
 

 16* גליון  תשע"ו טבת כ"ח*  ואראשבת פרשת 

 רב בית הספר/ שבתלקראת 

  מצרים שעבוד על המספרות בפרשות נמצאים אנובחומש שמות, בתחילת 
 .  ישראל וגאולת
 נכתב שעליו הרשע פרעה של בדמותו פגשנו, שמות פרשת – הקודמת בפרשה

 מעלה') ח', א( רבה מדרש". יוסף את ידע לא אשר מצרים על חדש מלך ויקם"
  את המדרש וממשיל? יוסף את ידע לא וכי: ע שעבר גםעסקנו בשבו בה תהיה
  מדוע וכששאלו מיתה המלך עליו גזר. המלך של אוהבו את שרגם לאחד הדבר
 .  עצמו למלך כך גם לעשות – אוהבו את שרגם אדם אותו שעלול אמר

  שכאשר מסופר. רבנו משה – לגמרי הפוכה דמות בפרשתנו אנו רואים לעומתו
  ולא אהרון זה שמכה מי לדם היאור מימי את להפוך כדי ביאור להכות צריך
 י"רש מסביר. ביאור להכות צריך כאשר צפרדעים במכת גם קורה וכך, משה

  ומשה ליאור הושלך כאשר משה על הגן שהיאור בגלל לכך שהסיבה הקדוש
 .ביאור היכה ולא זו בטובה הכיר

  בכל – ועצב שמחה שייך שלא שביאור אף שעל משה הקפיד כמה עד אנו רואים
 יגאל הוא שדווקא הוא ברוך המקום גלגל לכן. טובה תחת רעה לו גמל לא זאת
  הכופר כל"…  הגדול במדרש כתוב ועוד טובה כפוי שהיה מפרעה ישראל את

  שאמר פרעה עם קרה וכך". ה"הקב של בטובתו כופר לבסוף חברו של בטובתו
 זכה שבו הטובה הכרת מידת בשל רבנו משה ואילו", בקולו אשמע אשר' ד מי"

 ספר פי שעל סיני הר למעמד ישראל עם את והביא ממצרים ישראל את להוציא
 .יתברך בבורא לאמונתנו הבסיס הוא זה מעמד הכוזרי

 .בקרוב שלמה לגאולה כולנו ונזכה רבנו משה של במידתו לדבוק שנזכה ר"יה

 
 שלכם,

 גלעד מחפוד
 



  

 מעשה שהיה
 

, חֹוִני ְשמֹו. איש טֹוב לב, ָגדול ַּבתֹורה ואוהב  ַּבית ֵשני איש צדיק היה ִּבירּוָשַלִים ִּביֵמי
. ּומי שאוהב ֶאת ַהְּבִריֹות, הְּבִריֹות אוהבות אותו. ְּבֶקרב ַאנֵשי ָהעיר היה מקּוָּבל  ַהְּבִריֹות ֶאת

 ֶשחֹוִני חביב ִּבמיוחד גם על הָקדוש ָּברּוך הוא, כאילו היה ְּבנֹו ַיִקירֹו.
ים ַּבָימים ַהֵהם לא היו ַמְמֵטרֹות ולא הייתה ַהשָקיה ְמָלאכּותית. ְתנּוַבת הָׂשדֹות, הְּכָרמ

והּבּוְסָתנים הייתה ְתלּויה רק ַּבְגשמים. גם ַמים זורמים לא היו ַּבָּבתים, ּוֵמי ַהשִתייה היו ֵמי 
גשמים ֶשִנְקוּו ְּבבֹורֹות ֲאִגירה מיוחדים. ִגשֵמי החורף היו ֵאפֹוא ִתְקָווָתם ַהיחידה של יושֵבי  

 אדם ְוַלְּבֵהָמה.ָרָעב ְוָצָמא לָ  ְּכָפרים ְוָערים, ּוַבצֹוֶרת ֵּפירּושה היה
כך היה ַּבשנה ההיא. רוב חוֶדש ֲאָדר כבר ָעבר והָשַמים נֹוְתרּו ְנעּולים. אף טיפת גשם אחת 

ִמשַלחת ְּבהּולה אל חֹוִני ַהַצדיק.  ִשיְגרּולא ירדה. ִהתַּפללּו ּכולם ְלֶגשם, ולא ַנֲענּו. זֹו הסיּבה שֶ 
 תּפלל ְוֵירדו גשמים.""אות4 אלוהים אוהב ִּבמיוחד," אמרו לו, "הִ 

אמר להם חֹוִני: "קוֶדם ְלכּו וַהכניסּו ַלָּבתים ֶאת ַתנוֵרי הֶּפַסח שִנשֲארו ַּבחוץ, כי ֵאֶלה עלולים 
אך גשם לא ירד. ָתלּו  –ְלֵהיָרטב ּולִהתַקלֵקל." עׂשּו כולם ִּכְדָבָריו. אז ָנׂשא חֹוִני תפילה ַלֶגשם 

רים: "ִהגיע הזַמן, חֹוִני, שתפעיל ֶאת ְקָשֶרי4 המיוחדים ִעם בו האנשים ֶאת ֵעיֵניהם ְּכאומ
 אִבינּו ֶשַּבָשַמים."

ְּבַמְקלֹו על האדמה ועמד   ָעג עּוָגה ּוְכֶשְמַבקשים הרֵּבה כל כך, קֶשה לָסֵרב. מה עָׂשה חֹוִני?
ּכאן ָתבינו מדוע ּכּוָנה ְּבִפי  ְּבתֹוכה. זֹו הייתה ַדרּכֹו ִלפנֹות אל אלוָהיו ְּכֶשְתִפילות לא הֹוִעילּו. ִמ 

 ּכֹול 'חֹוִני ַהְמַעֵגל'.
עמד ֵאפֹוא ְּבֶמרַּכז הַמעגל, נָׂשא ַמָּבטו ַלָשַמים ואמר: "ִריּבֹונֹו של עולם, ָּבֶני4 ָּפנּו אליי, כי  

 !"הם יודעים שאני ְּכֶבן ַּבית ְלָפֶני4. אני ִנשּבע שֵאיִני זז ִמֹּפה עד שְתַרֵחם על ָּבֶני4
. אמרו לו תלמידיו: "רּבי, הֶגשם ְלַנֵטף ואכן, הָשַמים ִהְתַקְדרּו מעט ּוגשמים ַדִקיקים ִהתחילו

דק ִמַדי ּומּוָעט מדי. ִנדֶמה לנו שהוא יורד רק כדי ְלַהִתיר ֶאת ְשבּוַעְת4. ִמֶגשם כזה לא ִיְרוּו 
 הָׂשדות והְּכָרמים, ולא יתמלאו הּבֹורֹות."

 ֵשִנית ֶאת ֵעיָניו ַלָמרֹום ואמר: "לא כך ביקשתי ֶאָלא ִגשֵמי ּבֹורֹות, ׂשיחים ּוְמָערֹות!" נָׂשא חֹוִני
עוד תפילתו על ְלשֹונו, ִהתחילו ָלֶרדת ִגשֵמי ַזַעף, ַמּבּול ממש. זֵקנים ֶשָהיו ָשם סיפרו ֶשּכל 

וִאיְימּו להטביע אדם טיּפה הייתה ִּכְמלֹוא חבית. המים ֵהִציפו ֶאת הֲחֵצרות וֶאת הרחובות 
 ּוְבֵהמה. אמרו ְלחֹוִני: "הגשמים שֵהֵבאָת עומדים להביא חּורָּבן על העולם!"

נָׂשא חֹוִני ֶאת ֵעיָניו ַלָמרֹום פעם נוֶספת ואמר: "לא כך ביקשתי, ֶאָלא ִגשֵמי רצון, ְּבָרכה  
 ּוְנָדבה."

א ֶשהם לא ָּפסקו. הם ָירדו ְוָירדו ְוָירדו,  ואכן, ֵמאותו ֶרגע ֵהֵחלו יורדים ִגשֵמי ְּבָרכה. ֵאלָ 
 .הר הַּבית ַוִתיָמֵלא ָהָאֶרץ ַמִים, עד שתֹוָשֵבי המקומות הְנמּוכים ֶנֶאְלצו לִהיָמֵלט אל

 באו ְוָזעקּו אל חֹוִני: "ַדי! הְּבָרכה שֵהֵבאָת עֵלינו ֶנֶהְפכה ִלְקָללה!"
יּבֹונו של עולם, ְּבֵני הָעם הזה של4, שהֹוֵצאָת ָּפנה חֹוִני אל הָקדוש ָּברּוך הוא ואמר: "ִר 

ִמִמְצַרִים, ֵאינם ְמרּוצים אף פעם. הם ֵאינם יכולים ַלעמֹוד ְּברֹוב טֹוָבה ולא ְּברֹוב רעה, 
ְּבַכַעְס4 ולא ִּבְנִדיבּוְת4. ְיִהי ָרצון ִמְלָפֶני4 שִייָּפְסקו הגשמים וכך יּוכל העולם ִלְנשום  לא 

 "ִלְרָווחה.
מיד ָנשבה רּוח, ִהתַּפְזרו העננים והֶשמש ָזרחה. ְּפֵני הַמים ָירדו, והאנשים ָיצאו ַלָׂשדות ְלַלֵקט  

 ִּפטריות. רק אז ָיצא חֹוִני ִמן הַמעגל והלך ְלֵביתו.
ַהְשמּועה על כך ִהגיעה אל ְנִׂשיא ִיְׂשָרֵאל ּוַמְנִהיגה הרּוָחני ַּבָימים הֵהם, ִשְמעֹון ֶּבן ָשַטח. הוא  
ָשלח, ְּבַיד ָשליח, ִאיֶגרת אל חֹוִני ּובה הדברים הֵאֶלה: "ִאילּו הייָת אדם אֵחר, היה ַמגיע ל4 

דיק גדול, ִלפנות אל אלֹוָהיו ִּבתפילה  עוֶנש ָּכֵבד על מה שָעִׂשיָת. ַרַשאי אדם, אפילו הוא צַ 
ּוְבַבקשה, אך לא ִלְתּבֹוע ִממנּו ָדבר או להעמיד לו ְתָנאים. ַוֲהֵרי ֵמהָשַמים ִנרמז ל4 ְּבֵבירּור  
ֶשגם ַדַעת הָקדוש ָּברוך הוא ֵאינה נֹוחה ִמַמעֶׂשי4. אָבל חֹוִני הְמַעֵגל אתה, והֵאל ִיְתָּבַרך נֹוֵהג  

והוא ַנֲעֶנה. ִּבְזכּוְת4, אף ִאם לא היינו ְראּוִיים ְלָכ8,   –וב ִּבבנֹו ַיקירֹו: אתה ְמַבֵקש ְּב4 ְּכָאב ט
 הוא ָנהג גם ָּבנּו ְּבֶחסד ּוְבַרֲחמים."

 



  

 הציור השבועי

 פרשהמהאיזה פסוק 

 רמוז בתמונה? 

   

 

 

 

 

דרך אתר   תשובות ניתן למסור

  :   בית הספר
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בין הפותרים יוגרל פרס!  

  /הלכל ילדפתוחה (ההשתתפות 
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 מלאדי זלמן שניאור' ר –דמות אחת בשבוע 
 

 ד"חב חסידות מייסד היה" התניא בעל" או" הזקן ר"אדמו" גם המכונה, זלמן שניאור רבי
 ).1812( ג"התקע בשנת ונפטר) 1745( ה"התק בשנת נולד. שלה הראשון ר"והאדמו

-שם-הבעל של ברכו את וקיבל" החסידות בתורת העולם את יאיר" כי אביו ציפה צעיר מגיל כבר
 תורה לימד כבר 12 ובגיל ואסטרונומיה הנדסה למד כבר 9 בגיל. החסידות תנועת מיסד, טוב

 .ברבים
:  יריבים מחנות שני בין מפולגת באירופה היהדות ההית ימים באותם

  המתיחות של שיאה". המתנגדים" - שני מצד; החסידים - אחד מצד
  מהמלחמה וכחלק, החסידים על המתנגדים שהטילו לחרם הגיע

  כספים אוסף שניאור' שר ברוסיה לשלטונות" המתנגדים" הלשינו
לאחר  ).ימים באותם ומסוכן אסור שהיה דבר( ישראל ארץ למען

,  בכסלו ט"י ביוםת גדולה מצד החסידים שוחרר מכלאו. השתדלו
".  הגאולה חג"כ זה יום את ד"חב חסידי בקרב לחגוג נהוג היום ועד
  זכה ואף נפוליאון עם מלחמתה בזמן, ברוסיה תמך דווקא הרב

, במלחמות הפסדים נחל הרוסי שהצבא לאחר. הרוסי הצבא להגנת
  פיינא בכפר הרב נפטר לאוקראינה ובדרך ממקומו לעקור הרב נאלץ

 .באוקראינה לקבורה והובא
 

 :יהודית בת ציפורה לעילוי נשמת/  פינת ההלכה
 

  ּבוֹ  אֹוְמִרים ֵאין. ומעשרות תרומות ולענין ערלה לענין ָלִאיָלנֹות ַהָּׁשָנה ֹראׁש הוא ִּבְׁשָבט ו"ט.א
 ."השדה עץ האדם כי" - האדם שמחת על משפיעה האילן שמחת כי, ַּתֲחנּון

  גם תחנון לומר לא ונהגו) ח"פר עיין( שלפניו במנחה תחנון אומרים אם הדעות נחלקו.ב
 .שלפניו במנחה

  עניני בלימוד להרבות נוהגים ויש". הדר עץ פרי" בסדר בשבט ו"ט בליל ללמוד נוהגים יש.ג
 .הזמן וכפי הלומדים כפי הכל ישראל ארץ ומעלת הארץ פירות מעלת

  מהפירות שיהיו ומשתדלים, בשבט ו"ט וביום בליל האילן פירות באכילת ְלַהְרּבֹות נֹוֲהִגין.ד
 . ישראל ארץ בהם שנשתבחה



ם
ה

ר
ב
א
ה 

קל
ד
 :
ת

שי
א
ר
ת 

רכ
עו

 

 אל תסתכל על זה ככה

וואי וואי. מעבידים אתכם קשה  

 שם

 אתה בא כדורגל?

 מאיפה יש לך כדור?

שהשבוע  יפה לכם, שמעתי גם 

היה לבנות בכיתה ו' מפגש שני 

 מצווה...-בתוכנית בת

 אתה חייב לראות את הסרטון

שניצלים וסנדוויצים תראה כמה 

 כיתה ח' הכינו לנו השבוע...

לא שמעת שהכיתה שלנו  

זכו בפעילות ביום חמישי? 

כל בית הספר עבר בתחנות 

עם הרב גלעד... ובסוף  

ניצחנו בהפרש קטן את  

 כיתה ה'!

 ומה הבנים עשו בינתיים?

למדו... ובהפסקות עזרנו  

מקווה שניקיתם לפחות  למנהל לצבוע את המשרד!

 אחריכם...

לכל מה שקשור   אל תדאג

לניקיון. השבוע פירסמו 

שבתחרות הרובוטיקה 

הארצית, שהשנה תעסוק  

במחזור פסולת, בית הספר 

הכי להכניס שלנו הצליח 

 !האיזורנציגים מכל הרבה 

 כבוד לכם! שיהיה בהצלחה!!!


