
 

 10* גליון  תשע"ו כסלו 'ט*   ויצאשבת פרשת 

 שבתלקראת 

    להרגיש בביתלהרגיש בביתלהרגיש בביתלהרגיש בבית
ל עצמה כמה וכמה מושג הנקרא "מילה מנחה": מילה שחוזרת עבפרשנות התורה קיים 

להדגיש את הרעיון המרכזי של אותם פסוקים. פעמים בפרשיה מסויימת, מתוך מטרה 
 את המילה המנחה: אצלנו בתחילת הפרשהלמצוא בעצמכם נסו הנה, 

,  ַוִּיְׁשַּכב; יוְמַרֲאֹׁשתָ  ַוָּיֶׂשם, ַהָּמקֹום ֵמַאְבֵני ַוִּיַּקח, ַהֶּׁשֶמׁש ָבא-ִּכי, ָׁשם ַוָּיֶלן ַּבָּמקֹום ִּיְפַּגע"וַ 
 .ָיָדְעִּתי 8א, ְוָאֹנִכי; ַהֶּזה ַּבָּמקֹום 'ה ֵיׁש ָאֵכן, ַוֹּיאֶמר, ִמְּׁשָנתוֹ , ַיֲעֹקב ִּייַקץ.. וָ .ַההּוא ַּבָּמקֹום

..  .ַהָּׁשָמִים ַׁשַער, ְוֶזה, ֱא8ִהים ֵּבית-ִאם ִּכי, ֶזה ֵאין:  ַהֶּזה ַהָּמקֹום, ּנֹוָרא-ַמה, ַוֹּיאַמר, ַוִּייָרא
 ".ָלִראֹׁשָנה, ָהִעיר-ֵׁשם לּוז ְואּוָלם; ֵאל-ֵּבית, ַההּוא ַהָּמקֹום-ֵׁשם-ֶאת ַוִּיְקָרא

המקום, ה' במקום, נורא המקום...  אבני  – מילה אחת: "מקום"קריאה מהירה תצביע על 
-8א, ָלָבן ֹּיאֶמר... ַהָּמקֹום ַאְנֵׁשי-ָּכל-ֶאת ָלָבן ַוֶּיֱאֹסףבהמשך גם לבן יחזור על אותה מילה: "

". המילה "מקום" היא גם אחד מכינוייו של הקב"ה, כפי שנאמר במדרש ִּבְמקֹוֵמנּו ֵכן ֵיָעֶׂשה
  "? מפנימקום" אותו וקוראין ה"הקב של שמו מכנין מה מפנירבה על פרשתנו: "-בראשית

והטבע כולו הם חלק מהקב"ה,  העולם ". כלומר:מקומו עולמו ואין עולם של מקומו שהוא
 .הטבעזרה שהאל הוא חלק מ-ולא להיפך, חלילה, כפי שחשבו עובדי עבודה

י. המקום המקום, במובן מסוים, הוא אתר כלשהו שיש בו יותר מאשר סתם שטח גיאוגרפ
הר הבית, "המקום אשר אתה   המקום אשר יבחר ה'" הוא" – הוא אתר עם משמעות עמוקה

ים הוא "המקום"  ית אלוה, ובת קודש הוא" אומר ה' למשה בסנה הבוערעומד עליו אדמ
עבור יעקב בפרשה. יעקב גם יכול לקום ולברוח עם ילדיו ונשותיו מבית לבן, אפילו מבלי 

כי עבורו זה בהחלט נעלב  ,ן, בהתאם"המקום" שלו (ולב כי זה לא ,להגיד שלום
 "המקום").

וכשנקרא את הדברים נוכל להבין גם מה יכול להפוך כל "מיקום" ל"מקום", כל דירה 
ש: אלו הם הערכים העמוקים, ספר" שהוא בית של ממ-ביתביתביתביתלבית, וכל "מוסד" ל"

המרחב  –כי כשאדם מבין שלמרחב יש תכלית  שנוסכים במקום.הכנה והאהבה המשמעות 
 בית אלוהים"." יכול להיות עבורו אףו, "מקום"הופך עבורו ל

 שבת שלום!
 נהוראי אליקים

 בית הספר נחליםמנהל 
 



  

 הראל גבריאלימעשה שהיה / 
  ְּבָבֵּתי ַלֲאִסיִרים ָלֶלֶכת נֹוֵהג ֶׁשָהָיה ִמְּפֵני", ָהֲאִסיִרים ָרב" ַּבִּכּנּוי נֹוַדע ְלִוין ַאְרֵיה ַרִּבי ַהְּירּוַׁשְלִמי ַהַּצִּדיק
 ְועֹוֵלי ַהַּמְחָּתרֹות ֲאִסיֵרי ֵאֶצל ִּבּקּוָריו נֹוְדעּו ִּבְפָרט. ִמְכָּתִבים ָלֶהם ְוִלְכֹּתב, רּוָחם ֶאת ְלעֹוֵדד, ַהֶּכֶלא

 ָהיּו ִנְצַרF ָּכל ִעם ֶׁשָּנַהג ַהֶחֶסד ּוְגִמילּות' ה ְּברּוֵאי ָּכל ֶאת ַאֲהָבתוֹ , ְצִניעּותוֹ , ַהּטֹובֹות ִמּדֹוָתיו. ַהַּגְרּדֹום
 .ִּבירּוָׁשַלִים ַהְּמֻפְרָסמֹות ִמן

  ְּפַרט. עֹוְבִדים 8א ּוָבּה, ָחהַהְּמנּו יֹום ִהיא ֶׁשַּׁשָּבת ירּוָׁשַלִיםּבִ  ֻּכָּלם ִהְסִּכימּו, ַהְּבִריִטי ַהַּמְנָּדט ִּבְּזַמן
  ֲאָבל, ָאָדם אֹותוֹ  ָאַמר ָּכF, ָלנּוחַ  הּוא רֹוֶצה ָאְמָנם. ִלְסֹּגר ִהְסִּכים 8א ֶׁשְּבָעֶליהָ , ַאַחת ַמֹּכֶלת ְלַחנּות
 .ַהֲחנּות ֶאת ִלְסֹּגר לוֹ  ַוֲחָבל, ָנִאים ְרָוִחים לוֹ  ֵיׁש ְּבַׁשָּבת

  ַהַּׁשָּבת ְּבִבְגֵדי ַאְרֵיה ַרִּבי ִהְתַלֵּבׁש, ֶאָחד ִׁשִּׁשי ְּביֹום. ְמאֹוד לוֹ  ָּכַאב ְוָהִעְנָין ְלִוין ַאְרֵיה ַרִּבי ָּכF ַעל ָׁשַמע
  ִהְתַהֵּלF, ַלֲחנּות ִנְכַנס ַּכֲאֶׁשר. ַהַחָּמה ְׁשִקיַעת ִלְפֵני ַהְרֵּבה, ַּמֹּכֶלת ֲחנּות ְלאֹוָתּה ְוָהַלF, ָהָרִגיל ִמן ֻמְקָּדם
  ִעם ָלקֹוחֹות ֶׁשל ָהֵעָרִנית ַלְּתנּוָעה ֵלב ְוָׂשם, יםַהַּמָּדפִ  ַעל ַהָּיָפה ַּבְּסחֹוָרה ִהְתּבֹוֵנן, ַהּׁשּורֹות ֵּבין ְּבֶׁשֶקט

 .ַּבָמקֹום ַּבַּנֲעָׂשה ְוִהְתּבֹוֵנן ַהֲחנּות ֶׁשל ָהֲאחֹוִרי ַּבֵחֶלק ְּבִכֵּסא ִהְתַיֵּׁשב ַאְרֵיה ַרִּבי.  ֶׁשָּלֶהם ַהְּקִנּיֹות
 ָלנּוחַ  ָרָצה ָּפׁשּוט ַהְּמֻבָּגר ֶׁשָהַרב ָחַׁשב הּוא. ִמָּלה לוֹ  ָאַמר 8א ַאF, ַאְרֵיה ַרִּבי ֶאת ָרָאה ַהֲחנּות ַּבַעל
  ַהַחָּמה ֶׁשְּׁשִקיַעת ְּכָכל, ְואּוָלם. ַּבֲחנּות ֶאְצלוֹ  ֶׁשִהְתַיֵּׁשב ַהִּסָּבה ְוֶׁשּזוֹ  ,ַהְּכֶנֶסת ְלֵבית ְּבַדְרּכוֹ  ְקָצת

:  נֹוחַ  8א ְקָצת ְלַהְרִּגיׁש ִהְתִחיל הּוא. ֶׁשּלוֹ  ַּבֲחנּות ֲעַדִין ַאְרֵיה ַרִּבי ָלָמה ַהֲחנּות ְּבַעל ֵהִבין 8א, ִהְתָקְרָבה
 ְלִהְתַעֵּסק ִהְמִׁשיF ַהַּבִית ַּבַעל...?! ַהַּׁשָּבת ִלְכִניַסת ָסמּוF ֶׁשּלוֹ  ַּבֲחנּות ִנְמָצא ַאְרֵיה ַרִּבי ְּכמוֹ  ָּגדֹול ָרב

 ?ָלָּמה יֹוֵדעַ  ּוִמי, ָׁשם ָלֶׁשֶבת ֶׁשִהְמִׁשיF, ַאְרֵיה' ר ַלִּכּוּון ַמִּביט ָהָיה ַּפַעם ִמיֵדי ַאF, ֶׁשּלוֹ  ַּבָּלקֹוחֹות
  ְמֻמָּׁשF ְזַמן ָּכאן יֹוֵׁשב ֶׁשְּכבֹודוֹ  רֹוֶאה ֲאִני, ָהַרב ְּכבֹוד, "לוֹ  ְוָאַמר ַאְרֵיה ָלַרִּבי ַהֲחנּות ַּבַעל ִנַּגׁש, ְלַבּסֹוף

  "?ְּבֵסֶדר ַמְרִּגיׁש ָהַרב ַהִאם? ּבוֹ  ְלַטֵּפל אּוַכל ַהִאם. ְּכָבר
  ֶאת ַמְׁשִאיר ַאָּתּה ִּכי ֲאִני ָׁשַמְעִּתי" – ָאַמר, ְלֵרֵעהּו ִאיׁש ַחָּמה ָׁשלֹום ְּדִריַׁשת ְוַאֲחֵרי, ָקם ַאְרֵיה ַרִּבי

 ָלבֹוא ָרִציִתי ַאF. ָּכF ַעל ִאְּתK ְּברּוִּד  ְּכָבר ֲאָנִׁשים ִמְסַּפר ִּכי ֲאִני ְויֹוֵדעַ , ְּבַׁשָּבתֹות ְּפתּוָחה ֶׁשְּלK ַהֲחנּות
  ָאֵכן ֶׁשֶּזה ַּכָּמה יֹוֵדעַ  ֲאִני ְוַעְכָׁשו. ַהַּׁשָּבת ִלְכבֹוד ַהֲחנּות ֶאת ִלְסֹּגר ְלK ָקֶׁשה ֶׁשֶּזה ַּכָּמה ְּבַעְצִמי ְוִלְראֹות

 "...ֶׁשְּלK ַהְּכֵאב ֶאת ָחׁש ֲאִני ֶּבֱאֶמת. ֶּכֶסף ַהְרֵּבה ָּכF-ָּכל ּוְלַהְפִסיד ִלְסֹּגר ְלK ָקֶׁשה
 ַחּמֹות ְּבִמִּלים ַאְרֵיה ְלַרִּבי הֹוָדה ְוהּוא, ֵעיָניו ֶאת ְלַמֵּלא ֵהֵחּלּו ְּדָמעֹות. ָלֶרַגע ְוָׁשַתק ִנְדַהם ַהֲחנּות ַּבַעל

  ָידוֹ  ֶאת ְּבֹחם ָלַחץ הּוא. ֶׁשּלוֹ  ָהֵעיַנִים ֶּדֶרF ַמָּצבוֹ  ֶאת ִלְראֹות ְּכֵדי ֶׁשּלוֹ  ַהֲחנּות ַעד ָלבֹוא ֶׁשָּטַרח ָּכF ַעל
 ."  ְּבַׁשָּבת דבוֹ עַ א לַ 8 ֶאְפָׁשר ְּבִאם ִלְראֹות ֶׁשאּוַכל ַמה ַלֲעׂשֹות ַמְבִטיחַ  ֲאִני, "ְוָאַמר ַאְרֵיה' ר ֶׁשל

 הציור השבועי

פרשה רמוז בתמונה?מהאיזה פסוק   

   

 

 

 

דרך אתר בית   תשובות ניתן למסור
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בין הפותרים יוגרל פרס! (ההשתתפות  

 )  12עד  5מגיל  /הלכל ילדפתוחה 

 



  

 קלימי לידמות אחת בשבוע/ 

    רובי ריבליןרובי ריבליןרובי ריבליןרובי ריבלין

  למד הוא. המוקדמת א"הגר תלמידי בעליית שעלתה למשפחה בירושלים נולד ריבלין
  לצהל התגייס 1957 בשנת. הצופים תנועת של מצדה בשבט וגדל רחביה העברית בגימנסיה

 .קצינים קורס גם סיים שם, קרבי במודיעין ושירת
  משפטי יועץ שימש...) יודעים לא הרבה( וגם, על אל של המנהלים מועצת כחבר כיהן הוא

  במשך היה ריבלין. הכדורגל קבוצת ומנהל האגודה ר"יו, ירושלים ר"בית הספורט לאגודת
  בה וגר, לירושלים באהבתו ידוע הוא. הכנסת ראש יושב לתפקיד והגיע כנסת חבר רבות שנים

 .לארבעה ואב לנחמה נשוי, נוף יפה בשכונת
 הנשיא להיות נבחר 2014 בשנת

 הוא. ישראל מדינת של העשירי
  הרבה ובחשיבות ברגשנותו ידוע

,  לדגל: המדינה לסמלי מעניק שהוא
 טקס כדוגמת ולטקסים לסמל

  בהר העצמאות ביום המשואות
 .הרצל

 הוא, עליו לדעת שמענין נוסף דבר
  בשר לאכול הפסיק שבצעירותו

 חדל גם 2013 ובשנת יונקים
. לצמחוני והפך עוף בשר מאכילת

  עשה, האחרון העצמאות ביום
 ...הנשיא בבית צמחוני" מנגל"

 :יהודית בת ציפורה לעילוי נשמת/  פינת ההלכה

 

 . יתר או שעה חצי והולכת דולקת שתהא חנוכה נר מצוות.א
  הרגל תכלה ואימתי. השוק מן רגל שתכלה עד  באופק החמה משקיעת זמנה.ב

 . לילהב עשרסביב השעה ? השוק מן
 .שעה חצי והולכת דולקת שתהא כדי שמן בה שיתן צריך.ג
  דולקת שתהא ובלבד הכוכבים צאת לאחר אף חנוכה נר להדליק מותר.ד

 .למצוות מקדימים זריזים ואף על פי כן,. הנזכר זמן כשיעור זמנה תוך והולכת
  בלא השחר עלות עד הלילה כל והולך מדליק הזמן לו ועבר הדליק ולאשכח .ה

 . ברכה
  להדר משגת ידו ואם. יום בכל אחד נר מדליק שיהא חנוכה נר מצוות עיקר.ו

 .הבית אנשי כמנין יום בכל ידליק



   

איזה קור... מקווה שלא 

 שיחקת השבוע בחוץ בגשם

לפחות שיעורי ספורט עושים 

 באולם?

מלא פעילות עושים לכם...  

לכם  שמעתי שהשבוע היה 

ותלמידי מנים... מפגש עם או

מדעים כבר בנו תוכנית ה

מעבדה מכונית -באוטובוס

 מפרש...

 כן! קבל תמונה...

 ?זהמה 

תכנות בשיעורי לומד 

מחשבים, לקראת התחרות  

בין לבין אוכל  הארצית...

שכיתה ז' מכרו לי, סופגניה 

יוצא להתרמה למען  

וגם מתכונן עם   העיוורים

החוברת החדשה שהמורה  

הכינה לנו בשפה  

 ווווו.....יובמתמטיקה. פ

אין כמו גשם! משקה לנו את  

 דשא של הכדורגלה

בדרך כלל כן, אבל השבוע 

הגיע אלינו לאולם מוזיאון 

נודד שביקרו בו תלמידים  

מבתי ספר בכל האיזור...  

 וגם תלמידי החטיבה שלנו
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אה! רציתי להזכיר לך 

ששכחת להביא לי מטבע  

ד מפעילות ראש חודש  שוקול

פעם  שתביא כמו שהבטחת 

 קודמת!

צודק, מה שמגיע מגיע. אני  

"תלמוד  ומה עם קבוצת  עסוק קצת

 ישראלי" שהרב גלעד פתח?

אני מצטרף אם תצליח (כמו  

שיאיר חג'ג' הצליח שבוע 

מהם   שעבר) להגיד לי

שלושת המקומות שבהם  

 בפרשה? אבניםמוזכרות 


