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 רב בית הספר –הרב גלעד מחפוד / לקראת שבת

. רבות ל"חז דיברו חשיבותם גודל שעל, הגדול הכהן של בגדיו על באריכות מספרת פרשתנו
  ושמע המדרש בית אחורי עובר שהיה אחד בנכרי מעשה.): "לא( שבת במסכת הגמרא מספרת

:  הגוי[ אמר'. ואפוד חושן, יעשו אשר הבגדים ואלה: 'אומר שהיה] תורה ספרי שכתב[ סופר קול
  שישימוני בשביל ואתגייר אלך: בעצמו נכרי אותו אמר. גדול לכהן: לו אמרו? למי הללו] בגדים

 באמת] שמאי[ דחפו'. גדול כהן שתשימני מנת על גיירני: 'לו אמר, שמאי לפני בא. גדול כהן
 לקיים הרצון מלבד מסוימת מטרה עבור להתגייר הרוצים גרים מקבלים שלא מכיון[ שבידו הבנין

]  גיורו לאחר לגוי הלל[ לו אמר]. לגיירו הסכים הלל[ גייריה, הלל לפני] הגוי[ בא']. ה מצוות את
 להיות שרצונך כיון. [מלכות טכסיסי למוד לך, מלכות טכסיסי שיודע מי אלא מלך מעמידין כלום

  והזר] 'לפסוק[ שהגיע כיון. וקרא הלך]. הללו וההלכות הדינים את לדעת אתה חייב גדול כהן
.  ישראל מלך דוד על אפילו לו אמר? נאמר מי על זה מקרא]: להלל הגוי[ ליה אמר', יומת הקרב

] ה"הקב[ שאהבם אהבה ומתוך למקום בנים שנקראו ישראל ומה: בעצמו וחומר קל גר אותו נשא
  שבא הקל גר] אז', [יומת הקרב והזר' עליהם כתיב, זאת ולמרות', [ישראל בכורי בני' להם קרא

  בא]. מיתה דינו – גדול ככהן לשמש הוא יתקרב שאם[ וכמה כמה אחת על ובתרמילו במקלו
  הקרב והזר' בתורה כתיב והלא?! גדול כהן להיות אני ראוי כלום: לו אמר, שמאי לפני] הגר[

:  לו אמר, הלל לפני] הגר[ בא]. זאת לו להסביר שמאי טרח לא מדוע גוי אותו תמה בכך' [יומת
 ".השכינה כנפי תחת שהקרבתני ראשך על ברכות לך ינוחו! הלל ענוותן

 שוטה היה הזה הגוי האם: זה מעשה על תמה", יקר כלי"ה בעל, מלונטשיץ שלמה אפרים רבי
 והכל ואיסורים תורה עול עצמו על לקבל, והנהגותיו משפחתו את לעזוב מוכן שהיה כך כל

 פזיזה החלטה שהחליטו תמהונים על לנו מספרת הגמרא וכי?! כהונה בגדי ללבוש בשביל
 למשתה שהגיע אחשורוש על לשאול ניתן שאלה ואותה? עניו הלל היה כמה ללמד כדי בחייהם
 חסרים וכי? גדול כהן בגדי דווקא מדוע: גם זאת שעשה המלך ובלשצר הגדול הכהן בלבוש
 ?יפים בגדים לתפור היכולים בעולם מעולים חייטים

 חטאים על כפרה אפשרות בקרבם מכילים אלו שבגדים להבין השכילו אלו כל: יקר הכלי ועונה
 היו הם לכן. לעצמם חפצו הם הזו הסגולה את. הלב כהרהורי, מצח כעזות, הרע כלשון, חמורים
 הבין שהתגייר הגוי: בתוצאה היה היחיד ההבדל. ללובשם כדי הרבה כך כל להקריב מוכנים
  תבנית אלא. החטא על מכפר ואינו, יותר לטוב האדם את שעושה הוא הבגד שלא דבר של בסופו
  עדיין אחשורוש אבל. בעבר שחטא כל לו מתכפר גם ובכך מהחטא להישמר לאדם מרמזת הבגד
 .תועלת כל ממנה הפיק לא ולכן, מכפרת עצמה שהלבישה באשליה היה נתון

 
 !שבת שלום         

 .       הרב גלעד מחפוד
 



  

 מעשה שהיה
 

 ּוְּכֹכל ִמְרֶּצֶפת ַאֵחר ִמְרֶצֶפת ְלָהִרים ֵהֵחל הּוא. ְּבִדיָרה ַמִים ְנִזיַלת ְלִּתּקּון ֻהְזַמן ָּבִעיר ָהְשָרְבָרִבים ֶאָחד

  ַמְמִּתיָנה ָרָבה ֲעבֹוָדה. ֵמַהְּיסֹוד ְרקּוָבה ַהַּצֶּנֶרת ִּכי ְוֵהִבין ָהַל;, ַהַּתָּקָלה ֶאת ִלְמֹצא ַּבִּנָּסיֹון יֹוֵתר ֶׁשֶהֱעִמיק

  ַּבִּדיָרה ִּכי ַהְּׁשַרְבָרב ֶהִבין, ַּבִּדיָרה ְׁשָהָיה ְלַאֵחר ְּכָׁשָעה. ָרב ָממֹון ְלַׁשֵּלם ְיַאֵּלץ ַהִּדיָרה ּוַבַעל לוֹ 

 ַּבַעל ִנְצַטֵער ָרב ַצַער. ְמקֹום ִמָּכל ָזֲעקּו ְוָהֹעִני ַהַּדלּות. יםְקַטּנִ  ְיתֹוִמים ְוִׁשָּׂשה ַאְלָמָנה ִמְתגֹוְרִרים

 ַהִּתּקּון ְמִחיר ֶאת ּוְבִעָּקר - ָהִאיְנְסֶטַלְצָיה ְּבָעַית ֶאת ַהִּדיָרה ְלַבֲעַלת ְלַהִּציג ֵּכיַצד ָיַדע ְוCא ַהִּמְקצֹועַ 

 .ַהְּׁשָחִקים ָמְרִקיעַ 

 ְיַקֵּים ּוַבֹּזאת ְּבַעְצמוֹ  ִיָּׂשא ְוָהֲעבֹוָדה ַהֹחָמִרים ָּכל ֲעלּות ֶאת ִּכי, ַהַהְחָלָטה ְּבִלּבוֹ  ָּגְמָלה, ַמְחָׁשָבה ְלַאָחר

  ֶאת ֵהִרים, ְמַלאְכּתוֹ  ַעל ַהְּׁשַרְבָרב ָׁשָּקד ָיִמים ָׁשבּועַ . ִויתֹוִמים ָּבַאְלָמָנה ֶׁשְּמֻדָּבר ּוִבְפָרט, ְצָדָקה ִמְצַות

 ַהּטֹוב ַהַּצד ַעל ֲעבֹוָדתוֹ  ֶאת ִסֵּים ּוְלַבּסֹוף ֲחָדָׁשה ַצֶּנֶרת ִהִּניחַ , ָהַאְמַּבְטָיה ַוֲחַדר ִּמְטָּבחהַ  ִמְרֶצפֹות ָּכל

 ַּכָּמה ָלַדַעת ּוִבְּקָׁשה, ַּבֲחָׁשׁש ָהַאְלָמָנה ֵאָליו ִנְּגָׁשה, ֲעבֹוָדתוֹ  ְּכִלי ֶאת ָאַרז ְּכֶׁשהּוא. ְּביֹוֵתר ְוַהִּמְקצֹוִעי

,  ְׁשכּונֹות ִׁשיקּום ְלְפרֹוֶיְקט ָׁשַּי; ַהִּבְנָין. "ָלּה ָעָנה", ְּכלּום ְלָׁשֵלם ְצִריָכה Cא ַאּתְ . "ָהֲעבֹוָדה ַעל לוֹ  ַמִּגיעַ 

 .תְּבֶהְחֵלִטיּו ָאַמר", ַהֶּכֶסף ֶאת ֵמֶהם ֲאַקֵּבל ָׁשבּועַ  ְּבעֹוד. ָלִעיִרָּיה ַּבָּקָׁשה טֹוְפֶסי ִהַּגְׁשִּתי ּוְכָבר

  ָׁשִנים. ֵלב-ְמֵקֵרב לוֹ  הֹוְדָתה ְוִהיא ָלִסּפּור ְלַהֲאִמין נֹוחַ  ָלּה ָהָיה. ְּבֹראָשה ִהְנֲהָנה ַהְּנבֹוָכה ָהַאְלָמָנה

  ַּגן-ְּבָרַמת ִמְגָרׁש ָרָכׁש ֳחָדִׁשים ִמְסָּפר ִלְפֵני. ָּגדֹול ְלַקְּבָלן ְוָהַפ; ִהְתָמְקֶצעַ  ַהְּׁשַרְבָרב. ָחְלפּו ַרּבֹות

, ַהְּבִנָּיה ֶלָחְמִרי ְמִחיר ַהָּצַעת ַקָּבַלת ְלֵּׁשם, ְמקֹומֹות ְּבַכָּמה ָסַבב הּוא. ִּדירֹות ִּבְנַין ָעָליו ְלָהִקים ְוִהְתּכֹוֵנן

 .ַהְחָלָטה ֶׁשְּיַקֵּבל ִלְפֵני, ֹראׁש-ְּבֹכֶבד ַהְּמִחיר-ַּבַהָּצעֹות ְלַעֵּין ִּבְכֵדי ְזַמן ֶּפֶסק ְלַעְצמוֹ  ָלַקח ּוְלַבּסֹוף

  ַמָּׂשִאיֹות ְׁשֵתי ַהְּבִנָּיה ְלַאָּתר ִנְכְנסּו, ַהְּמַהְנְדִסים ֶאָחד ִעם ַהִמְגַרׁש ְּבֶּמְרָּכז עֹוֵמד ְּבעֹודוֹ , ֶאַחד יֹום

 ְשָרְבָרֶבנּו. ָלָתןְּתכּו ֶאת ּפֹוְרִקים ְועֹוְזֵריֶהם ַהְּנָהִגים ֵהֵחּלּו ּוְדָבִרים אֹוֵמר ּוְלCא, ְּבִנָיה ְּבֹחְמֵרי ָעמּוסֹות

 בטופסי ִעֵּין ַהּנָהג. ְמאּוָמה ִהְזִמין Cא הּוא ִּכי ּוְלהֹוִדיעַ  ִלְמחֹות ְוֵהֵחל ַהָּנָהג ְלֶעֶבר ָרץ-ָאץ ַהֶחֶסד ַּבַעל

  ַהֶּנָהג הֹוִדיעַ  ּוְדָבִרים ִּדין ְלַאַחר. ְסחֹוָרה ָּכאן ִלְפֹרק ִנְׁשָלח הּוא ְוִכי ֻּבְּצָעה ַהַהְזָמָנה ִּכי ְוהֹוִדיעַ  ַהַּקָּבלֹות

 .ַהְּמִכירֹות ְלִּמְׂשָרד ֶׁשִּיְפֶנה ְטָענֹות ֵיׁש ְוִאם - ֵמַהַּמָּׂשִאית ּתּוַרד ַהְּסחֹוָרה, ְיַבֵּצעַ  הּוא ְׁשִליחּותוֹ  ֶאת ִּכי

  ַהְּפִקיָדה. ִׁשֵּלם C◌ֹא ְוַאף ִהְזִמין ֶׁשNא ְסחֹוָרה ִקֵּבל ִּכי ְּבַלַהט ָטַען הּוא. ְלִמְׂשָרד ִהִּגיעַ  ּוִמְתַנֵּׁשף ִמְתָנֶשם

  ַּבַּמְחֵׁשב מֹוִפיעַ  ֶאָּלא, ַהְזָמָנה ֶׁשֻּבְּצָעה ַרק Cא ִּכי לוֹ  ִּבְּׂשָרה ַמֲעִמיָקה ְּבִדיָקה ּוְלַאַחר, ַּבַּמְחֵׁשב ִעְּיָנה

 ֶאת ִסְּיָמה", ְלַּמֲעָלה ַּבּקֹוָמה ֶׁשּיֹוֵׁשב ַהַּבִית ְלַּבַעל ִּתְפֶנה ֵהַערֹות ְלP ֵיׁש ִאם. "ִּבְמזָֻּמן ּבּוַצע ֶׁשַהַּתְׁשלּום

 .ְּדָבֶריהָ 

,  ַטֲענֹוָתיו ֶאת ָׁשַטח ׁשּוב ַקְּבָלן-ַהְּׁשַרְבָרב. ַהַּבִית ַּבַעל ַיַׁשב, ֹרֶׁשם ְמעֹוֵרר ְּבִּמְׂשָרד, ָהֶעְליֹוָנה ַּבּקֹוָמה

 ִּכי לוֹ  ּוָפַסק ָּבַמְחֵׁשב ׁשּוב ִעֵּין ַהּבֹוס. ָהַאֲחרֹונֹות ַּבָּׁשָעָּתִיים ֶׁשָּקָרה ָמה ְלָכל ְוַהְבָהרֹות ְּבִדיָקה ִּבֵּקׁש

 ֶׁשֶאת ֹּפה ִלי מֹוִפיעַ : "ְוהֹוִסיף ֵעיָניו ְלתֹו; ַהַּבִית ַּבַעל ִהִּביט ְלֶּפַתע. ִהְתַקֵּבל ְוַהַּתְׁשלּום ֻּבְּצָעה ַהַהְזָמָנה

  ַהַהְזָמָנה ַעל ִׁשְּלָמה ָהִעיִרָּיה: "ִמַּתְדֵהָמה ָנְפׁשוֹ  ַיַדע Cא ְמיּוָדֵענּו". זָֻּמןִּבְמ  ָהִעיִרָּיה ִּבְּצָעה ַהַּתְׁשלּום

 ?"ֶׁשִּלי

 אֹוְתP ְמַחֵּפׂש ְּכָבר ֲאִני. "ַּבֲחִביבּות ַהַּבִית ַּבַעל ִּבֵּקׁש", ְיִדיִדי, ֵׁשב, ֵׁשב"

  ְּבִדיָרֵתנּו ַּתְׁשלּום ְלCא ֶׁשִּבַּצְעּתָ  ַהִּתּקּון ֶאת? ִאִּמי ֶאת זֹוֵכר ַאָּתה. ָׁשָנה ֶעְׂשִרים

 ֲאָבל, ָצִעיר ֶיֶלד ָאז ָהִייִתי? ָהִעיִרָּיה ִׁשְּלָמה ַהִּתּקּון ֲעלּות ֶאת ִּכי ָלּה ְוִׁשַּקְרּתְ 

  ְּבאֹותוֹ . ָהַאְלָמָנה ִאִּמי ִעם ֶחֶסד ּגֹוֵמל ַאָּתה ּוְלַמֲעֶׂשה ְמָּׁשֶקר ֶׁשַאָּתה ָיַדְעִּתי

 ְלַהְחִזיר ִּבְכֵדי ַהֹּכל ְוֶאֱעֶׂשה ֶאְגַּדל ֲאִני ַאֵחד ֶׁשּיֹום ַהַהְחָלָטה ְּבִלִּבי ָּגְמָלה ֶרַגע

Pְל Pִזְּמנּו ַהָּׁשַמִים ִמן. ַהּטֹוב ִּכְגמּוְל Pְוִלי, ְמִחיר ָהַּצָעת ְלַקֵּבל, ְלָּכאן אֹוְת  

 '"...ַמְעָּגל ִלְסגֹור' ַהִהְזַּדְּמנּות ָהְיָתה



  

 הציור השבועי

 פרשהמהאיזה פסוק 

 ?בציוררמוז  

   

תשובות ניתן  

למסור דרך אתר  

בית הספר:    

www.NECHALI

M.net   

בין הפותרים  

יוגרל פרס!  

(ההשתתפות  

פתוחה לכל ילד/ה  

 )  12עד  5מגיל 

 

 נתן שרנסקי –דמות אחת בשבוע 
 

 לעלייתו השנה יום את צייןנ שהשבוע, שרנסקי נתן
 ציון אסיר ובעברו היהודית הסוכנות ר"יו הוא, לישראל
 ).רוסיה( המועצות מברית עליה ומסורב

  מרוסיה יציאה ויזת לקבל ביקש כאשר, 1977 בשנת
 בהאשמות והואשם פוליטיים מטעמים נעצר, לישראל

  הסובייטי המשפט בית י"ע יותר מאוחר כשהורשע. שווא
 .בסיביר הקשים הכליאה למחנות נשלח, ובגידה בריגול

.  לישראל לעלות הזכות עבור להילחם המשיך, וברעב בקור, ביותר הקשים בתנאים גם
 לאומי-בין בלחץ, דבר של בסופו. רבות פעמים ונענש הסוהרים להוראות לציית סירב הוא

:  היתה מהכלא בצאתו, מהסוהר שקיבל האחרונה ההוראה. לשחררו הרוסים הסכימו עצום
  דרכו ואת זו להוראה אפילו לציית שלא החליט, בתגובה, שרנסקי". למסוק ישר לך"

 ...בזיגזג עשה לחופשי

 :לעילוי נשמת יהודית בת ציפורהפינת ההלכה / 
 שבין אדם לחברו:המשך הלכות 

ּכֹוֵתב ָעָליו ָּדָבר  ן ִאם הּוא ְמַסֵּפר ָעָליו ְּבִפיו ַמָּמׁש, אֹו ֶׁשהּואִאסּור ֶזה ֶׁשל ָלׁשֹון ָהָרע הּוא ֵּבי.א
ֶזה ְּבִמְכָּתבֹו, ְוַגם ֵאין ּבֹו ִחּלּוק ֵּבין ִאם הּוא ְּמַסֵּפר ָעָליו הָלׁשֹון ָהָרע ֶׁשּלֹו ְּבֵפרּוׁש ּוֵבין ִאם  

 .ִּבְכַלל ָלׁשֹון ָהָרע הּוא האפיםֶּמז, ְּבָכל ְּבֶדֶר& ֶר  הּוא ְמַסֵּפר ָעָליו הָלׁשֹון ָהָרע
 .בעיה בכך יש עצמו את גינה אפילו או, חברו את שיבח הגנות בתוך אם ואפילו.ב
גם מה שבעבר היה מותר להוכיח אדם שאינו מקיים מצוות על מנת שיחזור למוטב,  .ג

היום איסור גמור לפגוע בחברו בשל כך, שאין היום איש שיכול לומר על עצמו 
 שצדיק הוא.

 

  מי הזמין

את האיל 

  לעשות

 מילואים?
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 איזה מזג אוויר יפה היה השבוע

לא נחת אפילו רגע יפה, אז 

 השבוע?

חחח... היה גם שיעור חופשי  

אחד. לכבוד החתונה של  

 המורה שרה

כן, אבל עדיין לומדים קשה. 

המחצית הזאת החלטתי  

שאני רוצה לקבל תעודת 

 זהב מראש המועצה:

נכון, חכה תראה גם את  

גז -תלמידים של פרויקט ביוה

 במדעים השבוע

 בהחלט יום יפה לשיעור שמש!

איזה כבוד! מגיע להם אחרי כל 

 המאמץ במחצית האחרונה

ואם לא תעודת זהב אז  

לפחות לקבל תוכי מהמורה  

 לאנגלית נתי

   הרבה מצטיינים יש אצלכם

 מזל טוב! איזה כיף!
 Great giftיו!!! מתנה ענקית! 


