
 

 9* גליון  תשע"ו כסלו ב'*  תולדות שבת פרשת 

 רב בית הספר/ שבתלקראת 

    האם אפשר לספר לשון הרע על עצמי?!האם אפשר לספר לשון הרע על עצמי?!האם אפשר לספר לשון הרע על עצמי?!האם אפשר לספר לשון הרע על עצמי?!
  ִיְצָחק ָזֵקן ִכי ַוְיִהי: "שנאמר עיוורון די עד נחלשה ראייתו כהו יצחק של ימיו בסוף כי לנו מספרת התורה
 ָ  ?  אבינו יצחק של עיניו כהו מדוע" ֵמְרֹאת ֵעיָניו ַוִתְכֶהין

 :  יצחק של לעיוורון הגורמים על המצביעות תשובות שלוש מביא י"רש
 .העקידה בשעת לעיניו זלגו המלאכים דמעות) 1
 .עשיו נשות בביתו שהקטירו זרה לעבודה הקטורת עשן) 2
 .הברכות את יעקב לקבל שיוכל כדי) 3

?!  הברכות את יקבל שיעקב כדי יצחק של עיניו את להכהות ה"הקב צריך היה מדוע: השאלה נשאלת
'  שה: היא לכך והתשובה?  הברכות את יקבל ויעקב רשע שעשיו ליצחק לגלות יכול פשוט היה ה"הקב

 מועל שעכן לאחר.): יא דף( סנהדרין במסכת הגמרא שמביאה כפי עשיו על הרע לשון לדבר רצה לא
  מכאן?!"... לך אני) מלשן( דילטור וכי" לו עונה ה"והקב? לך חטא מי ה"הקב את שואל יהושוע בחרם
  על הרע לשון לדבר מהאיסור שחוץ הרע! כך גם הורה ה"חפץ חיים", לשון עוון חמור כמה רואים
 ...  הרע לשון עצמינו על לדבר איסור גם ישנו, הזולת
  ההלך את שאל והעגלון, לביתו בדרכו שהיה" חיים חפץ"ה ליד מרכבה נעצרה פעם: שהיה מעשה מתוך

"?  חיים החפץ הגאון הרב הקדוש הצדיק גר היכן יודע אתה האם סליחה) "בעצמו הרב שזה ידע לא הוא(
  הוא...כלל צדיק הוא אין, ואגב. ימינה תפנה קילומטר בעוד בהמשך: "הרב אמר התארים את בשמעו

 ". היהודים כל כמו ממש, פשוט יהודי
  לך אמרתי?!"... "הדור גדול על שכאלה דברים לומר תעז כיצד: "וקרא ממקומו האיש קם כעס אחוז

 הזו התשובה. הוסיף", חיים חפץ"ה את היטב אני מכיר", "חיים חפץ"ה לו השיב", לאמיתה האמת את
  והמשיך". חיים חפץ"ה הוא הלא, האיש לעבר קרא!" פנים עז! שכמוך חצוף. "היהודי את הרתיחה

  פני את לראות מרוגש כשכולו. יגיע שהרב עד להמתין וביקשה הרב אשת קידמה פניו את. הבית לעבר
  וכולם החדר אל נכנס הלך כשאותו עיניו חשכו והנה, למפגש עצמו הכין בחייו הראשונה בפעם הצדיק

 אל קרב אז או. התאושש אשר עד אחדים רגעים חלפו. לחיכו דבקה ולשונו חוורו פניו. לכבודו קמו
  הדברים על לי נא מחל, רבנו, אנא. הכול את אני מבין עכשיו: "ואמר מבטו השפיל", חיים חפץ"ה

 !"...  נגדך שטענתי הקשים
  את לבקש שצריך הוא אני: הוא נהפוך", "חיים חפץ"ה של קולו נשמע", מחילה ממני תבקש אל"

  לדבר אסור ליהודי: חשוב דבר למדתי שעה ובאותה. אותך ציערו לך שאמרתי שהדברים כיון, סליחתך
 "...עצמו על אפילו הרע לשון
 .בישראל ואחווה אהבה נרבה כך ידי ועל, לשוננו על לשמור שנזכה רצון ויהי

 שבת שלום!
 הרב גלעד מחפוד
 רב בית הספר נחלים

 



  

 אפק סאלםמעשה שהיה / 
,  ָהַרָּבִנית. ִמְנׂשֹוא ָקֶׁשה ָהֹעִני, ִמּלּוְּבִלין ַהחֹוֶזה ֶׁשל ּוְבֵביתוֹ , ִמְתָקֶרֶבת ַהַּמְלָּכה ַׁשָּבת. ַּבָּצֳהַרִים ִׁשִּׁשי יֹום

 !ַׁשָּבת ֵנרֹות ִלְרִכיַׁשת ְּפרּוטֹות ְׁשֵּתי ֲאִפיּלּו ָלּה ֶׁשֵאין ַמְבִחיָנה, ִמּלּוְּבִלין ַהחֹוֶזה ֶׁשל ִאְׁשּתוֹ 
  ֶאת ָלּה ְוִיְתֹרום ֶׁשַּיֲעֹבר ִמיֶׁשהּו ֶׁשִּתְמָצא, הּוא ָּברּו@ ַלָּקדֹוׁש ְוִהְתַּפְּלָלה, ָהָראִׁשי ָלְרחֹוב ָהַרָּבִנית ָיְצָאה

 .קֹוֶדׁש ַׁשָּבת ִלְכבֹוד ֵנרֹות ִלְרִכיַׁשת ָלּה ַהְּדרּוׁשֹות ַהְּפרּוטֹות
  ּוִבְּקָׁשה, ַהִּכְרָּכָרה ֶאת ַלֲעֹצר ִּבְּקָׁשה ָהַרָּבִנית. ֻמְבָחִרים ְלסּוִסים ְרתּוָמה, ְמֻהֶּדֶרת ִּכְרָּכָרה ִהִּגיָעה ְלֶפַתע

  .ֶהָהדּור ַהּנֹוֵסעַ  ֶׁשל ֶעְזָרתוֹ  ֶאת
 .ַהּנֹוֵסעַ  ָׁשַאל?" ְלF ְלַסֵּייעַ  ֶאְפָׁשר ַּבֶמה, ְּגִבְרִּתי"
 "!ָאָּנא. ַׁשָּבת ֵנרֹות ֲעבּור, ֲאֹדִני, ְּפרּוטֹות ְׁשֵּתי"

 ְּבַדְרּכוֹ  ָהָיה ְוָכֵעת. היהודי לעם ִהְׁשַּתְּיכּותוֹ  ֶאת הּוא ָׁשַכח כבר הוא ַא@, ְּבמֹוָצאוֹ  ְיהּוִדי ָהָיה ַהּנֹוֵסעַ 
 ַהַּמְטְּבעֹות ֶאת ָלּה ְוֶהֱעִניק ִמֵהר, ָהַרָּבִנית ֶׁשל ַּבָּקָׁשָתּה ֶאת ָׁשַמע ַּכֲאֶׁשר. ַהָּנְכִרים ֲחֵבָריו ִעם ַלִּבּלּוי

 .ַהְּדרּוׁשֹות
,  ָהַרָּבִנית ִמְלְמָלה", ָרצֹון ְיִהי. "ִמָּׁשם ָרחֹוק ָהָיה ֶׁשְּכָבר, ַהָּנִדיב ַהּנֹוֵסעַ  ֹראׁש ַעל ְּבֵרכֹות ָהַרָּבִנית העניקה

 "!!!!ֹקֶדׁש ַׁשָּבת ֶׁשל ְלאֹור ֶׁשִּתְזֶּכה. ַהַּׁשָּבת אֹור ְלF ָיִאיר ַהָּללּו ַהֵּנרֹות ֶׁשִּבְזכּות"
  ֶאת ֵּבְרָכה ָהַרָּבִנית: ִנְׁשַאל ְוָׁשם, ְמרֹוִמים לגבהיי ִמּלּוְּבִלין ַהחֹוֶזה ֶׁשל ִנְׁשָמתוֹ  ָעְלָתה, ַהִּקּדּוׁש ִּבְזַמן
 ַמה! ַׁשָּבת ֶׁשל ָלאֹור ָראּוי ְוֵאינוֹ , ָּכ@ ָּכל ַּגס ִאיׁש הּוא ֲאָבל, ַׁשָּבת ֶׁשל ְּבאֹור ָלּה שסייעַ  ְיהּוִדי אֹותוֹ 
 ?ָּכ@ ַעל ַּדְעּתוֹ 
,  ַּגס ָּכ@ ָּכל ֶׁשהּוא ִּבְגַלל ַׁשָּבת ֶׁשל ָלאֹור ָראּוי ֵאינוֹ  ֶׁשָהִאיׁש אֹוְמִרים ַאֶּתם: ִמּלּוְּבִלין ַהחֹוֶזה ֵהִׁשיב
  Iא יֹוֵתר אּוַלי, ַׁשָּבת ֶׁשל אֹור לוֹ  ִּתְתנּו ִאם, ַׁשָּבת ֶׁשל אֹור לוֹ  ֶׁשֵאין ִמּׁשּום ַּגס ָּכ@ ָּכל הּוא אּוַלי ֶאְפָׁשר

 ???ָּכ@ ָּכל ַּגס ִיְהֶיה
  ִנְכַנס, ּתֹוָרה ּוְבִדְבֵרי ְּדֵבקּות ְּבִׁשיֵרי ְרוּוָיה ַׁשָּבת ִּבְסעּוַדת ְוַתְלִמיָדיו ַהחֹוֶזה ָיְׁשבּו ֵעת, ַׁשָּבת ֵליל ְּבאֹותוֹ 
  ֶהָעצּום ָּבאֹוָרה ִּפְתאֹום ְלֶפַתע ֶׁשִהְרִּגיׁש, ְיהּוִדי אֹותוֹ  ֶזה ָהָיה. ַהֻּׁשוְלָחן ִּבְקֵצה ְוִהְתַיֵּׁשב ָזר אֹוֵרחַ  ִּפְתאֹום

  ֶׁשל ָּבאֹור ֶׁשַּקְרנוֹ , ְּבָפָניו ְוַרק ַא@ ִהְתַרְּכזּו ַהֹּכל שלבש החול ִלְבָגָדי ֲחִׁשיבּות ִיֵחס Iא ִאיׁש. ַהַּׁשָּבת ֶׁשל
 .ֵמֲחִסיָדיו ֶאָחד ִלְהיֹות ְוָהַפ@ ַהחֹוֶזה ֶׁשל ַּבֲחֵצרוֹ  ְלִהְסּתֹוֵפף ָּבא הּוא. ֹקֶדׁש ַׁשָּבת

 הציור השבועי

פרשה רמוז בתמונה?מהאיזה פסוק   
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בין הפותרים יוגרל פרס! (ההשתתפות  
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 ליאם עומסידמות אחת בשבוע/ 

    עמנואל מורנועמנואל מורנועמנואל מורנועמנואל מורנו

  עלו שנה בן כשהיה, בתשובה חוזרים, מורנו אילן ושלמה לסילביה בן, בצרפת נולד מורנו
-בני בסניף חניך והיה בירושלים גדל מורנו. הגדולים אחיו שלושת ועם איתו לישראל הוריו

  במכינה' ב במחזור וכן, בירושלים הרטמן בתיכון למד". החלוץ" בשבט" שונרא" עקיבא
 .  בעלי דוד בני צבאית הקדם
 הרצליה הבינתחומי במרכז משפטים ללימודי יצא ל"מטכ בסיירת שירות שנות מספר לאחר
,  ל"מטכ ולסיירת ל"לצה שב לימודיו את שסיים לאחר. הכללי הביטחון בשירות במקביל ועבד

 אישית כדרגה למורנו והוענקה דאז הסיירת מפקד דרגת שהיא, אלוף סגן לדרגת הגיע בה
  וסיירת, בעולם הטוב הצבא הוא ל"צה אם"-כך מתואר עמנואל)  תקן פי על שלא כלומר(

 אז - ל"מטכ בסיירת טוב הכי הלוחם הוא ועמנואל, ל"בצה טובה הכי היחידה היא ל"מטכ
 .רבים צבאיים במבצעים השתתף עמנואל". בעולם טוב הכי הלוחם הוא עמנואל

  הוביל בה בפעולה, לתוקף נכנסה האש שהפסקת לאחר השנייה לבנון במלחמת נהרג מורנו
  בין ביותר הגבוהה הדרגה בעל היה מורנו. לבנון צבא לחיילי מחופשים כשהם לוחמים כמאה
  התקשורת לכלי דלפה הפעילות על הידיעה. חזבאללה יעדי על שפשטו הסיירת לוחמי

  שיעדי לאחר. זאת בכל להשלימה הוחלט בקריה הפיקוד בחדר אך, ולחזבאללה הלבנוניים
,  בראשו שעמד, ומורנו חזבאללה של במארב נתקל, חזרה דרכו עשה והכוח הושגו המשימה

 .הרצל בהר נקבר מורנו עמנואל. מכן לאחר קצר זמן מפצעיו ומת נפגע
 איפול הוטל, נהרג שבה הפעולה כולל, הביטחונית פעילותו על

 נאסרה תמונתו מותו אחרי שגם היחיד ל"צה חייל והוא, כבד
  והשאיר לכיש בחבל תלמים במושב התגורר מורנו. לפרסום

 שירתו אחיו ארבעת כל. ילדים ושלושה, מאיה, אישה אחריו
  עד, זו ביחידה בדרכו המשיך אף מהם ואחד מובחרות ביחידות
 .ן"רס בדרגת, בכיר לתפקיד

 :יהודית בת ציפורה לעילוי נשמת/  פינת ההלכה

 

 .מצוות גיל שמעל, ואשה גבר, מישראל אדם כל על חלה חנוכה נרות מצוות.א
 נר מדליקים הראשון ביום. החנוכה באור ומוסיפים הולכים החג ימי שמונת במשך.ב

  מדליקים השמיני שביום עד, נרות שלושה השלישי ביום, נרות שני השני ביום, אחד
 .נרות שמונה

  ביום: כלומר. לימין משמאל הוא ההדלקה סדר אך, החנוכיה בימין מציבים הנרות את.ג
 נרות שני מדליקים השני ביום. אותו ומדליקים החנוכיה בימין אחד נר מציבים הראשון

  את כך-ואחר, השני היום של', חדש'ה הנר את מדליקים תחילה אך, החנוכיה בימין
  הנר את אחריו', חדש'ה הנר את תחילה, ביומו יום מדי וכך. הראשון ליום ששייך הנר
 .לימין משמאל בכיוון, שלשום של הנר את אחריו, אתמול של

  סוגי כל אך, המקדש-בבית הנס נעשה שבו, זית-בשמן החנוכייה את להדליק רצוי.ד
 .חנוכה נרות להדלקת כשרים והנרות השמן

את החנוכיה מניחים על פתח הבית מבחוץ, ואם אין המקום מתאים ניתן גם להניח .ה
 בחלון הפונה לרשות הרבים.



\   

 חודש טוב! איך הזמן טסססס

לנו כבר היתה השבוע 

פעילות ראש חודש, אפילו 

הכנתי מטבע שוקולד אישי 

 עם ציור של מנורה:

האמת, התחלנו שירים אבל  

לא שירי חנוכה... השבוע  

הוקמה מקהלת בית הספר.  

ביקשה ממני לשיר  המנצחת 

קטע לאודישן, וכבר  

הספקנו לעשות חזרה  

 ראשונה:

אתם שרים לא רע בכלל! 

אפילו הייתי מזמין אתכם  

 בהזדמנות לקבלת שבת...

או לפעילות של מועצת  

 תלמידים...

אגב פעילות, שמעת שאנחנו  

נתנדב לעזרה לעיוורים.  

לנו גם שיחה   השבוע היתה

שהעבירה אישה מקסימה,  

עיוורת מבאר שבע שבאה  

 לבקר אותנו!

יפה... אז החידה השבוע  

 תהיה קשורה לעיוורים:

נראה אם אתה יודע מה  

 כתוב כאן בכתב ברייל:

עוד שניה חנוכה... כבר  

 מרגישים את האווירה

וואי איזה שווה! שמעתי גם  

 התחלתם ללמוד שירי חנוכה
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