבה  ז"ל  כמאמרם  שכרותם  מתוך  היתה 

זקנה בחוץ ובחורה בפנים ומכרה יין והגיעו 

לשכרות וחטאו מתוך אונס. אבל זה שהביא 

את כזבי בת צור בתוך המחנה מתוך שפיות 

אונס  טענת  לו  אין  שכרות  וללא  הדעת 

מטעם שכרות ורק להכעיס.
)"תולדות אברהם". רבי אברהם אבוחצירא זצ"ל(

שלום"  בריתי  את  לו  נותן  הנני  אמור  "לכן 
)כ"ה –י"ב(

במה זכה פנחס לכל הכבוד הזה, הלא יותר 

ממה שהוא עשה, עשו שופטי ישראל שהרגו 

איש איש מהנצמדים לבעל פעור, ומדוע לא 

והרג  פנחס  שבא  עד  יתברך  חמתו  שככה 

לזמרי? אבל בעיקר היה בהורגו את המדינית 

מותה  שע"י  בשמה,  נוקב  הפסוק  וע"כ 

שהם  ישראל  ממחנה  הטורף  הארי  הבריח 

בנות מואב

)"נטפי המים". רבי משה מלכה זצ"ל(

"בקנאו את קנאתי בתוכם" )כ"ה- י"א(

על ידי שקינא פנחס את קנאת ה' והרג את 

את  ובתוכם  ישראל  כל  ללב  החדיר  זמרי, 

בקרבם  לסבול  יוכלו  שלא  הקנאות  מידת 

את עוברי העבירה. ואע"פ שמידת הקנאות 

יוצאת  שממנה  ונראה  השלום,  הפך  נראית 

מחלוקת - אמרה התורה כי קנאות אמיתית 

מביאה לידי שלום בסופו של דבר.

)"ויאמר אברהם". רבי אברהם פטאל זצ"ל(

"ושם בת אשר שרח )כ"ו מ"ו(

שרח נכנסה בחיים בגן עדן עם שישים רבוא 

מלאכי השרת שעליהם נאמר היושבת בגנים 

חברים מקשיבים, וכן הוא ר"ת שמה, שישים 

רבוא חברים.

)"עדן מקדם". רבי רפאל משה אלבאז זצ"ל(
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חכמת תורה

ומקרבן לתורה

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

פניני אור החיים הקדוש

כיצד זוכים להצלחה בקירוב רחוקים?
אור- בעיר  כאן  לכהן  שהתחלתי  "לפני 

רב  זכיתי לכהן כעשרים שנה  עיר,  יהודה כרב 
בקיבוצים,  אזור משופע  הנגב,  אזורי של שער 
ומצוות.  מתורה  הרחוקים  אנשים  וברובו 
תכנית  הקמתי  לכהונתי,  הראשונה  בשנה 
יהודי, החל  הרצאות הבנויה מסביב לחייו של 
התחלתי  חייו.  במהלך  ותחנות  לידתו  מרגע 
בהתחלה  כיתות.  במס'  התכנית  על  להרצות 
לאט  אבל  גדולה,  בחשדנות  התקבל  הדבר 
לאט כשראו שהדבר מגיע מתוך אהבה גדולה 
החשדנות  הוא,  באשר  יהודי  לכל  ואכפתיות 
וההורים  חיובי,  לקשר  מקומה  את  פינתה 
הרב  בדמות  לראות  התחילו  האזור  בקיבוצי 
כתובת לכל עניין. זהו למעשה הסוד וההצלחה 
לדעת איך להתהלך בנועם ללא כפייה. 'דרכיה 
דרכי נועם'. למעשה לא כל אחד בנוי ל'קירוב', 
מאלו  להיות  שנזכה  מאד  בזה  להיזהר  צריך 
שמקרבים  להיפך,  ח"ו  ולא  לתורה'  ש'מקרבן 

את התורה לאנשים".
על  להשפיע  ביותר  המועילה  הדרך  מהי 

הסביבה הרחוקה?
אישית.  דוגמא  הינו:  ביותר  החשוב  "הדבר 
ברגע שבן תורה מראה את ההוד וההדר, הוא 
לאחרונה  שמעתי  גבוהות.  ברמות  אור  מפיץ 
על זוג הורים חילוניים שקראו לתינוקם על שם 
לטוהר  שנחשפו  מכיוון  שהכירו,  צעיר  אברך 
מידותיו והליכותיו. הדוגמא האישית היא בכל 
בסופרמרקט,  ברחוב,  בהליכה   - ודבר  דבר 
של  האמיתי  התוכן  את  מראה  אדם  ברכבת. 
חוץ,  כלפי  זאת  מקרין  שהוא  וברגע  היהדות 

אותו  שרואים  אנשים  הרבים.  מזכה  הוא  הרי 
זה היהדות במיטיבה. מרן רבינו  אומרים עליו 
שוב  הדברים  על  חוזר  היה  זצק"ל   עובדיה 
ושוב על מעלת המזכה את הרבים: 'אם תוציא 
יקר מזולל כפי תהיה', אדם שזכה למלאת את 
דבר  ולהפיץ  ולזכת אחרים  ללכת  צריך  עצמו, 

ה'. 
כבוד הרב יכול לתת לנו דוגמא לזמן המסוגל 

לזכות בו את הרבים?
שהלבבות  זמן  זהו  למשל.  אזכרה  "להבדיל, 
פתוחים, ניתן לחמם את הניצוץ היהודי בקלות. 
חוצבי  נאומים  הנואמים  דרשנים  ישנם  כמובן 
הפנימיות  את  מרגישים  אנשים  אבל  להבות, 
מקיים',  נאה  דורש  'נאה  וכשדרשן  שלהם. 
לכל  גורם  שהוא  ההשפעה  לגודל  גבול  אין 
השומעים. כיום אין מקום חובטים, אלא מקל 
נועם  רק  אלא  בצור'  'והכית  אין  בלבד.  נועם 
ואהבה. רק צריך להרגיש שבאמת אוהבים כל 

יהודי".

"הדבר החשוב ביותר לקירוב הוא דוגמא אישית"
"שמעתי לאחרונה על זוג הורים חילוניים שקראו לתינוקם על שם אברך צעיר שהכירו, מכיוון שנחשפו 
יהודה אור  של  הראשי  רבה  שליט"א,  כהן  ציון  הרב  הגאון  עם  שיחה   > והליכותיו"  מידותיו  לטוהר 

אהבה אמיתית זה 
כשיודעים גם לעצור 

יש  שלום",  בריתי  את  לו  נותן  "הנני 
שלום,  של  מעשה  עשה  פנחס  וכי  להעיר 
הלא להיפך הוא עשה מעשה של מלחמה, 

הריגה, מעשה הנראה היפך השלום.
אותו,  מבזים  השבטים  שהיו  לפי  וברש"י: 
הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים 
מישראל,  שבט  נשיא  והרג  זרה  לעבודה 
צריך  אהרן.  אחר  ויחסו  הכתוב  בא  לפיכך 
האם  אבל  אהרן  נכד  הוא  סוף  סוף  להבין 

אינו גם נכד יתרו? 
להראות  שרצה  לאחד  נמשיל  ולבאר, 
על  עלה  שלו,  האביר  הסוס  את  לכולם 
לעצור  כשרצה  אך  לדהור,  והתחיל  הסוס 
וקופץ  רץ  והסוס ממשיך,  משך במושכות, 
בעליו  את  שהפיל  עד  ויורד  עולה  דוהר 
וחבטו לקרקע, אמרו לו זה לא סוס אביר, 
זה סוס פראי חסר רסן, סוס טוב זה כשיודע 

לדהור ויודע לעצור. 
אותנו  מלמד  דעות  בהלכות  הרמב"ם 
טובה  ממדה  לנבוע  יכול  אחד  שמעשה 
אדם  למשל  שלילית,  ממדה  ולעומתה 
שתורם סכום נכבד, זה יכול לבא מנדיבות 
רסן,  חסרת  מפזרנות  לבא  יכול  וזה  לב, 
כשצריך,  לעצור  יודע  הוא  אם  נדע?  איך 
יודע  הוא  מותרות  לקנות  אותו  כשמפתים 

להגיד לא !
נדע  איך  הדעת,  בדיחות  עם  אדם  לך  יש 
אם זה בא משמחה וחדוה, או שזה בא מכח 
הליצנות? אם הוא יודע לעצור ולהיות רציני 

כשצריך, ובשעת תפלה הפה שלו סגור...
אם  נדע  איך  מהר,  מהר  רץ  אדם  לך  יש 
הוא זריז או פזיז? אם הוא יודע לעצור את 
הריצה ולחשוב האם אני רץ למקום הנכון, 

או למקום שהיצר מריץ אותי... 
כאהרן  נוהג  ומתמיד  מאז  היה  פנחס 
לא  אבל  שלום,  ורודף  שלום  אוהב  הכהן 
באמת  נובע  זה  האם  להבחין  אפשר  היה 
הוא  חנפן  אדם  שמא  או  השלום,  מאהבת 
המבחן?  היה  מתי  אוהדים,  לאסוף  ורוצה 
צריך  היה  ישראל  כלל  הצלת  למען  כאשר 
ולעשות מעשה  לעצור את אהבת השלום, 
הפוך, זה סימן שרדיפת השלום שלו היתה 

אמיתית.
בחינוך  בעיקר  אלינו  שקשור  מה  וזה 
וצריכים  אותם,  אוהבים  אנחנו  הבנים. 
האהבה  האם  נדע  איך  אבל  אותם,  לאהוב 
שלנו היא אמיתית, או אהבה רגשית בלבד? 
כשהבן  לעצור,  צריך  שלפעמים  כשנדע 
מבקש דבר נגד רצון השם, ומפציר, ומתחנן, 
אם  לטובתו,  לא  שזה  יודעים  אנחנו  אבל 
האהבה  שכל  מראה  זה  לו,  נכנעים  אנחנו 
ואינה אהבת אמת,  רגשית  היא  אליו  שלנו 
אהבה אמיתית היא כשיודעים מתי לעצור 
את הרגש, ולהורות בדרכי נועם את הדרך 
הישרה. לתת מלא חפנים כשצריך, ולעצור 

כשצריך...

ְיהּוָדה  ְבֵני  ְהיּו  'ַויִּ נאמר  בפרשתינו 
וכתב  ָלִני',  ַהשֵּׁ ַחת  פַּ ִמשְׁ ָלה  ְלשֵׁ חָֹתם  פְּ ְלִמשְׁ
בזה,  שרמז  הקדוש  החיים  האור  רבינו 
המשיח  בשביל  להצטער  ישראל  שצריכין 
'ויהיו  הפסוק  כוונת  וזה  לישועתו,  ולקוות 
בני יהודה', ש'ויהיו' לשון צער 'וי- היו', שכל 
המשפחות בישראל צריכים להצטער בשביל 
משיח, 'לשלה משפחת השלני' מרמז לגואל 

המשיח הנקרא 'שילה', אשר יבוא לגאלנו. 
וידועים גודל פעליו של רבינו האור החיים 
הקדוש כל ימיו לקירוב הגאולה, וכפי שכותב 
רבנו הקדוש בפרשת ויחי, וזה לשון קודשו: 
'עד כי יבא שילה, שאליו אנו מקוים יום יום 
ציפינו לישועה'. גם פטירתו של רבינו הקדוש 
ימיו, היתה כרוכה במאמציו הנוראים  בדמי 

להחיש את הגאולה כידוע. 

תפילות  מתוך  אחת,  תפילה  נשתמרה  גם 
מיוסדת  וכולה  הקדוש,  רבינו  שחיבר  רבות 
ָרצוֹן  ְיִהי  התפילה:  לשון  וזה  הגאולה,  על 
אוֹר  ְיִדידּות  ֱאלֹקינּו  נּו  ַמְלכֵּ ָאִבינּו  ָפֶניָך  ִמלְּ
ר  ֲאשֶׁ ִריְתָך  בְּ ְלַמַען  ָמֵתנּו,  ְוִנשְׁ רּוֵחנּו  נּו  ַנְפשֵׁ
ֵאיָנן חוְֹזרוֹת ֵריָקם  ֵרה ִמּדוֹת שֶׁ לֹׁש ֶעשְׂ ַרתָּ ִלשְׁ כָּ
ב  ְוָהשֵׁ ֵתנּו  ְוִחבָּ ַאֲהָבֵתנּו  ְזכֹר  ָפֶניָך,  ִמלְּ ְלעוָֹלם 
נּו  ַע בָּ ְעשֵׁ תַּ נּו ְוַתֲחזֹר ְלִהשְׁ ִכיָנְתָך ְלֵבית ָקְדשֵׁ שְׁ
ְפֵרַדת  כִּ ּנּו  ִממֶּ ֵרָדְתָך  פְּ ה  ָקשָׁ י  כִּ ֶקֶדם,  יֵמי  כִּ
נּו ֶאל  ַנְפשֵׁ ְוָכְלָתה  ֵמֵעינּו  ִמּגּוֵפנּו, ָהמּו  נּו  ַנְפשֵׁ
ְוִלְרצוְֹנָך  ָך,  ָקְדשְׁ ְמעוֹן  ְוֶאל  ִכיָנְתָך  שְׁ ת  ֻאלַּ גְּ
ה'  ְלָפֶניָך  ּובוִֹכים  ִנים  ִמְתַחנְּ ִהְננּו  ִנְכַסְפנּו.  ה' 
ה'  יָעה  הוֹשִׁ  - ִכיָנה  ַהשְּׁ לּות  גָּ ַעל  ָהַרֲחָמן  ָאב 
ִעיָמה  ַהנְּ ַאֲהָבְתָך  בְּ נּו  ַנְפשֵׁ ק  ְוַדבֵּ ִכיָנְתָך,  שְׁ
ְוֵיעּול  ָמֵתנּו,  ְוִנשְׁ ְורּוֵחנּו  נּו  ַנְפשֵׁ ַעל  ְוָהֲעֵרָבה 

ֵהיָכֵליּה'. נּו בְּ ַמְלכֵּ
]אור החיים פנחס פרק כו פסוק יח, ויחי פרק מט, פסוק ט[

חובת הציפיה והפעולות לביאת המשיח
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מאת הראשל"צ מו"ר הגאון 
רבי יצחק יוסף שליט"א

שואל ומשיב מדרשיות 'אל המעיין' יתוגברו 
לקראת ימי הפגרה במערכת בחינוך

כמעיין המתגבר | מהנעשה בסניפי אל המעיין

מדרשיות 'אל המעיין' יתוגברו בשעות 
בקרב  החופשה  בימי  וחברותא  לימוד 
כך  והתיכונים.  הממלכתיים  הספר  בתי 
למנהלי  אילוז  משה  הרב  המנכ"ל  הורה 
לנצל  מנת  על  וזאת  המדרשיות,  ורכזי 
שוהים  הנערים  בו  שנוצר  הוואקום  את 
כל  ללא  בבתיהם  מחודשיים  למעלה 

תעסוקה.
גולת הכותרת של עולם התשובה בקרב 
התורניות',  'המדרשיות  הם  הנוער  בני 
שבכל ערב מתקבצים אלפי נערים בכל 
באו  מקרוב  עתה  זה  חלקם  ואתר,  אתר 
ועמיתיהם  היהדות,  ערכי  את  ללמוד 
להתבשם  ערב  מידי  להגיע  שמתמידים 
מיינה של תורה על ידי שיעורים מאלפים 
שומעים  שהם  והלכה  משנה  בגמרא, 

מפיהם של מגידי השיעורים.
בחודשיים  החופשה  ימי  לקראת 
ישיבה  אילוז  משה  הרב  קיים  הקרובים, 
ובה נטלו חלק מנהלי האזורים  מיוחדת 

תגבור  על  והוחלט  המפקחים,  ובכירי 
ברחבי  המדרשיות  כל  של  משמועתי 
במרבית  הדרום.  ועד  מהצפון  הארץ 
בין  משעות  יפעלו  הם  מהמקומות 
הערבים ועד לשעות הקטנות של הלילה, 
ולא מעט מהם יהיו פתוחים לבני הנוער 

אף בשעות הבוקר והצהריים.
הנערים  את  לאסוף  היא  המטרה 
נפרד  בלתי  חלק  להיות  המדרש  לבתי 
והפעילות  התורה  שיעורי  ממערך 
במדרשיות,  המתקיימת  המגוונת 
ושלא יבלו הבחורים את זמנם בריקנות 
פי  על  מעש.  מחוסרי  העיר  ברחובות 
מידי  המשתתפים  בנערים  מדובר  רוב, 
יאבדו  כי  הוא  והחשש  בשיעורים,  ערב 
בימי הפגרה את המטען הרוחני העצום 
האחרונים.  בחודשים  אותו  שהטעינו 
ולכן הוכנה עבורם תוכנית מסודרת עם 

שעות תגבור יעילות לכל ימי החופשה.

אמירת 'בריך שמיה'
האם רשאי אדם לומר 'בריך שמיה' 

בשני וחמישי?
מקור הטעם לומר בריך שמיא הוא 
שבשעה  שמביא  הקדוש,  מהזוהר 
נפתחים   - ההיכל  שערי  שנפתחים 

עימם
 שערי רחמים. ובאר"י הקדוש ביאר 
בימי  ולא  קודש  בשבת  אלא  דאינו 
איסור  אין  דמ"מ  שכתבו  ויש  החול. 
לאמרו בחול, ובשו"ת רב פעלים הביא 
לקיים דעת הנוהגים לאמרו אף בחול. 
ומ"מ בר"ח נהגו לאמרו, וכן נהג מרן 

אאמו"ר זצ"ל לאמרו בר"ח.

נישוק ידי האב והרב
ידי  לנשק  למנהג  מקום  יש  האם 

אביו ורבו בעת שיורדים מהס"ת?
וכן  שהבנים  אצלינו  פשוט  המנהג 
התלמידים מנשקים ידי אביהם ורבם. 
שכיון  קודש,  בהררי  יסודו  זה  ומנהג 
וכבודם  מוראם  על  הי"ת  שציוונו 
ב"ה  המקום  לכבוד  הכתוב  והקישם 
ולכן גם בביהכ"נ מצווה לנשק ידיהם 
צריך  הדין  ומעיקר  הנ"ל.  מהטעם 
אולם  ובחזרתם,  בהליכתם  לעמוד 
נוהגים לעמוד לכל אורך הקריאה עד 

ששבים למקומותיהם.

עדיפות לעלייה לתורה
לס"ת,  לעלות  עדיפות  יש  מתי 

שחרית או מנחה?
היא לעלות לס"ת  עדיפות ראשונה 
הקריאה  כי  השחרית,  בתפילת 
רבינו  משה  מתקנת  היא  בשחרית 
הקריאה  ואילו  )פב.(,  בב"ק  כמבואר 
עזרא,  היא מתקנת  במנחה של שבת 
משום יושבי קרנות, ויותר מכך אם לא 
משלימים  אין  במנחה  בתורה  קראו 
קראהו  אם  ובפרט  הקריאה.  את 
לא  בשמו,  לתורה  לעלות  לאדם 
זאת משום דאיכא סכנה בדבר  ידחה 
כמבואר בברכות )נב.( שלושה דברים 
מקצרין ימיו של אדם מי שנותנים לו 
מנהג  וע"כ  קורא,  ואינו  בס"ת  לקרא 
הספרדים שלא קוראים לעולה בשמו, 

וכמ"ש גאון עוזנו החיד"א ע"ה.
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הלכה ברורה

תלמוד תורה בשבת
אמרו חז"ל )בתלמוד ירושלמי שבת פרק 
טו הלכה ג'( "אמר רבי חייא בר אבא, לא 
ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא 
)סימן  לעסוק בהם בדברי תורה". והטור 
תורה  "אמרה  המדרש:  בשם  הביא  רצ( 
לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, 
כשיכנסו ישראל לארץ זה רץ לכרמו וזה 
רץ לשדהו, ואני מה תהא עלי, אמר לה, 
יש לי זוג שאני מזווג לך ושבת שמו, שהם 

בטלים ממלאכתם ויכולים לעסוק בך".
ואאמו"ר מרן זצוק"ל היה מרבה ומוסיף 
בלימוד התורה בשבת קודש יותר משאר 
זכיתי  שנים  כמה  ובמשך  השבוע,  ימות 
כל  במשך  שבת  בלילות  עמו  ללמוד 
הלילה, והיה אומר שהלימוד בשבת קודש 
מיוחדת  דשמיא  וסייעתא  הארה  לו  יש 

המשפיעה על לימודו בכל ימות השבוע.
וכשבאו לפניו שאלות חמורות בהלכה, 
במשך  קודש  בשבת  בדברים  מעיין  היה 
בדברי  ונותן  ונושא  ארוכות,  שעות 
ואחר  והאחרונים,  הראשונים  רבותינו 
את  הכתב  על  מעלה  היה  השבת  צאת 

אשר העלה בעיונו בשבת.
ובנוסף על כך היה משתדל מאד לקיים 
נוהג  והיה  השבת,  במשך  רבים  שיעורים 
ערבית,  תפלת  קודם  שבת  בליל  לדרוש 
סעודת  ואחר  שם,  גר  שהיה  מקום  בכל 
ברבים  לדרוש  נוהג  היה  שבת  ליל 
שנים  ובמשך  רב,  קהל  בהשתתפות 
רבות )ובמיוחד אחר שעבר מפתח תקוה 
לירושלים בשנת תשי"ח, עד שנת תש"ל 
כשעבר מירושלים לתל אביב(, היה דורש 
מדי ליל שבת בהיכל ישיבת "פורת יוסף", 
שיעורים  ומוסר  דורש  היה  שבת  וביום 
ובבית הכנסת  "אהל רחל"  בבית הכנסת 
אביב  בתל  לגור  )וכשעבר  "בורוכוב". 
ב"אהל  שיעורו  את  מסר  תש"ל,  בשנת 
ציון  בן  רבי  הגדול  הגאון  לידידו  רחל" 
בבית  שיעורו  ואת  זצוק"ל,  שאול  אבא 
הכנסת "בורוכוב" מסר לאחי הגדול הג"ר 
יעקב זצוק"ל, ואת דרשתו הגדולה בליל 
הג"ר  ידי"נ  יבלחט"א  לידי  מסר  שבת 
זקנותו  בימי  ואף  שליט"א(,  אלבז  ראובן 
"יחוה  המדרש  בבית  מתפלל  כשהיה 
דעת" המשיך במנהגו לדרוש ברבים בליל 

שבת וביום שבת.

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

אלפי תלמידי כיתות ח' במוסדות רשת 'בני 
את  בהצלחה  סיימו  הארץ  רחבי  בכל  יוסף' 
המבחנים לישיבות הקטנות,  וכל התלמידים 
ללא יוצא מן הכלל קיבלו תשובות חיוביות 
המצטיינות  בישיבות  הקבלה  מבחני  לאחר 

ביותר.            
'בני  רשת  מעמידה  האחרונות,  בשנים 
הייחודית  בדרכם  לתפארת  תלמידים  יוסף' 
להמתיק את נועם התורה וזיו הדרה על כל 
תורה  של  חיים  דרך  וליצור  הישיבות,  בני 

באצילות עוז וברוממות נצח. 
ההישגים  כי  בסיפוק,  מציינים  המנהלים 
נזקף  הבחורים,  מגיעים  אליהם  אדירים 
כאשר  החונכות,  פרויקט  לזכות  הרבה 
כיתות  תלמידי  את  מלווים  אברכים  מאות 
הנלמדת  במסכת  עימם  יחד  ועמלים  ח', 
כל  בידיעת  עצומה,  ובבקיאות  רב  בעיון 
השקלא וטריא של הגמרא בדייקנות מרובה 
בכל  עז  חותם  ומותירים  ובחריפות עצומה, 

ישיבה בהם הם נבחנים. 
השנה, בשל משבר נגיף הקורונה המבחנים 
מה  שנה,  כבכל  שלא  באיחור  התקיימו 
היקרים  הבחורים  בקרב  לחץ  מעט  שיצר 
המסולאים בפז, אך בפעולות יזומות שנקט 
אגף החונכים במשך כל החודשים האחרונים, 
של  לבתיהם  חונכים  מאות  נשלחו  כאשר 
השלימו  עימהם,  יחד  ללמוד  התלמידים 
הנדרשים  הלימוד  פערי  כל  את  הנבחנים 
עם  בחברותא  עצומה  בשקדנות  ועמלו 
המבחן  בכור  לעמוד  מטרה  מתוך  החונכים 

ולהתקבל לישיבות הטובות ביותר.

בכל  תוגברו  רבים  חונכים  לכך,  בנוסף 
השנה,  במהלך  הרשת  של  התורה  תלמודי 
אודות משאבים עצומים שגייס המנכ"ל הרב 
העדיפויות  סדר  בראש  ששם  ביטון,  חיים 
משימת קודש זו על מנת להביא לידי ביטוי 
את עמלם של אלפי תשב"ר בוגרי כיתות ח'.  
פיקוח  אגף   של  צמוד  ובליווי  בעידוד 
ייחודיות  שיטות  החונכים  פיתחו  והנחיה, 
בקרב  ההישגים  למכלול  להגיע  מנת  על 
ומעטרים את  ועונג  הבחורים המלאי אושר 
כחממה  התורה,  עולם  של  המזרח  כותל 
אישיותו  בטיפוח  עלייה,  בן  לכל  ביתית 
ולפרוח  לגדול  שיצליח  בכוחותיו  והאמונה 

כבן תורה.
 השבוע, עלו מספר מנהלי תלמודי תורה 
מועצת חכמי התורה  חברי  זקן  למעונו של 
שליט"א,  בעדני  שמעון  רבי  הגדול  הגאון 
של  מעברם  לקראת  ברכתו  את  וביקשו 
נשא  הוא  קטנות.  לישיבות  התלמידים 
בפניהם דברי חיזוק, ואמר כי על כל תלמיד 
שעולה לישיבה, לזכור היטב את דברי חז"ל 
שבתחילת  למרות  תאמין",  ומצאת  "יגעת 
החכם  קשיים,  לצוץ  עלולים  בישיבה  הדרך 
ויודע להתגבר על המכשולים  עיניו בראשו 
ולהתייגע כדי שניתן למצוא אח"כ את האור 
א'  שיעור  מתחילים  בישיבה  בתורה.  הגנוז 
ולא ממשיכים כיתה ט', וכיון שזה דבר חדש 
ניתן  לגמרי אין  קשר למה שהיה עד עתה, 
ולגדול  בתורה  להתייגע  חדש,  דף  לפתוח 

לבן עליה.

אלפי תלמידי כיתות ח' סיימו בהצלחה 
את המבחנים לישיבות הקטנות

פירות הילולים | מהנעשה ברשת החינוך

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:

ת
נו
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מחדדים 
את המח!

מעיינים
בפרשה!

רמזים!מפענחים

גם לי יש 
מה לומר!
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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:

ת
נו

רו
ת

פ

מחדדים 
את המח!

מעיינים
בפרשה!

רמזים!מפענחים

גם לי יש 
מה לומר!

חידוד

ת
נו

רו
ת

פ מהו הכינוי?

_____________________

___________________

401311

ציור ורמז
ענו לפי ההגדרות.

אספו את האותיות המודגשות.

מהו הפתגם שקבלתם? 
_________________________

היכן מוזכר בפרשה?
_________________________

באיזה פסוק מוזכרים כל 
הדברים הבאים?

פר' בהעלותך:
חידון הפרשה - א-ל נא, בכורים, גד, השם, ויפוצו, זבה, 

חצוצרות, טל, יבשה, כרת, לויים, מידד, נרות, סולת, ענן, פרחה, 
צרעת, קברות התאוה, ריחים, שלו, תבערה

ציור ורמז - אש – ט, ט"ז  י"א, א  שום – י"א, ה שיניים – י"א, ל"ג    
ענן – ט, ט"ו ועוד.

חידוד - "בני ישראל" )ח,י"ט(

שם הפרשה
דומה לעוד חמישה
בכל בתורה כולה.

למה הכוונה?

חידוד

פתגם מסתתר

"ַוִּיַּקח קַֹרח ָּבן ִיְצָהר"
ֶנֱאַמר ַּבִּמְדָרׁש ַרָּבא: ָקַפץ קַֹרח ְוָאַמר ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו: ַטִּלית ֶׁשֻּכָּלּה ֲעׂשּוָיה ְּתֵכֶלת, 
ָהִאם ִהיא ְּפטּוָרה ִמן ַהִּציִצית? ָאַמר לֹו מֶֹׁשה ַרֵּבנּו: ַחֶּיֶבת ְּבִציִצית. ָאַמר לֹו קַֹרח: 
ַטִּלית ֶׁשֻּכָּלּה ְּתֵכֶלת ֵאיָנּה ּפֹוֶטֶרת ֶאת ַעְצָמּה, ְוֵכיַצד ֶזה ֶׁשַאְרַּבע חּוֵטי ְּתֵכֶלת 

ּפֹוְטִרין אֹוָתּה?
ְוׁשּוב ָאַמר קַֹרח: ֵּבית ָמֵלא ְסָפִרים, ָהִאם הּוא ָּפטּור ִמן ַהְּמזּוָזה? ָאַמר לֹו מֶֹׁשה: 

ַחָּיב ַּבְּמזּוָזה.
ָאַמר לֹו קַֹרח: ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה 275 ָּפָרִׁשּיֹות ֵאיָנּה ּפֹוֶטֶרת ֶאת ַהַּבִית 

ֵמִחּיּוב ַּבְּמזּוָזה?

ְוִאּלּו ָּפָרָׁשה ַאַחת ַּבְּמזּוָזה ּפֹוֶטֶרת ֶאת ָּכל ַהַּבִית? ַהֵּכיַצד?

ָאַמר לֹו קַֹרח ְלמֶֹׁשה: ְּדָבִרים ֵאּלּו ֹלא ִנְצַטִּויָת ֲעֵליֶהם ּוִמִּלֶּבָך ַאָּתה ּבֹוֶדה אֹוָתם.

ַהְּמֻׁשָּתף ֶׁשִּבְׁשֵּתי ַהְּטָענֹות ַהָּללּו הּוא, ֶׁשְּׁשֵתי ַהִּמְצוֹות ַהָּללּו, ַהִּציִצית ְוַהְּמזּוָזה, 
ָּבאֹות ְלַהְזִּכיר ָלָאָדם ֶאת ִמְצוֹות ה'.

ִמָּכאן ָיְצָאה ַהַּטֲעָנה ֶׁש"ָּכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים" ְוָלֵכן ֵאין צֶֹרְך ָּבֶאְמָצִעים ְּכֵדי 
ְלַהְזִּכיר ֶאת ַהִּמְצוֹות, ֶׁשֵּכן ְּבָלאו ָהִכי ה' ּוִמְצוֹוָתיו ְלֶנְגָּדם ָּתִמיד.

1( שמו במחתות

2( בן אהרן

3(אביו של קורח

4( אחד מבעלי המחלוקת

5( אכלה את מקריבי הקטורת

6( קורח ועדתו ביקשו להם

7( השבט של דתן ואבירם

8( הלווים לא מקבלים

9( כינוי לשמן

10( החומר ממנו עשויות המחתות

11( נפדה בגיל חודש

12( השבט של קורח

13( נאכלת בטהרה

ציור ורמז

חידוד

מהיכן בפרשתנו 
פסוק בן שלש 
מילים בלבד?

פרשת פנחס

תפזורת

מהו הפסוק? 

_____________________________

____________________________

מהו הפסוק הרמוז 
בציור שלפניכם?

מצאו בתפזורת שלפניכם שמונה מועדים 
וזמנים המוזכרים בפרשה.

סיימתם? אספו את האותיות שנותרו 
והרכיבו מהן פסוק שנאמר על קורבנות 

המועדים.

שבועות

הינחיר

רוחחיה

ומתבשנ

תכושאש

תפכהחה

חוולסש

מרסהפא

שדחשאר
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כתבה: א. מלכא 
ציירה: רחלי דויד

המשך בשבוע הבא...

מוקד רישום ארצי רשת "בני יוסף":
1800-222-444

 פרק נ"א

תקציר: אבא מודיע למארחיו המפוקפקים כי הם יאכלו רק פירות וירקות 
שיקטפו בעצמם.


