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 שבתלקראת 

    "אל תרגזו בדרך""אל תרגזו בדרך""אל תרגזו בדרך""אל תרגזו בדרך"
 

", ומפרש רש"י במקום ַּבָּדֶר! ִּתְרְּגזּו-ַאלנפרד יוסף מאחיו, אומר הוא להם: " כאשר
שני פירושים. הראשון: "אל תתעסקו [בדרך] בדבר הלכה". השני: "אל תפסעו  

ם שבהם קודם רש"י מביא דרשה ורק  יפסיעה גסה". זהו, אגב, אחד המקומות היחיד
אחר כך מסביר את המשמעות הפשוטה של הפסוק. הדברים מעניינים עוד יותר  
כאשר רואים איזה מדרש בוחר רש"י להביא. מדוע, לפי רש"י, הדבר שהכי חשוב 
ליוסף להגיד לאחיו לפני שהם נפרדים זה שלא יעסקו בדברי הלכה בדרך? וכי מה 

 רך?דבר הלכה בד רע בקצת
 יפטר לאכדי להבין את הדברים, נקרא את דברי הגמרא במסכת ברכות, האומרת: "

  מתוך ולא ,ראש קלות מתוך ולא ,שחוק מתוך ולא ,שיחה מתוך לא מחברו אדם
כשנפרדים, נפרדים ב"דבר הלכה",   –". כלומר הלכההלכההלכההלכה    דברדברדברדבר מתוך אלא ,בטלים דברים

 "אל תתעסקו בדבר הלכה". –אך כשהולכים בדרך יחד 
כי דבר ההלכה, מטבעו, הוא סופי ומוחלט. הוא "שחור או לבן". כשנפרדים, נפרדים 
בסיכום. אך כשהולכים יחד, זהו לא המקום לאמירות נחרצות, למלחמות על אמת  

  בדרשות היפות והעמוקותאו עובדות. לעומת זאת, כשלא מדובר בהלכה, כמו למשל 
 הזוהר, כמעט כל ציטוט מתחיל באמירה "כשהיו מהלכים בדרך..."ספר שבגמרא וב

 

ומי מאיתנו לא שאל פעם בשיעור חשבון "המורה, למה צריך לכתוב את הדרך? אי  
 אפשר לכתוב רק את התשובה הסופית?"

כך מלמד אותנו יוסף לקח גדול, לגבי לימוד התורה ולגבי לימוד בכלל. מי שמחפש 
את התשובה הסופית, את השורה התחתונה, לא רק שאינו צריך את הדרך אלא שסופו  

יגיע לידי כעס ומריבות. לעומת זאת, מי שמחפש את דבר ה', צריך   –ש"ירגז בדרך" 
דיין תשובה מוחלטת, הוא החשוב להתמקד דווקא בדרך. החיפוש, גם אם אין ע

 .הדרך הוא האושר - האושר אל דרך איןביותר. 
 שלכם,

 



  

 נריה אוהד/ דמות אחת בשבוע
 

 נפתלי (ֶהרץ) אימבר

  מחבר, עברי משורר היה. 1909 בשנת ונפטר 1856 בשנת נולד אימבר הרץ נפתלי

 .ישראל מדינת של הלאומי ההמנון", התקווה"

  בתלמוד חינוך וקיבל) חריפה שתיה מכירת( מרזח בבית שעבד לאב בגליציה נולד נפתלי

 כך ובשל למד שבו במקום האווירה את אהב לא אך ומוכשר חכם היה הוא. בילדותו תורה

 בעת לאנגלית פרטי כמורה ועבד 1882 בשנת ישראל לארץ הגיע הוא. מיהדותו התרחק גם

,  עקרון, יעקב זכרון, לציון ראשון: הראשונות במושבות לבקר הרבה הוא. בחיפה שהתגורר

  ותקווה ביטחון רוח שהפיחו, המושבות לכבוד שירים כתב הוא בביקוריו. תקווה ופתח גדרה

 .בדרכו שפגש הראשונה העליה אנשי את העריץ הוא. במתישבים

  בעיתון לפרסם התחיל 1883 בשנת

  שיריו בקובץ". הצבי" ובעיתון" החבצלת"

  של הראשונית הגירסה הופיעה הראשון

  עד שינויים מספר שעבר, המדינה המנון

 .כיום שרים אנו שאותו להמנון

 את בצוואתו הביע אך, ל"בחו נפטר אימבר

  לאחר, כך בשל. בארץ להיקבר רצונו

 הציונות ראשי שלחו ישראל מדינת הקמת

 לקבורה עצמותיו להעלאת משלחת

.  אהב שכה ישראל ארץ באדמת מחודשת

  בחלקה בירושלים המנוחות בהר קבור הוא

 .הציונות לאבות השמורה

 הציור השבועי

פרשהמהאיזה פסוק   

רמוז בתמונה?   

   

 

 

 

דרך אתר בית   תשובות ניתן למסור

  www.NECHALIM.net :  הספר

בין הפותרים יוגרל פרס! (ההשתתפות  

 )  12עד  5מגיל  /הלכל ילדפתוחה 

 



  

 יהלי יחיא/ מעשה שהיה
  ֲעבּור ִהְסִּפיָקה :א ַהַּדָּלה ַמְׂשֹּכְרּתוֹ , ְלַצֲערוֹ  ַא!, ֵּביתוֹ  ֶאת ְלַחֵּתן זּוָשא ַרִּבי ָרָצה ּוֻמְצַלַחת טֹוָבה ְּבָׁשָעה

  ְוֶיֵצא ַּתְלמּודוֹ  ֶאת ֶׁשַּיֲעֹזב ּבוֹ  ֵהְּפִציָרה, ִּבָּתּה ַמַּצב ֶאת ָהַרב ֵאֶׁשת ִּבְראֹות. ַהְּגדֹולֹות ַהֲחֻתָּנה הֹוָצאֹות
 .ְלִבּתוֹ  ְּכַאב חֹוָבתוֹ  ֶאת ְיַמֵּלא ּוְבָכ!, טֹוִבים ֵמֲאָנִׁשים ְנָדבֹות ְלַבֵּקׁש
  ָרָאה. ִּפיְנָחס ַרִּבי ַהָּקדֹוׁש ֲחֵברוֹ  ְּכַרב ִּכֵהן ַׁשם, ַאֶחֶרת ְלִעיר ְּפָעָמיו ְוָשם, ִאְׁשּתוֹ  ְּבקֹול זּוָשא ַרִּבי ָׁשַמע

:  ִּפיְנָחס ַרִּבי ָׁשַאל ִמֵּכן ּוְלַאַחר ַיַחד ִלְלֹמד ַהְּׁשַנִים ָיְׁשבּו, ְּבבֹואוֹ  ְמאֹוד ְוָׂשַמח זּוָשא ַרִּבי ֶאת ִּפיְנָחס ַרִּבי
 "?ְלָכאן ְוָלבֹוא ְסָפָריו ֶאת ַלֲעֹזב ִלְכבֹודוֹ  ָּגַרם ָמה"

 ֶנְחַרד ִּפיְנָחס ַרִּבי. ִמֶּמּנּו ַהְמָלָצה הּוא ְורֹוֶצה, ִּבּתוֹ  ֶאת ְלַהִּׂשיא ֶּכֶסף ֶלֱאֹסף הּוא ֶׁשָחֶפץ זּוָשא ַרִּבי ָעָנה
, ַאִּדיר ְסכּום ֶׁשִהּוּו רּוָּבל 300 ָׁשַלף ִמָּיד, ָּבִעיר ָהֲעִנִּיים ְּכַאַחד ִיְסּתֹוֵבב ַהַּצִּדיק זּוָשא ֶׁשַרִּבי ְמָהַּמְחָׁשָבה

 .ִּבּתוֹ  ַלֲחֻתַּנת ִיְׁשַּתֵּמׁש ּוַבֶּכֶסף ִלְלֹמד ַלְחֹזר לוֹ  ְוהֹוָרה ְּבָידוֹ  ָנַתן
.  ּבֹוִכָּיה ִאָּׁשה ֶׁשל ָמרֹות ְיָללֹות ָׁשַמע, ָפָתיוְׂש  ַעל' ַלה ְּכֶׁשהֹוָדָיה ְלֵביתוֹ  ָחְזָרה יֹוֵצא זּוָשא ַרִּבי ְּבעֹוד

 ַסְקָרִנים ּוְסִביָבה רּוָּבל 300 ּובוֹ  ַאְרָנק ֶׁשִאְּבָדה ַעל ּבֹוָכה ְיהּוִדָּיה ְוָרָאה, ַלָּמקֹום זּוָשא ַרִּבי ִנָּגׁש ִמַּיד
 ."ְלI ְוַאְתֵנהּו ִסיָמִנים ִלי ַהִּבי. "זּוָשא ַרִּבי ָאַמר", ַּכְסְּפI ֶאת ָמָצאִתי ֲאִני. "ַרִּבים

 ֲאִני רּוָּבל 50: "ְוָאַמר ָלּה הֹוִׁשיט, רּוָּבל 250 זּוָשא ַרִּבי ָׁשַלף. ָהִאָּׁשה ָּבְכָתה", ָּבַאְרָנק ָהיּו רּוָּבל 300"
 ."ִטְרָחה ִּכְׂשַכר ְלַעְצִמי מֹוִתיר
  ֵהם עֹוד. ְמָסֵרב זּוָשא ַרִּבי ַא!". ְּכָשַכר ְלI ַאֶּתן ִּבְלַבד רּוָּבל ְׁשֵני. ַּכְסִּפי ֶאת ַהב! ַּגְזָלן: "ָזֲעָקה ָהִאָּׁשה

  ֶאת ַיֲעֹזב :א ֶׁשִאם ּבוֹ  ָמְתִרים ְּכֶׁשֵהם, ָלִאָּׁשה ּוְמָסרּוהּו ִמָּידוֹ  ַהֶּכֶסף ֶאת ִחְּלצּו ַּבחּוִרים ּוְׁשֵני, ִמְתַוְּכִחים
 .ְזרֹוָעם ִמָנַחת ִיְטַעם ַהָּמקֹום
  ֶׁשל ָהרֹוְׁשִפים ַמָּבֵטיֶהם ַחִּדים ְּכַסִּכיִנים ְּתקּוִעים ְּבַגּבוֹ , ַהָּמקֹום ֶאת זּוָשא ַרִּבי ָעַזב ָּפִנים ְּבֹבֶׁשת

 ֶהָחצּוף ַהְּיהּוִדי ַעל לוֹ  ְלַסֵּפר ִּפיְנָחס ְלַרִּבי ִנְּגׁשּו ַּבַּלַהט. ֶׁשָעַזב ְּבָכ! ִהְסַּתְּפקּו :א ֵהם ֲאָבל. ַהּנֹוְכִחים
 .ֲאֵבָדה ֲהָׁשַבת ִמְצָות ֲעבּור ָׂשָכר ְלַבֵּקׁש ִהְתַּבֵּיׁש ֶׁשMא
 ַרִּבי ֶׁשל ַהִחיצֹוִני ַמְרֵאהּו ֶאת ֵּפְרטּו ַהּנֹוְכִחים?". ַהְּיהּוִדי ִנְרֶאה ֵּכיַצד: "ָחַקר ּוִמָּיד ֵּתאּוָרם ֶאת ָׁשַמע
  ְועֹוֶׂשה ְּבִמְצוֹות הּוא ְמַזְלֵזל ֶׁשֹּכה ַעל ְלׁשֹונוֹ  ְּבׁשֹוֵטי ִויַיְּסֵרהּו ָהַרִּבי לוֹ  ִיְקָרא ֶׁשָּכֵעת ָהיּו ְּבטּוִחים. זּוָשא
 .ִמְסָחר ֵמֶהן

 
.  הּוא זּוָשא ַרִּבי. ָהִאיׁש הּוא ַּבּתֹוָרה ָּגדֹול ֵהן: "ְּבֶעֶצב ְוָקָרא ִמְצחוֹ  ַעל ִּפיְנָחס ַרִּבי ָטַפח ְלַתְדֵהָמָתם ַא!

 הֹוִסיפּו ֲאָבל, הּוא ָקדֹוׁש ֶׁשִאיׁש ְּכָלל ָיְדעּו ֶׁשMא ִהְתַנְּצלּו ַהּנֹוְכִחים..." אֹותוֹ  ִּבִּזיֶתם ָהֵריִקים ְּכַאַחד
 .ֲחָׁשד ְמעֹוֶרֶרת ְּבצּוָרה ֶׁשִהְתַנֵהג ֶזה ָהָיה ֶׁשהּוא ַלֲהָגָנָתם

 ָנַתִּתי ְּבַעְצִמי ֶׁשֲאִני ָלֶכם ְּדעּו ַא!. ָּכ! ָנַהג ַמּדּועַ  ְלָהִבין ֲאִני ַמְצִליחַ  :א. ִּפיְנָחס ַרִּבי ִאָּתם ִהְסִּכים, ָאֵכן
 .ָּכ! ָנַהג ַמּדּועַ  ֶאְׁשֲאֵלהּו - ׁשּוב זּוָשא ַרִּבי ִלְכֶׁשָּיבֹוא. ָמָצא :א ֶׁשְּכָלל ֲאֵבָדה ֵהִׁשיב ְוהּוא ַהֶּכֶסף ֶאת לוֹ 

:  זּוָשא ַרִּבי ֶאת ִּפיְנָחס ַרִּבי ָׁשַאל ַהִּׂשיָחה ְּכֵדי ּתֹו!. ׁשּוב ִנְפְּגׁשּו ָהרּוחַ  ֲעָנֵקי ּוְׁשֵני ָוֹחָדִׁשים ָיִמים ָעְברּו
  ָרִאיתָ  ָמה. ֶהְחָזְרתָ  ְלI ֶׁשָּנַתִּתי ַהֶּכֶסף ְוֶאת ֲאֵבָדה ׁשּום ָמָצאתָ  ֶׁשMא ֲאִני יֹוֵדעַ , ַהָּיָקר ְיִדיֵדי ִלי ֱאֹמר"

 "?ַהִּמְצָוה ֲעבּור ִטְרָחה ְׂשַכר ּוְלַבֵּקׁש ָּכזוֹ  ְּבצּוָרה ִלְנֹהג
  ֶׁשֲאִני ַיְחְׁשבּו ֻּכָּלם ּוְבָכ! ָמָצאִתי ֶׁשMא ֲאֵבָדה ֶׁשָאִׁשיב ֱהִסיַתִני ָהַרע ִיְצֵרי: "ֵחן-ְּבַעְנַות זּוָשא ַרִּבי ֵהִׁשיב
  ֵמִבין. ָּכבֹוד ְלַקֵּבל ִּבְׁשִביל ִמְצָוה ֲאַקֵּים ִאם ִלי אֹוי: ְלַעְצִמי ָאַמְרִּתי ְוָאז. ַרב ָּכבֹוד ְּבַוַּדאי ַוֲאַקֵּבל ַצִּדיק
 ".ְׁשֵלָמה ִמְצָוה ְלַהְרִויחַ  ְּכֵדי ַעְצִמי ֶאת ְלַבּזֹות ָהִייִתי ֻמְכָרח? ַאָּתה

 :יהודית בת ציפורה לעילוי נשמת/  פינת ההלכה
 

 ?השמיטה שנתנגמרה  מתי: ש
, למשל. השמיניתזו, שהיא השנה  בשנה שנמשכות הלכות כמה יש אבל.  שהיה השנה בראש: ת

 .הקדושה של פירות ששייכים לשנת השמיטה) –(כלומר  שביעית פירות קדושת
 

 ?ירקות לגבי קובע מה: ש
  בהיתר נכללו, כן אם אלא, שביעית קדושת להם יש, השנה ראש לפני נלקטו אם.  הלקיטה שעת: ת

ומותר לאוכלן בתנאי שהיו יכולים  .  שביעית קדושת להם אין, השנה ראש אחרי נלקטו אם.  המכירה
 לגדול גם אם היו נזרעים לאחר השמיטה, או אם נזרעו לפני השמיטה בהיתר מכירה.



   

 איזה חופש?

הייתי עסוק בלהכין עבודות 

 לחופש...

ם
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 זה גם לכיתה שלנו?

אין לי זמן בבית, תראה מה  

 הספקתי לעשות בבני עקיבא: 

 מסיבת חנוכה?

 וזאת רק העבודה באנגלית

ח', -כן, עד עכשיו רק כיתות ז'

ומשבוע הבא כל תלמידי בית 

 הספר יכולים להצטרף!

אתה יכול לנסות גם מהבית עם 

 הקוד שתקבל 

 חודש טוב!

התגעגעתי אליך, איך היה  

 החופש?

 חחח... לא!

 מסבית "אחרי חנוכה"!

 התכנות?שמעת על תחרות 

מאיפה לי לדעת לתכנת  

 במחשב?

זה פשוט. יש משחק שמלמד  

אותך. בעוד חודשיים יתקיים 

הגמר הגדול בבית הספר  

ואחר כך הזוכים ישתתפו 

 בתחרות הארצית!  

 שווה...

שמעתי שיש כאלה שכבר  

 100הגיעו לשלב 

רוצה חידה לכבוד החזרה  

 מהחופש?

 אבל אחת קשה הפעם...

שמלות, נתן  -כמה חליפות

 יוסף לאחיו, סך הכל יחד?


