
 

 4* גליון  בתשרי תשע"וכ"ז *  בראשיתשבת פרשת 

 רב בית הספר נחלים / לקראת שבת

 ')א פסוק', א פרק( "הארץ ואת השמים את אלוקים ברא בראשית"
  וזאת" פרשת קריאת את וסיימנו התורה חתימת את תורה בשמחת חגגנו שני ביום השבוע
 קריאת של חדש מחזור מתחילים אנו השבת. בתורה האחרונה הפרשה שהיא" הברכה
  יסוד זהו אלא, כך התורה פתחה לחינם לא. הבריאה במעשה הפותחת בפרשה, התורה

 .  שמו יתברך בבורא לאמונה מגיעים אנו בבריאה התבוננות שמתוך: באמונה גדול
 היה הים גלי את וכשראה, תלמידיו עם הים שפת על לטייל שיצא הצדיקים אחד על מסופר

  עד? הוא מתפלא מדוע: תמהים תלמידיו היו". ונפלאות ניסים איזה: "בהתלהבות צועק
  הגל מגיע רק והנה, שלמות וארצות ערים לשטוף הגלים בכח יש שלמעשה, להם שהסביר

  והשני, האדם ככל רואה אחד שנולדו, אחים לשני משל להם והמשיל. נעצר הוא ומיד לחוף
  הנה, עצים הנה: "ואמר שמח והיה, הסומא עיני נתפקחו שנים לאחר והנה). עיוור( סומא

  שהאמת אלא. שמחתו הבין ולא, האח שמח מה מפני מתפלא ואחיו'". וכו שמים הנה, ים
: בנוף הדבר וכן, עליהם שמח ולכן, כחדשים בעיניו הדברים כל שכן, הסומא האח עם

  אדם אך, ממנו מתפעל איננו אכן, שגרתי או טבעי כדבר הבריאה על שמתסכל אדם
  וכדברי, מהם להתפעל דברים הרבה מוצא, מחודשת בצורה פעם כל, העולם על שמסתכל

  בזה, האדם גוף מערכת על, בשרו על שמתבונן אדם, דהיינו", אלוה אחזה מבשרי: "איוב
 .עולם בבורא להכיר יגיע לבד

 את מהם לעקור ורצו לקיבוץ מהם קבוצה לקחו י"לא תימן בני עלו שכאשר מסופר
  שאינכם ומה תאמינו רואים שאתם מה, יקרים חברים: להם לומר החל והמדריך. אמונתם

  כולם? רואים אתם זה כסא. כן צעקו כולם? רואים אתם זה שולחן ובכן, תאמינו אל רואים
,  לא: ל"א? רואים אתם ה"הקב את חברים שאמר עד, עמם המשיך זו בדרך וכן, כן ענו

   של השכל את ה'חבר: להם אמר פיקח נער שם היה? מאמינים אתם מדוע כ"א: להם אמר
 שמעשי ודאי אלא. למדריך שכל אין כ"א: להם אמר. לא: לו אמרו? רואים אתם המדריך

 בבחינת, ה"הקב שיש ומוכיחה מספרת הבריאה מעשה גם וכך, שכלו על מוכיחים האדם
 ".אל כבוד מספרים השמים"

 בבורא וביטחון באמונה נתחזק כך ומתוך הבורא במעשה נכון להתבוננן כולנו שנזכה ר"יה
 .שמו יתברך

 ,ומבורך שלום שבת
  מחפוד גלעד הרב 

 



  נעמהמעשה שהיה /  

ָהָיה ַהֹּכל:  ָאְנטֹוִנינּוסלְ . ָאְנטֹוִנינּוסנטונינוסאדֹול ְוָעִׁשיר ְוָקְראּו לֹו ָהֹיה ָהָיה ַּפַעם ֵקיָסר ּגָ 
ֶּכֶסף, ָזָהב, ִמְׂשָחִקים ְוַיֲהלֹוִמים. ְּבִקּצּור, ָּכל ָמה ֶׁשָרָצה ָהָיה לֹו, ִּכי הּוא ָהָיה ֵקיָסר! ֲאָבל 

ַדע ָמה ַלֲעׂשֹות... ִׁשְעֵמם לֹו ְוִׁשְעֵמם לֹו ְוהּוא ָהָיה ְעֵמם לֹו נֹוָרא, ְוהּוא א יָ ִהְתִחיל ְלׁשַ ָמה? 
 ָעצּוב ְמֹאד.

ָרצּו ְלַׂשֵמַח אֹותֹו ּוָמה א ֵהִביאּו לֹו? ֵהִביאּו לֹו ִּפיִלים רֹוְקִדים, ֻּדִּבים רֹוְקִדים,  לוֹ ים ׁשֶ צִ עַ יוֹ הָ 
ֹות רֹוְקדֹות. ֵהִביאּו לֹו קֹוִפים ֶׁשָאְכלּו ַּבָּננֹות ִעם ַהְּקִלָּפה, ֵהִביאּו לֹו ֶאת ַהֵּליָצִנים ֲאִפּלּו ִג'יָרפ

  ֲהִכי ַמְצִחיִקים ַּבעֹוָלם, ֲאָבל הּוא ִהְמִׁשי ִלְהיֹות ָעצּוב ּוְמֻׁשְעָמם.
ֹוִרי, ַּגר ָׁשם ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא, הּוא ַעד ֶׁשָּבא ֵאָליו ֵאַחד ַהּיֹוֲעִצים ֶׁשּלֹו ְוָאַמר לֹו: ֵל ְלִצּפ

  ָחָכם ָּגדֹול ּוַבַּוַּדאי א ִּתְׁשַּתֲעֵמם ְּבֶחְבָרתֹו.
ָעָׂשר ַהּסּוִסים ַהְּמִהיִרים ְּביֹוֵתר -ִלְרֹּתם ֶאת ֵמְרֶּכֶבת ַהַּמָּסע ֶׁשּלֹו, ִעם ְׁשֵנים ָאְנטֹוִנינּוסִצָּוה 

ְדֹהר. ַאֲחֵרי ַמָּסע ָאֹר ַּבַּיָּבָׁשה ּוַבָּים ִהִּגיעּו ִלְקַראת ַׁשָּבת ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַּבַּמְמָלָכה ְוִהְתִחילּו לִ 
ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ְוָדַפק ַעל ַהֶּדֶלת. ִּבתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא  ָאְנטֹוִנינּוסְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא. ֵיֵרד 

ָגה ְּבֶבָהָלה. ַהֵּקיָסר, א ָּפחֹות ְוא יֹוֵתר, ָעַמד ְּבֶפַתח ֵּביָתם. ִהיא ָרָצה ָּפְתָחה ֶאת ַהֶּדֶלת ְוָנסוֹ 
ְּבֶבָהָלה ְלָאִביָה. ַיָצא ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא, ָרָאה ֶאת ַהֵּקיָסר ְוִהְזִמינּו ְלִהָּכֵנס ְלֵביתֹו. ִנְכָנס 

ָחה ְסִביב ֻׁשְלָחן ַהַּׁשָּבת. ַהֵּנרֹות ּדֹוְלִקים, ַיִין ַעל ַהֻּׁשְלָחן, ְוָרָאה ֶאת ָּכל ְּבֵני ַהִּמְׁשּפָ  ָאְנטֹוִנינּוס
  ָחלֹות ּוַמֲאָכִלים ָרִבים.

ִהְזִמין ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא ֶאת ַהֵּקיָסר ִלְסעּוַדת 
"ַאהה, ֵאיֶזה ַטַעם  –ַהַּׁשָּבת. ַטַעם ַהֵּקיָסר ֵמַהָּמָרק 

ֵמָיַמי א ָטַעְמִּתי ָמָרק ִנְפָלא  -ִנְפָלא" ָאַמר ְלַעְצמֹו, 
ֶׁשָּכֶזה, ָאַכל ֵמָהֹאֶרז, ִמְּקִציצֹות ַהָּבָׂשר, ְמַכְרֵעי 
ַהַּתְרְנֹגֶלת, ֵמַהְּמֻמָּלִאים, ֵמַהֲחִציִלים, ֵמַהָּסָלט 
ָהְמצּוָין, ָׁשָתה ַמִים ַזִּכים ְוִהְמִׁשי ֶלֱאֹכל עֹוד ְקָצת 

ּוִמן ַהָּדִגים ַהְּצלּוִיים.  ִמן ַהְּקִציצֹות ּוִמן ַהָּמָרק
"ַאה ֵאיֶזה ָטַעם! ֵאיֶזה ַטַעם!" ָאַמר ַהֵּקיָסר, 
"ְלַמַען ָהֱאֶמת, ֵמעֹוָלם א ָאַכְלִּתי ַמֲאָכִלים 

ְטִעיִמים ָּכל ָּכ. ֲאַבֶּקְׁש ְלָהִכין ִלי ְליֹום ְׁשִליִׁשי 
   ׁשּוב ַמְטַעִּמים ָּכֵאֶּלה".

ֵהֵחּלּו ְּבֵני ֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא ִלְׁשֹקד ַעל ֲהָכַנת ָהֲארּוָחה ְליֹום ְּכָבר ְּביֹום ִראׁשֹון 
. ָקנּו ֶאת ַהָּבָׂשר ַהְּמֻׁשָּבח ְּביֹוֵתר, ֶאת ַהְּיָרקֹות ְוַהֶּקַמח ָאְנטֹוִנינּוסְׁשִליִׁשי ִלְכבֹודֹו ֶׁשל ַהֵּקיָסר 

  ְוִהְתִחילּו ָּבִביׁשּוִלים.
ֶׁשל ַהֵּקיָסר ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא.  יתוֹ יָ לְ מַ ה, ִהִּגיָעה ּפָ דָ עּויְ ָׁשָעה הָ ְׁשִליִׁשי ּבָ ְּביֹום 

ַּמֲאָכִלים ְוִהְתִחיל ֶלֱאֹכל. "מּוָזר," ָאַמר ֻּׁשְלָחן ֶהָעמּוס ָלֲעֵיָפה ּבְ ִנְכָנס ַהֵּקיָסר ְוִהְתַיֵּׁשב ְלַיד הַ 
ְלא  ת. ָמה קֹוֶרה ָּכאן? ְּכֶׁשָּבאִּתי ֵאֵליַּׁשּבָ ם ֶׁשל ָהֹאֶכל ֶׁשָאַכְלִּתי ּבְ אֹותֹו ַטעַ ְלַעְצמֹו, "ֵאין ֶזה 

ְוִאּלּו ַעְכָׁשו ַמֶּׁשהּו ָחֵסר,  ,ְוַהַּמֲאָכִלים ָהיּו ְטִעיִמים ָּכל ָּכ רּוהֹוָדָעה ֻמְקֶּדֶמת ַהֻּׁשְלָחן ָהָיה עָ 
  ֵאין ֶזה אֹותֹו ַהָּדָבר."

ָחֵסר". "ֵאיֶזה ַּתְבִלין ָחֵסר? ַעל ָמה יא, "ֶזה ִּבְגַלל ַהַּתְבִלין הָ ֹון," ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂש "ָנכ
"ָאז ָהָיה ָלנּו ֶאת ַהַּתְבִלין,  –"ֵּכן," ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא  –ַאָּתה ְמַדֵּבר?" ַזַעם ַהֵּקיָסר. 

  יג ֶאת ַהַּתְבִלין ַהֶּזה."ֲאָבל ַהּיֹום ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּׂש 
ָּכל ַּתְבִלין  י ַהֵּקיָסר! ֲאִני ַאִּׂשיג ְל"ֲאנִ  – ָאְנטֹוִנינּוס"ָמה ֵּפרּוׁש ִאי ֶאְפָׁשר?" ִהְתַרַּתח 

  ֶׁשְּתַבֵּקׁש".
  ֹום ַהַּׁשָּבת."ק ְלינֹו ִּבְטָוח ַהָּׂשָגה, הּוא ָׁשָי ַר "ֲאָבל," ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא, "ַּתְבִלין ֶזה ֵאי

  " ַזַעם ַהֵּקיָסר.ֹזאת אֹוֶמֶרת? ֲאִני א ֵמִבין!" ָמה 
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ת ַהַּׁשָּבת, ַהֶּׁשֶקט ויַר וִ ְרָתה ָאָחן ׁשָ "ַעל ַהֻּׁשלְ  –ַּׁשָּבת," ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא "ְּכֶׁשָּבאָת ּבְ 
 ַּׁשָּבת."ן ַהְּמיָֻחד, ַהַּׁשָּי ַרק לְ ֶּלה, ֵהם ַהַּתְבִליָוה ְוָהאֹור ַהְּמיָֻחד ֶׁשל ַהַּׁשָּבת. ָּכל אֵ ַהַּׁשלְ 

 

  

 ענתדמות אחת בשבוע/ 

    יוני נתניהויוני נתניהויוני נתניהויוני נתניהו

 ובגיל יורק בניו נולד. נתניהו בנימין הממשלה ראש של אחיו נתניהו יונתן ל"סא
  רוב את העביר שם בירושלים להתגורר ועבר משפחתו עם יחד לארץ עלה שנתיים
  ששת במלחמת לחם הוא. ל"מטכ ובסיירת בצנחנים נערץ מפקד היה יוני. ילדותו
. במרפקו תנועה מוגבל ונותר פצוע לחייל לעזור שניסה בשעה בקרב ונפצע הימים
  חזרו אך, בהרווארד ללמוד טסו והם תותי חברתו את לאישה נשא המלחמה לאחר
  כוח על נתניהו פיקד הכיפורים יום במלחמת. ההתשה מלחמת בעקבות שנה לאחר

  כמפקד לשרת נתניהו התנדב המלחמה לאחר. הגולן ברמת שלחם ל"מטכ סיירת של
. המלחמה במהלך קשות אבדות שספג, החיל את לשקם לסייע כדי השריון בחיל
 אלוף סגן לדרגת הועלה שם ל"מטכ לסיירת וחזר פיקד עליו הגדוד את שיקם הוא

  אהשנקר וסודית נועזת פעולה על פיקד ו"תשל בשנת .הסיירת מפקד להיות ומונה
  בכוח והונחת טרוריסטים ידי על נחטף שמטוסם ישראלים להצלת" אנטבה מבצע"

  שלושה במשך המחבלים בשבי היו במטוס הנוסעים. העוינת אוגנדה אדמת על
.  בשלום לישראל הוחזר הנוסעים של המוחלט הרוב. כמוצלח הוגדר המבצע. ימים

 ".יונתן מבצע" לכנותו הוחלט כן ועל, נתניהו נהרג  המבצע במהלך

 יהודית בת ציפורה לעילוי נשמת/     פינת ההלכה

  שנאמר, מהם ויירא, אמו ואת אביו את אדם שיכבד, התורה מן עשה מצוות.א
 ."ִאֶּמ ְוֶאת ָאִבי ֶאת ַּכֵּבד): "יב, כ שמות(

  בשמותיהם להם לקרוא לא, הוריו בכבוד לפגוע שלא: האיסורים בכלל.ב
 .לקללם ולא) חלילה( להכותם לא, כסאם על לשבת לא, הפרטיים

כיבוד הורים מיוחד בחשיבותו, שכן הוא מזכה את הבן בשכר גם בעולם הזה  .ג
 (אריכות ימים) וגם בעולם הבא.

 לאן אתה הולך?

כתוב בתורה 

 שאני צריך לעזוב!



שמעת על התוכנית החדשה  

 של הסייבר?

=   

למה אתה נרדם באמצע  

 שיעור? 

עזוב... כבר החלטת לאיזה  

 חוג אתה הולך?

לוחמה והגנה אלקטרונית, 

פריצות למחשבים, שימוש 

 במידע ברשת...

 אני נראה כמו אבטיח!!!

רק הדגמתי מה אפשר  

 לעשות עם זה!

  3אתה צריך לציין שמות של 

 עצים המופיעים בפרשה!

 נו, תנסה אותי!

 אוף לא מצליח להירדם!

יו, נכון! כבר ביום שני 

 מתחילים החוגים!

אני הולך לג'ודו. עדיין  

 מתלבט לגבי החוג השני...

 אני אנסה. נתראה בשלישי?

למה אתה משתמש בפלאפון  

 באמצע שיעור???

 חחח...

 מה זה סייבר?

 מה כבר יש לך לעשות עם זה?

 כמו גויאבה!אני נראה 

 אני נראה כמו בננה מעוכה!

 הי!!! אני לא כתבתי את זה!!!

 ?לאייפוןאתה פרצת לי 

חכה שאני אראה לך מה  

 אפשר לעשות עם ג'ודו!

 בצחוק....

חושב שאתה כזה חכם? בוא  

נראה אם אתה יותר חכם  

מגילת   מעינב פימא

  2שהצליחה לפתור את 

 החידות מהעלון הקודם

 באסיפת הורים?

 קבענו.


