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 רב בית הספר נחליםלקראת שבת / 
    מדוע קוראים את ספר יונה ביום כיפור?מדוע קוראים את ספר יונה ביום כיפור?מדוע קוראים את ספר יונה ביום כיפור?מדוע קוראים את ספר יונה ביום כיפור?

 

  ההפטרה את קוראים, מנחה בשעת, כיפור שביום לימדונו) א"ע, א"ל מגילה מסכת( בגמרא רבותינו
 צריכים ואנו .לכך הסבר נותן לא במקום י"רש גם. לדבריהם טעם שם נתנו לא אולם. יונה בספר
  ומשלים רבות נבואות מתוארות בהם, הנביאים ספרי משאר בשונה :הנביא סיפור פשר את להבין

  עוד: "בלבד מילים חמש בעלת למדי וברורה פשוטה אחת נבואה מקבל הנביא יונה, משלים גבי על
  לחזור שעליהם נינווה לאנשי להבהירפשוטה:  מטרת הנבואה ."נהפכת ונינווה יום ארבעים
 !בתשובה

 אם: אפשרית דרך בכל' מה לברוח מנסה יונה הנביא ,הפשוטה שליחותו את אלא שבמקום לקיים
 יקבל' שה נינווה לאנשי מגיע לאש לעצמו שחשב בגלל זאת כל .הדג מעיב אףאו  בים אם, באוניה

 .מפחד הנובעת תשובה , אלאהלב מעומקהנובעת  תשובה לא , היות והיאתפילתם את
  שמסביר האבודרהם פי על שלנו השאלה על לענות ניתןספר יונה ביום כיפור? ומדוע קוראים את 

 אי ,כיפור מיום לברוח אפשר אי ."השם מפני לברוח יכול אדם שאין העולם לבני ללמד"זאת כך: 
 ילד כמו – , אי אפשר לברוח מהמעשים שאנו עושיםיעלם הוא כךבצפיה ש' מה להתחבא אפשר

  יום ששמה הגדולה המתנה םע להתמודד יש אלא - אותו רואים שלא וחושב פניו את שמסתיר
'  שה מה זה ."התשובה כוח גודל בו שיש לפי: "התשובה רעיון והוא בסיפור השני המסר י"ע כיפור

  ,מתקבלת היא מושלמת אינה אם ואפילו ,ענק דברהיא  תשובה: לכולנו ודרכו הנביא ליונה מסביר
 .  לה מחכה ממש ה"והקב הכבוד לכיסא מגיעה היא
 הבאה זכה תשובה וכמה כמה אחת על התקבלה נינווה תשובת ואם ,לתשובה הזמן בדיוק וזה

 .הלב מעומק
  תכלה" בכם ויקויים טובות וגזרות טובים חיים בספר ,עמכם ואני ,כולכם ותחתמו שתכתבו י רצוןיה

 ".וברכותיה שנה ותחל וקללותיה שנה
 
 בברכה,

 הרב גלעד מחפוד

. 
 



  

 לירון אברהמימעשה שהיה / 

 ַלָּנִסיַלָּנִסיַלָּנִסיַלָּנִסי    ְׁשִטיִחיםְׁשִטיִחיםְׁשִטיִחיםְׁשִטיִחים

ָהָיה ֶזה ְּבֵליל ַׁשָּבת.      ....ִעיר ַאְמְסֶטְרַדם ֶׁשְּבהֹוַלְנדְּׁשִטיִחים ּבַ ס, ָהָיה ַּבַעל ֵּבית ִמְסָחר ָּגדֹול לִ ינְ ִר ַמר ּפְ 
ְוִהֵּנה ִנְכְנָסה ַהְּמָׁשֶרֶתת ְוהֹוִדיָעה ִּכי ָּפִקיד ֶׁשל ֲחַצר   ,ב ֻׁשְלָחן ַהַּׁשָּבתַהִּמְׁשָּפָחה ֵהֵסָּבה ְּכָבר ְסִבי

  –ַלֶחֶדר  סוֹ נְ יּכָ הִ ִקיד ּבְ ּפָ ָאַמר הַ  - "ֲאִני ִמְצַטֵער ֶׁשֲאִני ַמְפִריעַ """"    ....סינְ ִר ה ְלַדֵּבר ִעם ַמר ּפְ ַהַּמְלכּות רֹוצֶ 
ס, ִלְׁשַח ינְ ִר , ַמר ּפְ . הֹוד ַמֲעָלתֹו ְמַבֵּקׁש ִמְמ יקִר ְד נְ ַמֲעָלתֹו, ַהָּנִסי הֶ  ֲאִני ָּבא ִּבְׁשִליחּותֹו ֶׁשל הֹוד"
ִּקּׁשּוט  לְ ַאְרמֹון ֲחִמָּׁשה ְׁשִטיִחים, ַּבּצּוָרה ּוַבֹּגֶדל ָהְרׁשּוִמים ָּכאן. הֹוד ַמֲעָלתֹו ָזקּוק ַלְּׁשִטיִחים ִמָּיד, לָ 

ֲאִני ִמְצַטֵער ְמֹאד, ַא "ס א ִהֵּסס, ְוָאַמר: ינְ ִר ַמר ּפְ  ....""""ַאְרמֹוןֵּתָעֵר ַהַּלְיָלה ּבָ בֹוד ַהְּמִסָּבה ׁשֶ כְ ָהאּוָלם לִ 
הּוִדים. ִאם  יְ א ֶעֶרב ַׁשָּבת, יֹום ָקדֹוׁש לָ ַהָּנִסי. ָהֶעֶרב הּו צֹון הֹוד ַמֲעָלתוֹ ל ְלָמֵלא ָהֶעֶרב ֶאת ְר א ֹאכַ 

ַא ". "ַהְּׁשִטיִחים ַהְּמֻבָּקִׁשים ר ָּבֶעֶרב, ַעד ֵצאת ַהַּׁשָּבת, ֶאְׂשַמח ִלְׁשַח ֶאתהֹוד ַמֲעָלתֹו ַיְמִּתין ַעד ָמחָ 
ַּׁשָּבת, ֵאין ֲאִני ָיכֹול ַלֲעֹסק ְּבִמְסָחר ּבְ "ס ֵהִׁשיב: ינְ ִר ּוַמר ּפְ     ---- ִקידּפָ ָאַמר הַ  - "ַהְּמִסָּבה ִמְתַקֶּיֶמת ַהּיֹום...

    ....""""ת ַצֲעִרי ֶהָעֹמקר ָנא ְלהֹוד ַמֲעָלתֹו אֶ סוֹ ְמ 
ָתב ַהַּפַעם הּוא ֵהִביא ִאּתֹו ִמכְ , ֶטֶרם ִסְּיָמה ַהִּמְׁשָּפָחה ֶאת ֲארּוַחת ָהֶעֶרב ּוְׁשִליַח ַהָּנִסי הֹוִפיַע ֵׁשִנית

:ם  יִ ֵלם ֲעבּוָרם ִּפי ְׁשנָ ס ַהָּיָקר! ֻמְכָרח ֲאִני ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּׁשִטיִחים ִמָּיד. ֶאְהֶיה מּוָכן ַלּׁשָ ינְ ִר "ַמר ּפְ  ֵמַהָּנִסי
ר ְקִריַאת ְלַאחַ     .ְרִׁשיַמת ַהּקֹוִנים ֶׁשְּל"ַוֲאִפּלּו ִּפי ְׁשלֹוָׁשה. ִאם ְּתָסֵרב ְלַבָּקָׁשִתי, ּתּוַכל ִלְמֹחק אֹוִתי ִמ 

ַצר ִלי      ָנִסי ִנְכָּבד ְמֹאד!" ִאם ִּתְמֹסר ֶאת ְּדָבַרי ִּכְלׁשֹוָנם: אֹוֶדה לְ ַלָּׁשִליַח:  סינְ ִר ַהִּמְכָּתב ָאַמר ַמר ּפְ 
.  .  .  .  """"ַּׁשָּבתּבְ  ג ַאֶחֶרת. א ֶאֱעֹבדהוֹ נְ , ַא ֵאין ִּביָכְלִּתי לִ תְ לַ עֲ ה ְוָחׁשּוב ְּכהֹוד מָ ה ָנֲעלֵ ְמֹאד ְלַהְפִסיד קֹונֵ 

ֶלה ְּבגֹוָרל ֵּבית ַהִּמְסָחר ִהִּביעּו ֶאת ַּדֲאָגָתם ַוֲחָׁשָׁשם: ָמה ִיְהֶיה? ֵּכיַצד ָיִגיב ַהָּנִסי? ָמה ַיעֲ ּכּוָלם 
-רֻ ּבָ -ִּניחּו ַלֲאִביֶכם, ַהָּקדֹוׁשָּכאן ִהְתָעְרָבה ַהָּסְבָתא ַהְּזֵקָנה ְּבאֹוְמָרה: "הַ  ֶׁשָּלֶהם? ָמה ַיֲעֶלה ְּבגֹוָרָלם? 

 הּוא ֶהֱעִמיד אֹותֹו ְּבִנָּסיֹון, ַוה' ְיַמֵּלא ֶאת ָּכל ַמְחסֹוֵרנּו".

ָׁשָעה  ּבַ     ."ס ִמְתַּבֵּקׁש ְלִהְתַיֵּצב ִלְפֵני ַהָּנִסי, ְּביֹום ֵׁשִני ַּבֹּבֶקרינְ ִר ִהִּגיָעה ַהְזָמָנה: "ַמר ּפְ ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת 
ַלח ִלי  ס ַהָּיָקר, סְ ינְ ִר ס ְוָאַמר "ַמר ּפְ ינְ ִר ס ְלִלְׁשַּכת ַהָּנִסי. ַהָּנִסי ָּפָנה ֶאל ַמר ּפְ ינְ ִר ס ַמר ּפְ נַ ַהְּיעּוָדה ִנכְ 

ָבה יל ַׁשָּבת ִּבֵּקר ֶאְצִלי ַהָּברֹון ַהִּנְכָּבד, ְוַהִּׂשיָחה ָנסְ י: ְּבלֶ ֵּפֶׁשר ַמֲעׂשַ  ת, ָהָבה ַוֲאַסֵּפר לְ ַעל ִאי ַהְּנִעימּו
ַעל  ֵּלם ְמ צְ  ַעל ַהְּיהּוִדים, ָּכל ַהְּיהּוִדים ֵהם אֹוֲהֵבי ֶּבַצע. ַהֶּכֶסף אֶ מוֹ סְ ַעל ַהְּיהּוִדים. ַהָּברֹון ָטַען: ֵאין לִ 

ְלֻחֵּקי  ְוָגם ְלֻחֵּקי ָּדָתם ָגם ִתי ֶׁשַהְּיהּוִדים ֶנֱאָמִנים, ִהְתַנַּגְדִּתי ִלְדָבָריו ְוַטֲענְ "ָאַמר ַהָּנִסי,  "ֲאִני," ".לכֹ לַ 
ּו ְלֵביְת ֶאת ַהָּׁשִליַח  ִּנָּסיֹון. ָׁשַלְחנְלַהֲעִמיד אֹוְת ּבְ "ִהְמִׁשי ַהָּנִסי ְוהֹוִסיף,  "ֶהְחַלְטנּו,". "ַהְּמִדיָנה
ּוְבָכל  ִהְכַּפְלנּו ְוִׁשַּלְׁשנּו ֶאת ְמִחיר ַהְּׁשִטיִחים, ְוַגם ִאַּיְמנּו ַּבֶהְפֵסִדים ַהְּצפּוִיים לְ  -  ר ַּפַעםַּפַעם ַאחַ 

    "!ה ִּבי ָלקֹוַח ֶׁשָּלֶכםאֵ ָּבת ֲעבּור ֶּכֶסף. ֵמַהּיֹום ְר ּׁשַ ּבְ  ֹזאת א ָעַבְדּתָ 

 פינת ההלכה
 לעילוי נשמת יהודית בת ציפורה

 

.  לוחות הברית עם וירד, העגל לחטא המחילה על רבינו משה התבשר הכיפורים ביום.א
 .וקדושה ִהַּטֲהרּות, מחילה כיום ישראל לעם ניתן זה יוםהיות וכך, 

:  בלבו וחושב בו המזלזל אבל, בכפרתו ניםהמאמי השבים על מכפר הכיפורים יום.ב
 .  לו מכפר אינו, זה כיפור יום לי מועיל מה

  התענה כאילו לו נחשב, כ"יוה בערב האוכל וכל, הכיפורים יום בערב לאכול מצוה.ג
  העוונות מחילת יום על שמחים שאנו להראות כדי, בסעודה להרבות ומצוה. זה ביום

 .לנו שניתן
 .חבירו את האדם שיפייס עד מכפר כ"יוה אין, ולחביר אדם שבין עבירות.ד



  

 הציור השבועי

פרשה רמוז בתמונה?מהאיזה פסוק   
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 אושרי ברוכידמות אחת בשבוע/ 

    יאנוש קורצ'אקיאנוש קורצ'אקיאנוש קורצ'אקיאנוש קורצ'אק

.  ומתבוללת עשירה יהודית למשפחה, 1878 בשנת שבפולין ורשה בעיר נולד יאנוש
 יאנוש .גולדשמיט הנריק היה המקורי שמו. ומחנך סופר, רופא היה אק'קורצ יאנוש

 עבד לימודיו ובמהלך   ,ורשה באוניברסיטת רפואה למד
  ילדים פגש שם, החולים בית של הילדים במחלקת

  הוא .ומצוקותיהם קשייהם את והכיר עניות ממשפחות
 והשני יםיהוד ליתומים אחד – יתומים בתי שני הקים

  במשך ניהל היהודי היתומים בית את. פולניים ליתומים
 . 1942 שנתועד  1911 משנת שלושים שנים:כ

 של עצמי שלטון על מבוססים היו שהקים היתומים בתי
 התלמידים זכויות .התלמידים  בין  שוויון  ועל  הילדים

  של תוקפנות מעשי על להתלונן גםו, המורים על להתלונן האפשרות את גם כללו
 שנבחרו, שופטים חמישה לפני לשבוע אחת מביאים היו התלונות את. אחרים ילדים

 והתביעות התלונות בכל דנו ואל שופטים. אחד מחנך גם וכללו התלמידים ידי-על
  ומיוחדת מהפכנית חינוכית גישה פיתח אק'קורצ יאנוש. השבוע במשך שהצטברו
 .שלו ובזכויות הילד בכבוד, לילד הבהבא :בילד שהתרכזה

  את לקיים כדי מאמץ כל ועשה, חניכיו עם בוורשה היתומים בבית נשאר אק'קורצ
 כל את לשלוח הוראה הגרמנים וכששלחו. הקשים הגטו בתנאי גם היתומים בית

 .סירב הוא אבל נצליולה היתומים את לעזוב ליאנוש הציעו הםלמחנות,  הילדים



   

נו... זכית בסוף בהגרלה על 

 החידה משבוע שעבר?

 אבל...

 הכנתי בפעילות לראש השנה

יו... ראש השנה כבר עבר 

 ועוד שניה יום כיפור

 וואי יפה!

חכה שתשמע אותנו שרים  

 את ההמנון של בני עקיבא

 מה? מתי?

שאחראיות היום הקומונריות (

על הסניפים במושבים) 

למשהו  מגיעות אלינו

 פקד"שקוראים לו "מי

ובטח יש להן גם חידה חדשה  

 עבורי. 

קל... "נון" היה  חחח.... זה 

האבא של יהושע. מה החידה  

 האמיתית?

 נכון! החידה הפעם היא:

מי היה האבא של יהושע בן  

 נון?

ם
כי
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ד

 
ה
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מ
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מהפסוק  שהציור הואידעתי 

"לא מעבר לים היא" שמדבר  

 ...מצוות התורהעל 

ל בסוף נעמה אדרי  אב

 מכיתה ג' זכתה!!!

   אולי שבוע הבא אני!

"שנה  אגב תודה על הכרטיס 

 המקסים ששלחת לי  טובה" 

 

אנחנו לומדים את  נכון. 

הסליחות ושרים כל בוקר 

בכיתה. גם היו סליחות של 

 כולם ביחד עם הרב גלעד

 עלית עלי!

החידה היא: מדוע קוראים  

 "שבת שובה"?בשם זו הלשבת 


