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 שבתלקראת 

    "חכלילי עינים מיין ולבן שיניים מחלב""חכלילי עינים מיין ולבן שיניים מחלב""חכלילי עינים מיין ולבן שיניים מחלב""חכלילי עינים מיין ולבן שיניים מחלב"
 

  לי חייך מלשון חכלילי, לחברו שוחקות פנים להראות צריך שאדם מכאן למדו ל"חז
  קיא בכתובות יוחנן רבי :"מחלב שיניים ולבן" .יין חברו מהמשקה יותר שווה וזה בעיניים

",  מחלב שיניים ולבן" שנאמר, חלב ממשקהו יותר לחברו שיניים המלבין טוב :דורש ב"ע
 .שיניים וליבון אלא שיניים ולבן תקרא אל
  אהבה אות שהוא, שוחקות פנים לחברו להראות צריך שאדם בחיים חשוב פרק מדויל ל"חז

  לעודדם חייבים בלב מועקה עם אנשים ישנם. אכפתיות קצת. חלב ממשקהו יותר וחיבה
 מדבר היה ובקושי, מאוד צדיק שהיה לימים צעיר חתן על מסופר. להם ולדאוג ולשמחם

  יכלה ולא בלב מועקה הרגישה הצעירה הכלה. ולומד יושב היה זמנו וכל, אשתו עם
  מבריסק השרף דיסקין לייב יהושע לרבי פנתה הכלה. בדידות בחיי כך לחיות להמשיך

 למחרת, יסתדר והכל בעלך עם אדבר אני הרב אמר, לבה צרת את בפניו ושטחה – ל"זצ
  זה חתן, בצהריים אחת בשעה אליו שיבוא וביקשו חתן אותו לבית שליח הרב שלח בבוקר

  הרב מה" נפשו את ידע ולא למאוד עד התרגש עמו להיפגש רוצה הדור שגדול שמע רק
  השעה שהגיע עד ממני רוצה הרב מה במוחו התרוצצות של שעות עברו כך ."ממנו רוצה

  שלום לו אמר ורק הכניסו הרב, בהתרגשות הוא דפק, הרב של לביתו פנה הלה, המיוחלת
  היא והשעה ממני רוצה הרב מה סבלנות בחוסר מחכה הזה והחתן, מאומה עמו דיבר ולא

,  וחצי אחת שעה שהגיעה עד מסתובב השעון וכך, מאומה עמו דיבר לא והרב, ורבע אחת
  מאוד אני! לחכות יכול לא אני? ממני רצה כבודו מה, רבינו: ושאל התפוצץ כבר זה וחתן

 !במתח
  הלה, מאומה עמה מדבר שאינך מרגישה אשתך מה פשוט שתרגיש רציתי: הרב לו השיב 

 .  דרכו את שינה ומאז, הרמז את הבין
 את המסמן ירושלים על המצור תחילת את המציין בטבת עשרה צום את צמנו השבוע
 האמתית והתשובה חינם שנאת על נחרב המקדש בית וכידוע המקדש בית החורבן תחילת
  ר"יה לחברו אדם שיניים הלבנת פנים הארת חינם באהבת להרבות היא הגאולה את שתביא
  ולגאולה צדקנו משיח לביאת כולנו נזכה ה"ובע  הרע ואהבת פנים בהארת כולנו שנרבה
 .שלמה

 שלכם,
 הרב גלעד מחפוד



  

 מעשה שהיה
 

  ְוֶאֶלף דֹולגָ  ַּבִית, ָרב צֹאן, ְּכָרִמים, ָׂשדֹות לֹו ָהיּו. דּבָ כֻ ּוְמ  ָעִׁשיר ָאָדם ָהָיה ָהֹיה, ָרבֹות ָׁשִים ִלְפֵי
  ַחי ִׁשירֶהעָ . טֹוִבים ֲחֵבִרים ֲעָׂשָרה ְועֹוד ַהֻּמְצָלִחים ָּבָיו ֲעֶׂשֶרת ָהיּו ָהִעָּקִרי ָעְׁשרֹו ֲאָבל.  ְזהּוִבים

?"  ָהעֹוָלם ִמן ְּפִטיָרִתי רְלַאחַ  ִיְהֶיה ָמה. "ְמּוָחתֹו ֶאת ִהְטִריָדה ַאַחת ָּדֲאָגה ְוַרק, ְּׁשֵלָוהּבַ  ָחיּו ֶאת
,  ַהָּׁשלֹום ַעל ִלְׁשֹמר ַיְצִליחּו ַהִאם? ַהְּיֻרָּׁשה ַעל יָ ּבָ  ָיִריבּו, ֲחִליָלה, ַהִאם, "ִּבְדָאָגה ֶהֱעִׁשיר ָחַׁשב
 ?"  ְוַתֲחרּות ִקְָאה ְללֹא

  ַהָּיִמים ִמן ּיֹוםּבְ  ְוָלֵכן. מֹותֹו רְלַאחַ  ַּגם ַלֵּׁשִי ֶאָחד ֱֶאָמִים ִיָּׁשֲארּו ֶׁשָּבָיו ָחׁשּוב ְמֹאד ָהָיה ֶלָעִׁשיר
  ָלָאָדם ְוטֹוב. ְלעֹוָלם ֶׁשַחי ָאָדם ֵאין! ַהְּיָקִרים ָּבַי: "ָלֶהם ְוָאַמר ָּבָיו ֲעֶׂשֶרת ֶאת ֵאָליו ָקָרא הּוא

  ֵּדעֹות ִחּלּוִקי ֵּביֵיֶכם ֶׁשִּיְהיּו רֹוֶצה לֹא ְמֹאד ֲאִי. ּוָבִריא ַחי הּוא עֹוד ָּכל ְיֻרָּׁשתֹו ֲחֻלַּקת ַעל ַּיְחֹׁשבׁשֶ 
  ַיֲאִרי8 ה"בקה! ָאִביּו, ְּתַדֵּבר זֹאת ָמה: "ַאֵחד ְּבקֹול ַהָּבִים ֲעּו."  ְּפִטיָרִתי ְלַאֵחר ַהְּיֻרָּׁשה ַעל

  ַעל ָלִריב ָלּו ֲחִליָלה, ְׁשֹוֶתי9 ְוֶעְׂשִרים ֵמָאה ְלַאֵחר ַּגם ֲאָבל! ּוִבְִעיִמים ַּבּטֹוב ּוְׁשֹוֶתי9 ָיֶמי9
 !"  ַהְּיֻרָּׁשה
,  טֹובֹות ֶׁשַּכָּוֹוֵתיֶהן ָׁשַאף ֶיַדע, ָחָכם ָאָדם ֶׁשָהָיה ִמֵּכיָון ֲאָבל, ְיָלָדיו ְּתׁשּוַבת ַעל ְמֹאד ָׂשֵמחַ  ֶהֱעִׁשיר

 םכִמ  ִלְׁשֹמעַ  ֲאִי ְמֻאָּׁשר ַּכָּמה: "ָלֶהם ָאַמר ְוָלֵכן. ַּבִּפּתּוי ַיַעְמדּו לֹא ִָּסיֹון ֶׁשִּבְׁשַעת ִלְהיֹות ָיכֹול
  רֹוֶצה ַוֲאִי ְזהּוִבים 1000 ִלי ֵיׁש. ְּבַחַּיי ֵמְרכּוִׁשי קלֶ חֶ  ְלֵחֶלק ֶהְחַלְטִּתי זֹאת ּוְבָכל, ֵאּלּו ָיִפים ְּדָבִרים

  ְלַהְרִויחַ  ּוְלַהְתִחיל ִמֶּׁשָּלֶכם ֵעֶסק ִלְפֹּתחַ  ֶׁשּתּוְכלּו ָּכ8, ֶאָחד ְלָכל בזהו 100, ֵּביֵיֶכם אֹוָתם ֵּלקְלחַ 
  ַלֲאִביֶהם הֹודּו ַהָּבִים."  ַהֶּכֶסף ֶאת ָלֶכם ֶאֵּתן ַוֲאִי ָׁשָה ְּבעֹוד יֵאלָ  ְּזרּוְח ָּת . םכתלפרס ֶּכֶסף

 .  ומֶ ִמ  ְוְִפְרדּו
  ָהְיָתה ַהָּׁשָה ַא8, ְזהּוִבים עֹוד ְלַהְרִויחַ  ֶׁשּיּוַכל היוק הּוא. ַהּזֹאת ַּבָּׁשָה ְמֹבָר8 ְּיבּוללִ  ִחָּכה ָהָאב
  ָהֵאּלּו ַהָּצרֹות.  ֵמת ַהּצֹאן בְור, ִׁשירֶהעָ  ֶׁשל רודעב ַמֵּגָפה ְרָצהּפָ , ְלֶזה ּוְבֹוָסף.  ָקָׁשה ַּבֹּצֶרת ְׁשַת
  ַהחֹובֹות ֶאת ְלָׁשֵלם ְּׁשִבילּבִ , ְרכּוׁשֹו ָּכל ֶאת ִלְמֹּכר ֻמְכָרח ָהָיה הּוא, ְלָעִׁשיר ְּגדֹוִלים ְָזִקים ָּגְרמּו

  ְלָבָיו ֶׁשִהְבִטיחַ  ְזהּוִביםה 1000 ַעל ָׁשַמר הּוא, ַהָּקֶׁשה ַמָּצבֹו ַלְמרֹות. ָׂשדֹות עֹוד ִלְקֹות ְּכֵדי ֶׁשָּלַקח
.   ֵמַהְּסכּום ֵחֶלקּבְ  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ֻמְכָרח ָהָיה ַהָּׁשָה ּסֹוףּובְ  ַאֲחָריו ָרְדפּו ַהָּצרֹות 8ַא . ָּבֶהם ַָגע ְולֹא

 . ִּבְלַבד ְזהּוִבים 950 ְּבָיָדיו ּוָהי ׁשּוב ַהָּבִים ֵאָליו ְּכֶׁשָּבאּו
  ִעם ְִׁשַאר הּוא ַעָּתה. ַלָּׁשלֹום ֵמֶהם ְוְִפָרד, ֶאָחד ְלָכל בהוז 100 ַהְּגדֹוִלים ָּבָיו ְלִתְׁשַעת ִחֵּלק הּוא
  ָעְברּו ָצרֹות ֵאיֶזה יֹוֵדעַ  ַאָּתה! ְוָהָאהּוב ַהָּיָקר ְּבִי" :ְוָאַמר ַּבְּדָמעֹות ֵאָליו ָּפָה הּוא. ַהָּצִעיר ְּבֹו
  ֻמְכָרח ֲאִי ֵמֵהם ְוַגם. ְזהּוִבים 50 ַרק ִלי ֹוְתרּו ְוַעְכָׁשו. ְרכּוִׁשי ָּכל ֶאת ִּכְמַעט ִאַּבְדִּתי. ַהָּׁשָה ָעַלי

  ַהּנֹוָתִרים ְזהּוִביםה 20 ֶאת ַקח, 9ִמְמ  ְמַבֵּקׁש ֲאִי ָלֵכן. ְּדחּופֹות הֹוָצאֹות ְלָׁשֵלם ְּכֵדי, 30 ִלי ָלַקַחת
 !"  ָזָהב ֵלב הּוא ֶׁשִּלְּב9 יֹוֵדעַ  ֲאִי ֲהֵרי, ִלי ְוִתְמַחל

  לאָ : "םְּבחֹו לֹו ְוָאַמר ָאִביו ֶאת ִחֵּבק הּוא, ַהָּזֵקן ָאִביו ֶׁשל ְּבַצֲערֹו תִלְראֹו ָקֶׁשה ָהָיה ַהָּצִעיר ַלֵּבן
  אֹוָתם ַּגם ַא8, ֵאּלּו ְזהּוִבים ָּבֶעְׂשִרים ֵעֶסק ִלְפֹּתחַ  לכַ אֻ  לֹא ָאְמָם! ְּכלּום 9ָעלֶ  ְּבִלִּבי ֵאין! ָאִבי ִּתְדַאג

  ְוָאַמר ְּבֹו יֶר ִמְּדבְ  ְמֹאד ִהְתַרֵּגׁש ָהָאב!"  9לְ  הּתֹודָ  ֲאִסיר ֲאִי ַוֲעֵליֶהם! ִלי ְלָהִביא ביַ חָ  ָהִייָת  לֹא
  ֵל9 ְלהֹוִריׁש ְּבַדְעִּתי ֵיׁש ֲאָבל. ְזהּוִביםה ֶעְׂשִריםּבְ  ַרק ֵעֶסק ִלְפֹּתחַ  ּתּוַכל לֹא. ָצַדְקָּת  ָאֵכן, ְּבִי: "לֹו

  ֲאֵליֶהם. ַהּטֹוִבים ֲחֵבַרי ֲעֶׂשֶרת ֶאת 9ל מֹוִריׁש ֲאִי. ְזהּוִבים ֵּלףְמֶא  ַּגם יֹוֵתר ֶׁשָּׁשֶוה ַמֶּׁשהּו עֹוד
  ַהְּיֻרָּׁשה ֶׁשְּגדֹוָלה, ְּבִי ְרֶאהִּת  עֹוד ַאָּתה! 9ל ַלֲעֹזר ְמֹאד ִיְׂשְמחּו ְוֵהם ֵעת ְּבָכל ּנֹותפְ לִ  ּתּוַכל

 ."  י9ָאחֶ  תשרוי ֵמֲאֶׁשר יֹוֵתר 9לְ  ֶׁשהֹוַרְׁשִּתי
.  ְלַדְרּכֹו ֶאָחד ָּכל ַהְּגדֹוִלים ָהַאִחים ִּתְׁשַעת ָּפּו ָהֵאֶבל ימֶ יְ  ֹּתם רְלַאחַ . ָהָאב ְִפַטר, רָקצָ  ְזַמן רְלַאחַ 
  ַלֲעׂשֹות ָיֹכל לֹא ַהָּצִעיר ָהָאח ַרק. ָיֶפה ְלַהְרִויחַ  ְוִהְתִחילּו ַהְּיֻרָּׁשה יַּבַּכְסּפֵ  ֵעֶסק ָּבֵּתי ֵהִקימּו ֵהם

  בהּוזְ  ַרק לֹו ֶׁשִּנְׁשַאר ָהֶרַגע ְוִהִּגיעַ  ֵּביתֹו ָצְרִכי ַעל ְלַבְזֵּבז ֻמְכָרח ָהָיה ֶׁשִּקֵּבל ַהֶּכֶסף ֶאת. ְּכמֹוָתם
  ֲאַבֵּקׁש לֹא ֲהֵרי, "ַהֵּבן ָחַׁשב?" ֶאֱעֶׂשה ָמה. "ֲחֵבָריו ֲעֶׂשֶרת ַעל ָהָאב ְּבִדְבֵרי ַהֵּבן ְִזַּכר ַעָּתה. דחָ ֶא 

  ֶאת ָּבּה ְלַהְׁשִקיעַ  ְּכֵדי, ָאִביו ֶׁשל ַהְּיֻרָּׁשה ְּכָדִאית ִמְקֶרה ֶׁשְּבָכל ַהֵּבן ֶהְחִליט ְוָאז!" ְָדבֹות ֵמֶהם
  ָּבאּו ַהֲחֵבִרים. ָאִביו יֶר ֲחבְ  ֶאת ֵאֶליהָ  ְוִהְזִמין ְּגדֹוָלה ְסעּוָדה ֵהִכין הּוא. לֹו ֶׁשִּנְׁשַאר ַהּבֹוֵדד בהּוזְ הָ 
,  ַהָּמֹוחַ  ֲחֵבָרם ִעם ְִפָּגִׁשים ָהיּו ֵאי8 ָּבֶעְרָּגה ְִזְּכרּו ֵהם. ַהְּמֻׁשַּבַחת ֵמַהְּסעּוָדה ְמֹאד ְוֱֶהּו ִּׂשְמָחהּבְ 

,"  אֹוָתּו זֹוֵכר ַהֶּזה ַהֵּבן ַרק, ֲחֵבֵריּו ֶׁשל ָּבָיו ִמָּכל. "ְּבַחָּייו ָלֶהם ֶׁשָעָׂשה ָהַרּבֹות ַהּטֹובֹות ּוְבָכל
.  ָיָפה ְסעּוָדה ָּכזֹאת ִלְכבֹוֵדּו ְוָעָׂשה ֶּכֶסף ַעל ָחַמל ְולֹא, ָעִׁשיר לֹא הּוא ֲהֵרי, "יִ ׁשֶ לָ  ֶאָחד ָאְמרּו ֵהם

  ְוָכ8, ֶּכֶסף ֶׁשל ָקָטן ּוְסכּום ְלַהְמִליט ֶׁשעֹוֶמֶדת ָּפָרה ֶאָחד ָּכל לֹו ִַּתן ּבֹואּו. לֹו ַלֲעֹזר ַחָּיִבים ֲאְַחּו
  ֶאת ַהָּקָטן ַהֵּבן ֶׁשל ְלֵביתֹו ְוָׁשְלחּו ַהְחָלָטָתם ֶאת ִקְּימּו ַהֲחֵבִרים ְוָאֵכן!" ַּבָּכבֹוד ְלִהְתַּפְרֵס יּוַכל

  לָּגדָ  ְדרֹוְועֶ , ֲעָגִלים ִהְמִליטּו ַהָּפרֹות, ַהֵּבן ֶׁשל ַהָּקָטן ְדרֹועֶ  ַעל ָׁשְלָטה' ה ִּבְרַּכת. ַמְּתֹוֵתיֶהם
  ֵהיֵטב ַהֵּבן ֵהִבין ַעָּתה. ְּגדֹוָלה ְיֻרָּׁשה ֶׁשִּקְּבלּו ֵמֶאָחיו יֹוֵתר ַאף ִהְתַעֵּׁשר ְוַהֵּבן ְזַמן ָעָבר. ִּבְמִהירּות

 .ְוֶכֶסף ִמָּזָהב יֹוֵתר ָׁשִוים טֹוִבים ֲחֵבִרים ָאֵכן, ָאִביו יֶר בְ ִּד  ֶאת



  

 הציור השבועי

 פרשהמהאיזה פסוק 

 רמוז בתמונה? 
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 שטרןאברהם  –דמות אחת בשבוע 
  יהודי מחתרת לוחם, שטרן" יאיר" אברהם של להולדתו שנים 108 נציין, רביעי ביום השבוע
 שמו. המדינה הקמת לשם בבריטים שנלחם הארגון, ישראל חירות לוחמי - י"הלח ומייסד

 היהודים של הגדול המרד ממפקדי, יאיר בן אלעזר של משמו הנובע, כינוי הוא" יאיר"
 חילונית למשפחה, בפולין סובאלק בעיירה נולד שטרן אברהם. השני הבית בימי ברומאים

 1926 בשנת לארץ עלה הוא. הבנים שני של חינוכם קו את הובילו ולימודים השכלה שבה
 לימודיו בזמן וגויס", חולדה" בשם סטודנטים אגודת הקים. בירושלים בגימנסיה ולמד

  סכסוך לאחר). הלוחם הצבאי רגוןהא מחתרת( ל"האצ מפקד ידי על 1934 בשנת באיטליה
,  חריפה בצורה בבריטים נלחם הארגון.  י"לח ארגון את והקים שטרן פרש, ל"באצ פנימי

.  ומת נורה מעצרו ובמהלך בביתו נתפס לבסוף. רבים ימים למשך מבוקש היה עצמו ושטרן

 ".יאיר כוכב" הישוב הוקם שמו על

 :יהודית בת ציפורה לעילוי נשמת/  פינת ההלכה
 

 .קטנים על ובין גדולים על בין, מישראל אישה או איש על הרע לשון לספר אסורא. 
  ספור לידי יבוא הספור שבתוך ויודע דבר לספר בו מפצירים רבו או אמו או אביו אם גםב. 
 .יספר לא הרע לשון אבק או, הרע לשון    
 ,  פרנסה הפסד לידי יבוא ואפלו, אותו ישנאו או, אותו יבישו הספור מניעת ידי על אם אפלוג. 
 .הרע לשון לספר אסור כן גם    
 .ברמז או, בתמונה בכתיבה גם אלא, בדבור דוקא לאו הוא סוריאהד. 



   

גוזל הינשוף שכיתה א' מצאו  

-והביאו לביתבשיעור ספורט 
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כיתה א' לא היו היחידים בחוץ 

 השבוע

אל תדאג יש לי גם חידה.  

אגב, יש לנו בת שירות חדשה  

לגלות  ומקסימה. אפשר גם

ת הפתרון ולהשתתף  לה א

 בהגרלה השבועית לפרס!

 נו?

כן, שמעתי שכיתה ב' היו בנחל 

גרר וכיתות ו' בניצנים. אחלה 

 שבועאוויר היה לכם ה-מזג

 מלא תמונות השבוע...

 מכיל את נחל?

 הא? מי זה נחל?

חידה ממש קשה הפעם.  

 לסיכום ספר בראשית.

איזה עיניים מפחידות. מקווה 

שלפחות הוא אוכל לכם את  

 העכברים

 ואיך היה צום עשרה בטבת?

היינו בטקס שהכין המורה  

 אושרי עם תלמידי כיתה ח'.

תי למרות שהיי הקשבתי

  רעב... היה מעניין!

 נו!!!

יזכה מי שיצליח להיזכר בכמה  

נשים שחלמו חלום,  שיותר א

 בכל ספר בראשית!

 יוסף חלם חלום!

נכון, אחד כבר יש לך. אבל 

עוד הרבה דמויות חלמו בספר 

 בראשית. בהצלחה!


