
 

 36בהעלותך * גליון * פרשת  י"ב בסיון

 רב בית הספר    /   לקראת שבת

 הכל תלוי בעין-""והיית לו לעייים

צבי אחד נאחז בקרניו ביער עבות בלי : טובה ,וכדי להבין נסביר ע"פ משלתלוי בעין  הכל
צד יוכל להינצל מן הפח  חשב הצבי מחשבות כי .כולת להיחלץ מההסתבכות בעצי היערי

ואז הוא יוכל  שעליו לעקור את היער כולו , לאחר מחשבה הוא הגיע למסקנה. שנלכד בו
הוא  . תבך שוב בענפי העצים הרבים העומדים בדרכולעבור את הדרך בשלום מבלי להס

  - אולם כל עמלו היה לשווא, הכות בקרניו כדי להפיל את העציםהחל לרקוע ברגליו ול
:  הזדמן לשם פיקח אחד ואמר לו. למרות מאמציו הרבים ,הוא כמעט לא התקדם בדרכו

.  את היער כולוכל שנות חייך וכל כוחותיך לא יספיקו לך כדי לעקור , לשווא כל עמלך"
ך לקצץ  מבלי להסתבך עלי אם רצונך לעבור את היער ,רק פעולה אחת ויחידה תוכל לעשות

 ".את קרניך

כולנו עוברים קשיים עבות סבוך המלא עצים ומכשולים וכן , הדומים ליער החיים :הנמשל
  .לא מצליחים בדיוק כמו שרצינו ,שאנו מועדים לפעמיםקורה לכולנו  ,ומכשולים בחיים

כיצד   :אך השאלה היא !הם יער עבות - בעולם הזה החיים לא מושלמים !זה בסדר גמור
 ?נבחר בדרך שכעת היא קלה אך אחריתה קשה מאדהאם  ?ננהג באותו רגע

ו  ולהשליך רפש לכל כיוון כדי לחפות על רעתנו ובכך ניצור לנ ",אני תמיד צודק"להגיד 
ספות  ובכך ניצור לנו בעיות נ ?בעיות נספות ולעיתים מסובכות אף יותר מהבעיות הקודמות

 .ולעיתים מסובכות אף יותר מהבעיות הקודמות

נשאל  ע"י כך ש :אך יש לנו אפשרות נוספת להתמודד עם המכשולים והקשיים של החיים
איזו נורית אזהרה   ?צד עלי לישר אורחותיכי ?מה הנפילה הזו באה ללמד אותי :את עצמנו

צריך  אדם  ולהשתמש בנפילות  כמקפצה.נדלקה לתקן את דרכי ובכך להתעלות ולהשתבח 
ע"י  ,שעליו לתקן את מידותיו ועליו לשים רסן לתכונותיו הגרועות ,בלבו פנימה להכיר

מבטו  עליו לשפר את .דות באופן שאחרים לא ייפגעו ממנוותיקון המי "קציצת קרניים"
אדם עצמו ישיג וגם ה העולם יישאר שלם : לאחר פעולה זו הכל יגיע לתיקונוו על הזולת

תלוי בגישתו של האדם עצמו  ך להחדיר ללב שהכלירצש הכלל הוא .את שלמותו הרוחנית
בטובה גם דרכו שלו תתנהל  ,את דרכו ויתבונן בזולת בעין טובהככל שהוא ייטיב  .לחיים
 .ובנחת

 



  

äøôäå éðòääøôäå éðòääøôäå éðòääøôäå éðòä    
 

ַמְׁשִקיף לָ ם ְלֵהָראֹות מּוָזִרים יִ שּוָהיּו עָ  (הבעש"ט) ַמֲעִׂשים ַרִּבים ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַּבַעל ֵׁשם טֹוב
ַחן ְּבִבָּטחֹון ֹּכה ַרב נִ בּוַע ֶׁשל הבעש"ט, ס, ֶּבן ְלָוָיתֹו ַהּקָ יצֶ ף ִק לְ ִמַּבחּוץ. אּוַלם ַרִּבי ְזֵאב ווֹ 

ְּבַרּבֹו ֶׁשֵּמעֹוָלם 7א ֵהִטיל ָסֵפק ְּבַמֲעָׂשיו. הּוא ָיַדע ֶׁשְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר הּוא ָיִבין ֶאת ַהֹּכל, ֲאִפּלּו  
 ִאם ַהָּדָבר ֶיֱאַר9 ָׁשִנים ַרּבֹות.

ֵּקר ְיהּוִדי ַּכְפִרי. ַהַּכְפִרי ָהֶאְביֹון ִקֵּדם ִּבְבָרָכה ֶאת ָּפָניו  י ְזֵאב ִהְתַלָּוה ַּפַעם לבעש"ט ְּכֶׁשּבִ ַרּבִ 
 ֶׁשל ַהּמֹוֶרה ַהֲחִסיִדי ַהָּגדֹול ְּבִׂשְמָחה.

ִאיׁש לָ ְּתרּוָמה ֶׁשל ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר רּוָּבִלים ְלַמָּטָרה ֲחׁשּוָבה ְמאֹוד", ִּבֵּקׁש הבעש"ט. לִ "ֲאִני ָזקּוק 
ָהָיה ְסכּום ֹּכה ָּגדֹול. אּוָלם ְלאֹור ָהֻעְבָּדה ִּכי ַהְּמַבֵּקׁש ָהָיה 7א ַאֵחר ֵמֲאֶׁשר  ָהֶאְביֹון 7א 

ׁשּותֹו,  ְר ּבִ הבעש"ט ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ָלַקח ַהַּכְפִרי ַּכָּמה ֵמָרִהיָטיו ְוֶאת ַהָּפָרה ַהְּיִחיָדה ֶׁשָהְיָתה 
ִמְתַרֵחׁש ְּבעֹוד מֹורֹו ְוַרּבֹו ָלַקח  ּבָ ְזֵאב ִהְתּבֹוֵנן ְּבֶׁשֶקט  '. רָמַכר אֹוָתם ְוָנַתן ֶאת ַהֶּכֶסף לבעש"ט

 ֶאת ַהֶּכֶסף ְוֵהם ִנְפְרדּו ְלָׁשלֹום ִמן ַהַּכְפִרי.
ה  ַּכָּמה ָיִמים ְלַאַחר ִמֵּכן ָהָיה ַהַּכְפִרי ָצִרי9 ְלַׁשֵּלם ֶאת ְׂשַכר ַהִּדיָרה ֶׁשּלֹו. ַהְּסכּום ַהִּנְדָרׁש 7א ָהיָ 

ְּבָידֹו, ּוַבַעל ַהַּבִית ִהְׁשִלי9 אֹותֹו ֶאל ָהְרחֹוב. ֵמַאַחר ֶׁשָרָאה ִּכי ֵאין לֹו ָּכל ָעִתיד ִּבְכָפר ָקָטן ֶזה,  
ָפר כְ ּבִ ֶהְחִליט ַהַּכְפִרי ָהָרׁש ְלַנּסֹות ֶאת ַמָּזלֹו ְּבָמקֹום ַאֵחר. ְלַבּסֹוף הּוא ָׂשַכר ְצִריף ָקָטן ִמָּפִריץ 

. ְלַאַחר ֶׁשָּמַכר עֹוד ַּכָּמה ֵמֲחָפָציו, ִהְצִליַח ַהַּכְפִרי ִלְקנֹות ָּפָרה. ֲהָפָרה ִהְּוָתה ָּכֵעת ֶאת  7א ָרחֹוק
 ֹּדַחק.ּבְ ְמקֹור ַהְכָנָסתֹו. הּוא ָמַכר ֶאת ֶהָחָלב ֶׁשָּלּה ְוִהְתַּפְרֵנס ִמָּכ9 

7א ִנָּתן ָהָיה ִלְׁשּתֹות ֶאת ֶחְלָּבּה. ֶאָחד ִמְּמָׁשְרָתיו ְזַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן ָחְלָתה ָּפָרתֹו ֶׁשל ַהָּפִריץ וְ 
 ֶׁשל ַהָּפִריץ, ֶׁשָּיַדע ַעל ַהַּדָּיר ֶהָחָדׁש, ָהַל9 ֵאָליו ַמֵהר ְוָקָנה ָחָלב ֲעבּור ֲאדֹונֹו.

א ָטַעְמִּתי ָחָלב ָּכ9! ֵמעֹוִדי 7-ַּכֲאֶׁשר ַטַעם ַהָּפִריץ ֶאת ֶהָחָלב הּוא ָאַמר, "ֶזהּו ָחָלב טֹוב ָּכל
ר ִלְבָעֶליָה ֶׁשל ָּפָרה זֹו ֶׁשִאם הּוא ִיֵּתן ִלי ִלְהיֹות ַהָּלקֹוַח ַהָּיִחיד ֶׁשּלֹו, ֲאַׁשֵּלם לֹו  מוֹ אֵ ֶׁשָּכֶזה. 

 ְּבֵמיָטב ַּכְסִּפי".
ה ּוְבָכל יֹום ִׁשֵּבַח ֵארּוַע ֶזה ָהַפ9 ְלטֹוָבה ֶאת ַמָּזלֹו ֶׁשל ַהַּכְפִרי. ָּכל יֹום הּוא ֵהִביא ָחָלב ָלֲאֻחּזָ 

ַּבַעל ָהֲאֻחָּזה ֶאת ֵאיכּות ֶהָחָלב ְוֵאיכּות מּוָצָריו. הּוא ֵהֵחל ְלַחֵּבב ֶאת ַהְּיהּוִדי ּוְלִהָּוֵעץ ּבֹו ְלַגֵּבי 
ַנִים ֲעָסָקיו, ּוְבַהְדָרָגה ֵהֵחל ִלְׁש7ַח אֹותֹו ִלְמִׂשימֹות ׁשֹונֹות. ַּבַעל ָהֲאֻחָּזה ָסַמ9 ָעָליו ְּבֵעי

 ִמין ְוַהֶּנֱאָמן.ַאהָ ֵׁשרּות לָ ֲעצּומֹות ְוַרַחׁש ַהֲעָרָכה ַרָּבה 
א  ַהֶּקֶׁשר ֶׁשֵּבין ַּבַעל ָהֲאֻחָּזה ְלֵבין ַהַּכְפִרי ֶהֱעִמיק ַעד ְּכֵדי ָּכ9, ֶׁשֵּמַאַחר ֶׁשָהָיה ֲחׂשּו9 ְיָלִדים, הּו

ֲאֻחָּזתֹו, ּכֹוֵלל אֹותֹו ְּכָפר ְוָהִעיר ַהְּסמּוָכה ְוָהֲאָדמֹות   ֶהֱעִביר ַעל ֵׁשם ַהְּיהּוִדי ֶאת ַהַּבֲעלּות ַעל ָּכל
ַהּסֹוְבבֹות אֹוָתּה. ֵמַאַחר ֶׁשָחׁש ָּכֵעת ֶׁשַהֹּכל ִנְמָצא ְּבָיַדִים טֹובֹות, ַּבַעל ָהֲאֻחָּזה ָלַקח ֻחְפָׁשה 

 ר ָהֲאֻחָּזה.ְלַאַחר ֶׁשָּנַתן ַלְּיהּוִדי ֲחָזָקה ֻחִּקית ַעל ֵאזוֹ  "ל,חּולְ ְוָנַסע 
ף ִלְכָפרֹו ֶׁשל ַּבַעל ָהֲאֻחָּזה ֶהָחָדׁש ְּכֵדי ֶלֱאֹסף ֶּכֶסף  לְ ַּכָּמה ָׁשִנים ְלַאַחר ִמֵּכן ָּבא ַרִּבי ְזֵאב ווֹ 

רּוָּבל ִמּתֹו9   300ף ְּכָבר ָאַסף ִּכְמַעט לְ ְלטֹוָבָתם ֶׁשל ֲאִסיִרים ּוְבֵני ֲעֻרָּבה ְיהּוִדִּיים. ַרֵּבי ְזֵאב ווֹ 
 ְּסכּום ֶׁשִּבֵּקׁש הבעש"ט ְלַמָּטָרה זֹו.הַ 

ף ַמּדּוַע הּוא ָלבּוׁש ַּבֲחִגיִגּיּות ֶׁשָּכזֹו.  לְ ָהַרב ְזֵאב ווֹ  ּלוֹ אַ ׁשָ ַּכֲאֶׁשר ִנְפַּגׁש ִעם ָהַרב ֶׁשל אֹותֹו ְּכָפר, 
ָּזה ֶׁשל ָהִעיר ַהּזֹו, ֶׁשעֹוֵמד  ְלָבֵר9 ֶאת ַּבַעל ָהֲאחֻ  -ַיַחד ִעם ְקבּוָצה ִמִּנְכְּבֵדי ָהִעיר  -"ֲאִני הֹוֵל9 

ה ְלַבְּקֵרנּו ַהּיֹום", ָאַמר ָהַרִּבי. "ְלָמה ֶׁשIא ָּתבֹוא ִאָּתנּו? הּוא ְיהּוִדי ּוְבַוַּדאי ִיְׂשַמח ִלְתֹרם ַלַּמָּטָר 
 ֶׁשִּלְׁשָמּה ַאָּתה ְמַגֵּיס ְּכָסִפים".

ָיתֹו. ַּבַעל ָהֲאֻחָּזה ִקֵּדם ְּבֹחם ֶאת ְּפֵני ַהִּמְׁשַלַחת, ְּכֶׁשהּוא  וְ לִ ַרֵּבי ְזֵאב ִהְצָטֵרף ַעל ֵּכן ְלַרב ְוִלְבֵני 
ַמֲעִניק ְּתׂשּוַמת ֵלב ְמיֶֻחֶדת ְלַרִּבי ְזֵאב. ְלַאַחר ְזַמן ָקָצר, ַּבַעל ָהֲאֻחָּזה ָלַקח ַהִּצָּדה ֶאת ַרִּבי ְזֵאב 

ִהְצִליַח ְלִהָּזֵכר ְּבִדּיּוק ֵהיָכן ָרָאה ָלִראׁשֹוָנה ֶאת  י ְזֵאב 7א ַרּבִ זֹוֵכר אֹוִתי?".  Kינְ אֶ "הָ  :לוֹ ָאְׁש ּו
 רּוָּבִלים ְוֶהֱעִניק אֹוָתם ְלַרִּבי ְזֵאב. 300ָּפָניו ֶׁשל ָהִאיׁש ֶהָעִׁשיר. ַּבַעל ָהֲאֻחָּזה הֹוִציא ִמִּכיסֹו 

ָהרּוָּבִלים ָהַאֲחרֹוִנים   300ֹו. "ף ֶאת ַהִּסּפּור ֻּכּללְ ַרק ְלַאַחר ֶׁשָּׁשב ֶאל הבעש"ט ֵהִבין ָהַרב ְזֵאב ווֹ 
 רּוָּבִלים. ַהּיֹום הּוא ִאיׁש ָעִׁשיר". 18ִנְתְרמּו ַעל ְיֵדי ַהְּיהּוִדי ַהַּכְפִרי ֶׁשַּפַעם ִּבַּקְׁשנּו ִמֶּמּנּו 

ָעִני ָמרּוד", ָאַמר לֹו  "ַעְכָׁשו, ָהָבה ַוֲאַסֵּפר ְלK ַמּדּוַע ִּבַּקְׁשִּתי ִמֶּמּנּו ְסכּום ָעֵתק ְּכֶׁשהּוא ָהָיה 
הבעש"ט. "ָרִאיִתי ִּכי ִאם הּוא ַיֲעֹבר ִּדיָרה ִיְזַרח לֹו ַהַּמָּזל. 7א ָהְיָתה ִלי ָּכל ְּבֵרָרה ֶאָּלא ְלַאֵּלץ  

 אֹותֹו ְלַהֵּגר ִמִּדיָרתֹו, ְוֶאת ַהֶהְמֵׁש9 ַאָּתה ְּכָבר יֹוֵדַע.".



    

 :לעילוי נשמת יהודית בת ציפורהפינת ההלכה / 

  ונוהג, וחבריו ריעיו אחר ובמעשיו בדעותיו נמשך להיות--אדם של ברייתו דרך.א
 החכמים אצל ולישב לצדיקים להתחבר אדם צריך לפיכך.  מדינתו אנשי במנהג
 .ממעשיהם שילמוד כדי, תמיד

  לריעך ואהבת" שנאמר, כגופו מישראל ואחד אחד כל את לאהוב אדם כל על מצוה.ב
 חס שהוא כמו, ממונו על ולחוס בשבחו שיספר צריך לפיכך).  יח,יט ויקרא" (כמוך

 .הבא לעולם חלק לו אין, חברו בקלון והמתכבד; עצמו בכבוד ורוצה עצמו ממון על
 בכלל שהוא מפני אחת:  עשה מצוות שתי, השכינה כנפי תחת ונכנס שבא הגר אהבת.ג

 "הגר את, ואהבתם" אמרה והתורה גר שהוא מפני ואחת, "ריעים"
 (רמב"ם, הלכות דעות פרק ו')

 הציור השבועי

 ?בציוררמוז איסור מהפרשה  איזה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בין הפותרים יוגרל פרס!   www.NECHALIM.netתשובות ניתן למסור דרך אתר בית הספר:   

 )  12עד  5(ההשתתפות פתוחה לכל ילד/ה מגיל 

 

 ר' חיים מוולוז'ין –דמות אחת בשבוע 
 

בכינויו "ר' חיים מוולוז'ין". היה ר' חיים איצקוביץ, הידוע ביום שני יחול יום פטירתו של 
 וולוז'ין.בת ישי –תלמיד בולט של הגאון מוילנה ומייסד "אם הישיבות" 

היה ידוע בחריפותו הלימודית ובידיעותיו הכלליות, כמו גם בהתנגדותו לתנועת החסידות 
ר' חיים היה מהוגי ויוזמי העליה של תלמידי הגר"א לארץ  . 19-במאה הבזמן הויכוח הגדול 

לא עלה לארץ בעצמו, אך  . אמנם ר' חיים 1808ישראל, עוד קודם לתנועת הציונות, בשנת 
 סייע רבות לעולם.

ר' חיים האמין בלימוד פשוט והתנגד לפלפולים מיותרים, והעריך את חשיבות החזרות 
בהקדמתו  בלימוד מתוך אמונה שעל ידי כך יעמיק הלומד בדברים ויגלה בהם פנים חדשות.

"להשתתף בצער כל  לספר "נפש החיים" כותב בנו, ר' יצחק מוולוז'ין, על חינוכו של אביו 
 אחד ואחת מישראל".

. כתביו, ובעיקר הסף "נפש החיים" נלמדים  1821הוא נפטר בשיבה טובה, בשנה התקפ"א, 
 עד היום על ידי אלפי תלמידים בארץ ובעולם.
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יש מצב שאתה שולח לי תמונה 

 שלך?

תמונת מחזור כמובן. עוד רגע  ל

סוף שנה וכיתות ו' עובדים 

 במרץ על ההצגה הגדולה.

בין לבין, גם מצטלמים  

 למזכרת...

 אל תגלה לי!

 קס חתני המשנה ביום שישי!!!ט

 למה?

טוב... נשארו לכם כמה תמונות 

להשלים. אבל יש לי אחת  

 בשבילך:

זה טקס וואו! כיתה ב' החמודים! אי

 מרגש היה לכבוד שבועות!

 השבוע, אגב, זכינו לפעילות

של רט"ג   שהעבירו המדריכות

ובשבוע הבא  בבית הספר. 

 קורה משהו עוד יותר מיוחד...

אני אלה מצטייני השבוע... אבל 

לא בטוח שכיתה ו' יסכימו  

 להכניס אותם לספר.

 אתה רוצה אולי לנסות שוב?

כל הכבוד אתה בטוח  

 לוקח "חתן יהלום"

 כן כן!

חלוקת פרסים שווים לכל  

התלמידים היקרים שלמדו 

לאורך השנה משניות, ולאחר  

מקהלת בית הספר  מכן 

 במופע סוף שנה.

אני רץ ללמוד עוד כמה 

 משניות.

בלי ספק אחד הטקסים היפים  

שהיו לנו השנה! כל הכבוד  

 למורה ברוריה לוי ולכיתה ב'.

 מה שיצא אני מרוצה.

 נתראה שבוע הבא...

 

 שבת שלום!


