
 

 25* גליון  תשע"וא' אדר ב *  פקודישבת פרשת 

   לקראת שבת

ד ֹאֶהל ְׁשַּכןמִ  ֲעֹבַדת ּכל לכַ ַוּתְ "  ֶשהמֹ  ֶאת' ה ִצָּוה ֶשראֲ  כֹכל ִיְׁשָּרֵּאל ֵּבני ַוַּיֲעׂשּו ֹמוּעֵ
ׂשּו ּכן  לב),לט( "ּעָ

כל עשו את כל אשר  קודם  –כאשר מתבוננים בפסוק נראה שסדר הדברים הפוך 
 שלמה הרבצווה ה' ואחר כך "ותכל (=תסתיים) כל עבודת משכן אוהל מועד"... 

 היו ישראל בני כאשרהסבר:  "האור ומתוק" בספרו מביא א"שליט לוונשטיין
  בעבודות עסוקים היו הם, בלבד יום ושבעים מאה לפני עד, במצרים בשעבוד

. המשכן לבניית שנדרשו והאומנות הצורפות לעבודות כלל הוכשרו ולא הפרך
 את בלבם ונתן ואהליאב בצלאל את להם שהעמיד בכך ה"הקב בידם סייע לכן

 בני של רצונם שהיה העובדה מעצם ,זאת כל עם .במלאכה לעשות חכמהה
  כוחם בכל והתאמצו והשתדלו, שבשמים אביהם רצון את לעשות ישראל

 .המלאכה את עשוהם אלו ש כאילו להם נחשב, המלאכה את להשלים

ד ֹאֶהל ְׁשַּכןמִ  ֲעֹבַדת ּכל ַוּתֶכל" ואמר הפסוק הקדים מדוע נבין כעת   :"ֹמוּעֵ
  -" ִיְׁשָּרֵּאל בֵּני ַוַּיֲעׂשּו", כן פי על ואף. ועזרתו ה"הקב ידי על נעשתה המלאכה

  זאת שעשו משום זאת וכל, המלאכה את עשו הם כאילו הכתוב עליהם מעלה
 ".ֶשהמֹ  ֶאת' ה ִצָּוה ֶשראֲ  כֹכל" – שמים לשם

 רוצה רק יהודי אם, חסד עמנו עושה ה"הקב כמה להבין ניתן אלו מדברים
 האמצעים ואת היכולת את בידו אין . אף אםשמים לשם מסוים מעשה לעשות

 אותה את עשה כאילו כזכות לו יעלה, לעשות הרצון עצם, הדבר את לבצע
 .מצווה

          
 !שבת שלום     

 הרב גלעד מחפוד
 רב בית הספר

 



  

 מעשה שהיה
 

 ְּכַרב ָׁשם ְלַכֵהן ְּכֵדי ב'ֶּבְרִדיצֶ לְ  ָעַקר ִיְצָחק ֵלִוי ַרִּבי ִּדיקצָ ֶׁשהָ  ַאֲחֵרי ִמָּׁשבּועַ  ָּפחֹות, 1785 ִּבְׁשַנת
 ְּפַסק. ִהְלָכִתית ִּבְׁשֵאָלה ֵּביֵניֶהם ְלַהְכִריעַ  ְלַבְּקׁשוֹ  ְּכֵדי ֵּביתוֹ  ֶּדֶלת ַעל ָנְקׁשּו ֲאָנִׁשים ְׁשלֹוָׁשה, ָראִׁשי

  ָהִעיר ִמן ָעִׁשיר סֹוֵחר .ַהֲחָדָׁשה ִמְׂשָרתוֹ  ְּבִמְסֶּגֶרת ִיְצָחק ֵלִוי ַרִּבי ִיֵּתן אֹותוֹ  ָהִראׁשֹון ִיְהֶיה ַהֲהָלָכה
,  ַהַּמָּזל ְלֹרעַ . ב'ֶּבְרִדיצֶ ּבְ  ַהָּגדֹול ַּבָּיִריד ְלמֹוְכָרן ְּכֵדי ְּדַבׁשּבִ  ְמֵלאֹות ָחִבּיֹות ַּכָּמה ֵהִביא ַהְּסמּוָכה

  ִּבֵּקׁש הּוא, ַהְׁשָקָעתוֹ  ַעל ֶרַוח ָאְבַדן ִלְסֹּבל ָרָצה ֶׁשHא ֵּכיָון. ַהְּדַבׁש ְמִחיר ְּפָלִאים ָיַרד ָאז ְּבִדּיּוק
 .בׁשּו ַיֲעלּו ֶׁשַהְּמִחיִרים ַעד ַהְּדַבׁש ֶאת ֲעבּורוֹ  ְלַאְחֵסן ֶׁשּלוֹ  ַּכרמָ ִמ 

  ְוָכל ֵרֵעהּו ֶאת ִאיׁש ֶׁשִהִּכירּו ֵּכיָון. לוֹ  ַלֲעֹזר ָׂשַמח ַהְּמקֹוִמי ְוָהִאיׁש, ָוִתיִקים ְיִדיִדים ָהיּו ַהָּׁשִנים
  Kא ְוַאף ַהְּכָתב ַעל ֶׁשֵּביֵניֶהם ַהֶהְסֵּדר ֶאת ֶהֱעלּו Kא ֵהם, ָהַאֵחר ֶׁשל ָיְׁשרוֹ  ַעל ָסַמJ ֵמֶהם ֶאָחד
  ְּבַמְרֵּתף ֶהָחִבּיֹות ִנְׁשֲארּו ְוָכJ, ָנמּוJ ִנְׁשָאר ַהְּדַבׁש ְמִחיר. ָחַלף ַהְּזַמן .ָלִעְסָקה ָלֵעִדים ָקְראּו

  ֻאְחַסן ֶׁשְּבֵביתוֹ  ָהִאיׁש. נֹוָסף ְזַמן ָחַלף .רֹוֶאה ֵמֵעין ִנְסָּתרֹות, אֹוָתן ֶׁשָּפְתחּו ְּבKא ב'ֶּבְרִדיצֶ שב
  ְלַהְסִּביר ִהְזַּדְּמנּות לוֹ  ָהְיָתה ֶׁשHא ַמֵהר ֹּכה ָקָרה ַהֹּכל. ָהעֹוָלם ִמן ְוִנְפַטר ְּבַמֲחָלה ִנְדַּבק ַהְּדַבׁש

  סֹוף סֹוף ֵהֵחל ַהְּדַבׁש ְמִחיר. נֹוָסף ְזַמן ָחַלף .ְוִעְנָיָניו ֲעָסָקיו ַמַּצב אֹודֹות ְּכלּום ִמְׁשַּפְחּתוֹ  ִלְבֵני
  ְּבֵבית ֶהָחִבּיֹות ֶׁשל ַּבֲעֵליֶהן הֹוִפיעַ  ַמְׁשָמעּוִתית ֶנֶעְׂשָתה ַּבְּמִחיר ְּכֶׁשָהֲעִלָּיה. ָגהְּבַהְדָר  ַלֲעלֹות
 ְּכלּום ָלֶהם ָאַמר Kא ֶׁשֲאִביֶהם, ֶׁשַהָּבִנים ֶאָּלא. ֶׁשּלוֹ  ַהְּדַבׁש ֶאת ָלַקַחת ִמָּבָניו ּוִבֵּקׁש ַהָּמנֹוחַ  ֲחֵברוֹ 
  ְלַהִּגיעַ  ֶהְחִליטּו ֵהם, ָּבִעְנָין ֶׁשָּדנּו ַאֲחֵרי. ַהּסֹוֵחר ֶׁשל ְּתִביָעתוֹ  ֶאת ְלַכֵּבד ְרבּוסֶ , ַהֶּזה ָהִעְנָין ִּבְדַבר
 .ֶהָחָדׁש ָהַרב ִּבְפֵני ַהִּמְקֶרה ֶאת ְלַהִּציג ְּכֵדי ִּדין-ְלֵבית

  ַּכּמּוָבן. ְמאֹוד ָּברּור ָהָיה ָּכֶזה ְּבִמְקֶרה ֶׁשַהֹחק ַאף, ִניםִמְתלֹונְ לָ  ִּבְקִפיָדה ֶהֱאִזין ִיְצָחק ֵלִוי ַרֵּבי
  ֹחק, ָחתּום ִמְסָמJ אוֹ  ֵעִדים ָהיּו ִאם ֲאִפּלּו. ָלִעיר ִמחּוץ ַהָּבא ַהּסֹוֵחר ְּכֶנֶגד ִלְפֹסק ֵיָאֵלץ ֶׁשהּוא

  ְלֹתֶקף ַּבֲאֶׁשר ִיָּׁשַבע ֶׁשַהּתֹוֵבעַ  ִמְּבִלי, "ְיתֹוִמים"ְמ  ְרכּוׁש ָּכל ָלַקַחת ֵאין ִּכי ַמְתֶנה ַהּתֹוָרה
  ֵלִוי ַרֵּבי, ֵּכן ִּפי ַעל ַאף .ֶׁשִהְתַרֵחׁש ְלָמה ֵעִדים אוֹ  ִמְסָמִכים ָּכל ָהיּו Kא ַהֶּזה ּוַבִּמְקֶרה; ַהְּתִביָעה

 ִסֵּדר ַמּדּועַ . לוֹ  ֵהִציקּו ַמְחָׁשבֹות ְׁשֵּתי. ַהִּמְקֶרה ֶאת ּוְלַסֵּים ֶׁשּלוֹ  ַהִּדין ְּפַסק ַעל ְלַהְכִריז ִהֵּסס ִיְצָחק
  ָּכל ְלKא ּוָפׁשּוט ָּברּור ָּכJ ָּכל ַמֶּׁשהּו ִיְהֶיה ַהֲחָדָׁשה ְּבִמְׂשָרתוֹ  ֶׁשּלוֹ  ָהִראׁשֹון ַהִּדין ֶׁשְּפַסק ַהּבֹוֵרא

  אֹות ֶׁשֶּזהּו ִיָּתֵכן ַהִאם? ַהֲחָדָׁשה ְּבִמְׂשָרתוֹ  ָהִראׁשֹוִנים ְּבָיָמיו ְּכָבר ְוֹזאת, ְלִהְתַּפֵּׁשר ֶאְפָׁשרּות
  ִצּיּות ֶׁשַרק? יֹוֵתר ָנכֹון ֵאינוֹ  - ּוְלִהְתַּפֵּׁשר ְלַהְתִאים ָּתִמיד ְלַנּסֹות ֶׁשִּמְנָהגוֹ  לוֹ  ְלַהְראֹות ִמָּׁשַמִים

 ?ָהֱאֶמת ְּכֶדֶרJ ְלֵהָחֵׁשב ָיֹכל ַלֻחִּקים ַקְּפָדִני
 ֶאת ִסֵּדרה'  ַמּדּועַ : ַהָּבָאה ַהַּמְחָׁשָבה ָהְיָתה נֹוחּות-ִאי ִלְתחּוַׁשת לוֹ  ֶׁשָּגְרָמה ָהַאֶחֶרת ַהַּמְחָׁשָבה

  ִּכְכלֹות? ָהִעיר ּתֹוָׁשֵבי ָּכל ְיֵדי ַעל מּוָזר ֵיָחֵׁשב ַהּזוֹ  ָּבִעיר ֶׁשּלוֹ  ָהִראׁשֹון ַהִּדין ֶׁשְּפַסק ָּכJ ַהְּדָבִרים
 ְלָחִצים ִמְּפֵני ָחִסיןוְ  ָאִמיד ְּכָאָדם, ּוְמֵהיָמן ָיָׁשר ְּכִאיׁש ָּבִעיר ְלֻכָּלם ָידּועַ  ָהָיה ַהּסֹוֵחר, ַהֹּכל

  ָהיּו ְוַהָּמנֹוחַ  ַהּסֹוֵחר ִּכי ָיְדעּו ֻּכָּלם, ֵּכן ַעל ֵתריֶ . ִמַּמֲעָרב ְּכִמְזָרח ְּגֵנָבה ִמַּמֲעֵׂשה ְוָרחֹוק, ַּכְסִּפִּיים
 ָּבֵעִדים אוֹ  ַּבִּמְסָמִכים ִהְׁשַּתְּמׁשּו Kא ּוֵמעֹוָלם עֹוְרִרין ְלKא ֶזה ַעל ֶזה ֶׁשָּסְמכּו ְוִתיִקים ְיִדיִדים

  הּוא ּוַוַּדאי ֶהָחָדׁש ָהַרב ֶׁשל ָהִראׁשֹוָנה ַלְּפִסיָקה ִלָּבּה ָּתִׂשים ֻּכָּלּה ֶׁשֵהִעיר ָסֵפק ֵאין. ְלִעְסקֹוֵתיֶהם
 ַּדְוָקא ְוָלָּמה, ֲאִני ַמּדּועַ . "ָׁשרַהּיָ  ַהֵּׂשֶכל ֶאת ָּכJ ָּכל נֹוְגִדים ַהּתֹוָרה ֻחֵּקי ַמּדּועַ , ִיְתְמהּו ֶׁשֻּכָּלם
 .ִיְצָחק ֵלִוי ַרִּבי ְלַעְצמוֹ  ָחַׁשב?" ַעְכָׁשו

  ָהְיָתה, ַהּתֹוָרה ֻחֵּקי ְלֵבין ַהִּטְבִעי ַהחּוׁש ֶׁשֵּבין ִהְסִּתיָרה. ַהִּדין ְּפַסק ֶאת ָלֵתת ָהָיה ָיֹכל Kא הּוא
  ְלַכָּמה לוֹ  ִלְסKחַ  ֵמֶהם ִּבֵּקׁש הּוא, ֵעיַנִים ְּבִכְליֹון ִצּפּו ְוַהִּנְתָּבִעים ֶׁשַהּתֹוֵבעַ  ַלְמרֹות. ִמַּדי ְּגדֹוָלה
  ִּתְסּכּולוֹ  ֶאת ָהֱאKִקים ִּבְפֵני ׁשֹוֵפJ ְּכֶׁשהּוא, ֲחִריִׁשית ִּבְתִפָּלה ּוָפַתח ַהֶחֶדר ְלִפַּנת ָּפָנה הּוא. ַּדּקֹות

 ִּפְתאֹום ְלֶפַתע .ֶׁשְּלָפָניו ַלְּבָעָיה ַּיַחסּבְ  ַהֲהָבָנה ֶחֶסד ֶאת לוֹ  ּוְלַהֲעִניק ֵעיָניו ְלָהִאיר ִמֶּמּנּו ּוְמַבֵּקׁש
  ֹּכה ּבוֹ  ִהָּכה ןַהִּזָּכרוֹ !" זֹוֵכר ֲאִני! זֹוֵכר ֲאִני: "ְוָקָרא ַהָּבָרק ִהְכהּו ְּכִאּלּו ִמְּמקֹומוֹ  ַהְּדַבׁש ַּבַעל ִזֵּנק

 ֶׁשָעַמד, ָלַרִּבי ְלַהְפִריעַ  ִהֵּסס Kא ֶׁשהּוא, ּוְבַמְׁשָמעּותוֹ  ַּבֲחִׁשיבּותוֹ  ְמֻׁשְכָנע ֹּכה ָהָיה ְוהּוא, ָחָזק
 ינִ ֶד עוֹ ּבְ . "ְּבִהְתַרְּגׁשּות ָקָרא הּוא", ִלי ְסַלח ָאָּנא, ִנְכָּבד ַרִּבי" .ָהִאיִׁשית ִּבְתִפָּלתוֹ  ָׁשקּועַ , ַּבִּפָּנה
 ַמֶּׁשהּו ַעל ְמַדֵּבר ֲאִני, ַרּבֹות ָׁשִנים ִמֶּזה ַלֲחלּוִטין ִמֶּמִּני ֶׁשִּנְׁשַּכח, ָיַׁשן ִזָּכרֹוןִלי  ָהָיה ָּכאן עֹוֵמד

 ..".ָצִעיר ַנַער ְּכֶׁשָהִייִתי, ָׁשָנה ֲחִמִּׁשים ֵניִלפְ  ֶׁשֵאַרע

 



  

 הציור השבועי

 פרשהמהאיזה פסוק 

 ?בציוררמוז  

   

תשובות ניתן למסור דרך  

אתר בית הספר:    

www.NECHALIM.net  

בין הפותרים יוגרל פרס!  

(ההשתתפות פתוחה  

עד   5לכל ילד/ה מגיל 
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 :לעילוי נשמת יהודית בת ציפורהפינת ההלכה / 
 חודש אדר ופורים: המשך הלכות ארבע פרשיות, לקראת

 .המגילה בשמיעת חייבים) 6 גיל בערך – חינוך לגיל שהגיעו( וילדים נשים, גברים•
 זמן. בבוקר למחרת שוב ואז בלילה הראשונה הפעם – פעמיים המגילה את קוראים•

  במקרים המתירים פוסקים יש. השחר לעלות ועד הכוכבים מצאת, הוא בלילה הקריאה
  חולי של במקרים ואפילו( הכוכבים צאת לפני ורבע שעה המגילה את לקרוא מסוימים

 ).קל
  לכן – נתיניו מריבוי בא המלך של כבודו –) ח"כ, ד"י משלי" (המלך הדרת עם ברוב"•

 .  אנשים הרבה בו שיש כנסת בבית המגילה את לשמוע עדיף
 

 ָּגדֹול ַמְרֵּתף ִנְכַלל ֶׁשָּבֶהם, ְּנָכִסיםּובִ  ְמזָֻּמן ְּבֶכֶסף ְּגדֹוָלה ְיֻרָּׁשה ָלנּו ְוִהְׁשִאיר ִּפְתאֹום ִנְפַטר ָאִבינּו
  ַעל ְּבָׁשלֹום ָינּוחַ  - ַהָּללּו ַהְּצִעיִרים ַהַּבחּוִרים ְׁשֵני ֶׁשל ֲאִביֶהם, ֶאָחד יֹום .ְוֶׁשֶמן ַיִין ָחִבּיֹות ְמֵלא

  ָאִבי ֵאֶצל אֹוָתם ִאְכֵסן ֶׁשהּוא - לוֹ  ַׁשָּיִכים ְוַהָּׁשֵמן ֶׁשַהַּיִין ָטַען הּוא. ְלֵביֵתנּו ָּבא - ִמְׁשָּכבוֹ 
.  ָאִבי ֶׁשל ַּבֲעָסָקיו ְמֹעָרִבים ָהִיינּו Kא ּוֵמעֹוָלם, ְלַמַּדי ְצִעיִרים ֲעַדִין ָהִיינּו ַוֲאִני ַאַחי. ְלִמְׁשֶמֶרת

  ְלַרב ָהַלְכנּו ֻּכָּלנּו .ָּכָכה ְסָתם ַהְּסחֹוָרה ַעל ְלַוֵּתר ֵמֲאנּו ֲאָבל, ַלֲעׂשֹות ָעֵלינּו ֶמה ֻמַּׂשג ָלנּו ָהָיה Kא
  ִמְּיֻרָּׁשה ְּכלּום ָלַקַחת ִנָּתן ֶׁשHא ְוִהְסִּביר, ּוְלטֹוָבֵתנ ָּפַסק הּוא. ַהִּמְקֶרה ֶאת ְּבָפָניו ְוִהַּצְגנּו ָהִעיר

  ָמה ְזַמן ִמֵּקץ. ֶאְצֵלנּו ִנְׁשֲארּו ְוַהָּׁשֵמן ַהַּיִין. ְׁשבּוָעה ּוְלKא ִנַּצַחת הֹוָכָחה ְּבִלי ְיתֹוִמים ֶׁשְּמַקְּבִלים
  ֶׁשִּקַּבְלנּו ֶׁשַהֶּכֶסף הּוא ַעָּתה ֶזה ִלְראֹות ֶׁשּנֹוַכְחִּתי ָמה .ָהגּון ְמִחיר ְּבַעד ַהְּסחֹוָרה ָּכל ֶאת ָמַכְרנּו
  ֶׁשל ָּבָניו ֶׁשל ִּביֵדיֶהם ָּכֵעת ַהִּנְמָצא, ֶׁשִּלי ַהְּדַבׁש ֶׁשל ְלֶעְרּכוֹ  ְּבִדּיּוק ָׁשֶוה ְוֶׁשֶמן ַיִין אֹוָתם ֲעבּור
 !"ַהָּמנֹוחַ  ְיִדיֵדי
, ָהֵארּוִעים ְׁשֵני ֶׁשֵּבין זוֹ  הֹוֶלֶמת ַהְׁשָוָאה ֶׁשֶהֱעָלה ּתֹוJ. ְּפִניִמי ְּבֹאֶׁשר ְרנּוקַ  ִיְצָחק ֵלִוי ַרִּבי ֶׁשל ָּפָניו

  ֵמאֹוָתּה. ַהָּנדֹון ַּבִּמְקֶרה הּוא ִּדינוֹ  ֶאת ַהּסֹוֵחר ָחַרץ, ִמֶּזה ֶזה ָׁשָנה ֲחִמִּׁשים ְּבֶמְרַחק ֶׁשִהְתַרֲחׁשּו
 ֵמאֹוָתּה - ָּכJ ָּכל ַרב ְזַמן ִלְפֵני ַהֶּׁשֶמן ְוֶאת ַהַּיִין ֶאת ִלְׁשֹמר ַזַּכאי ָהָיה הּוא, ְּכָיתֹום, ֶׁשִּבְגָלָלּה ִסָּבה
 ְׁשֵני ֶׁשל ִמְּיֵדיֶהם ֶׁשּלוֹ  ַהְּדַבׁש ֶאת ְלַקֵּבל ְּתִביָעתוֹ  ַעל ַּכּיֹום ְלַוֵּתר ַעָּתה ָעָליו ָהָיה, ַעְצָמּה ִסָּבה

 .ַהָּללּו ַהְּיתֹוִמים
  ֹּכה, ַהֶּזה ַהִּמְקֶרה ֶאת ְּבָפָניו ִהִּציָבה ָהֶעְליֹוָנה ַהַהְׁשָּגָחה: ָהִעְנָין ָּכל ִיְצָחק ֵלִוי ְלַרִּבי ִנְתָּבֵרר ָּכֵעת

 ֵמֵאָליו ּומּוָבן ֲאִמִּתי ֶׁשִּנְרֶאה ָמה ָּתִמיד Kא. ָחׁשּוב ָלַקח ְלָלְמדוֹ  ְּכֵדי, ֶהָחָדׁש ְּכֻהָּנתוֹ  ִּבְמקֹום ֻמְקָּדם
 ָּכל ֶאת ָּתִמיד ֲאָזןּוְמ  ֵׁשבחָ מֶ  ֱאKִקים. הֹוֵגן ֲאִפּלּו אוֹ , ָהֱאֶמת ְּבֶהְכֵרחַ  הּוא ֱאנֹוִׁשּיֹות ֵעיַנִיםּבְ 

  יֹוֵתר - ֲאֵחִרים, ִּפְתרֹוָנם ַעל ָיבֹואּו ְּבֶטֶרם ָׁשָנה ֲחִמִּׁשים ְלַהְמִּתין ֶׁשֲעׂשּוִיים ָּבֶהם ֵיׁש ,ַהֶחְׁשּבֹונֹות
  ֶׁשַהֶּצֶדק ְלַוֵּדא ְּכֵדי ָהֵעת ָּכל ְמַפֵּקחַ  עֹוָלם ֶׁשֲאדֹון, הּוא ֶׁשֻּמְבָטח ָמה. ִמֶּזה ָּפחֹות - ַוֲאֵחִרים, ִמֶּזה

 .ָּתִמיד ֵיָעֶׂשה
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 מישה מישה מישה מישה מישה

   מיששששנכנס אדר!

 אני רואה שאתה במצב רוח טוב!

הבטחת לי תמונות ממסיבת  

 הסידור

 בהחלט!

נתראה שבוע הבא בהכתרה  

הגדולה של כיתה ו', וב"יום 

המעשים הטובים" עם חיילים 

חטיבת גבעתי שמגיעים לבקר 

 אותנו... שווה לחכות!

י, גם  אל תדאג לבריאות של

לי יש יום ספורט, אפילו 

שניים, ראית את התוכנית 

של חודש אדר? כמה  

 פעילויות!

 מרגש מאוד איזה חמודים!

כשאתה  לי גם?  ולא שמרת

אכלת לך, אני רצתי בינתיים עם  

כיתה ז' באצטדיון נתיבות  

 בפעילות עם המורה אילנית

נכון, השתתפתי השבוע  

במבצע הניקיון וקיבלתי 

לחמניה עם המבורגר ישר 

מהמנגל! אחרי זה אספתי  

עוד שקית וקיבלתי גם 

 קבב... יאמי!


