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לקראת שבת /הרב גלעד מחפוד – רב בית הספר
פרשתנו מספרת באריכות על בגדיו של הכהן הגדול ,שעל גודל חשיבותם דיברו חז"ל רבות.
מספרת הגמרא במסכת שבת )לא" :(.מעשה בנכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש ושמע
קול סופר ]שכתב ספרי תורה[ שהיה אומר' :ואלה הבגדים אשר יעשו ,חושן ואפוד' .אמר ]הגוי:
בגדים[ הללו למי? אמרו לו :לכהן גדול .אמר אותו נכרי בעצמו :אלך ואתגייר בשביל שישימוני
כהן גדול .בא לפני שמאי ,אמר לו' :גיירני על מנת שתשימני כהן גדול' .דחפו ]שמאי[ באמת
הבנין שבידו ]מכיון שלא מקבלים גרים הרוצים להתגייר עבור מטרה מסוימת מלבד הרצון לקיים
את מצוות ה'[ .בא ]הגוי[ לפני הלל ,גייריה ]הלל הסכים לגיירו[ .אמר לו ]הלל לגוי לאחר גיורו[
כלום מעמידין מלך אלא מי שיודע טכסיסי מלכות ,לך למוד טכסיסי מלכות] .כיון שרצונך להיות
כהן גדול חייב אתה לדעת את הדינים וההלכות הללו[ .הלך וקרא .כיון שהגיע ]לפסוק[ 'והזר
הקרב יומת' ,אמר ליה ]הגוי להלל[ :מקרא זה על מי נאמר? אמר לו אפילו על דוד מלך ישראל.
נשא אותו גר קל וחומר בעצמו :ומה ישראל שנקראו בנים למקום ומתוך אהבה שאהבם ]הקב"ה[
קרא להם 'בני בכורי ישראל'] ,ולמרות זאת ,כתיב עליהם 'והזר הקרב יומת'] ,אז[ גר הקל שבא
במקלו ובתרמילו על אחת כמה וכמה ]שאם יתקרב הוא לשמש ככהן גדול – דינו מיתה[ .בא
]הגר[ לפני שמאי ,אמר לו :כלום ראוי אני להיות כהן גדול?! והלא כתיב בתורה 'והזר הקרב
יומת' ]בכך תמה אותו גוי מדוע לא טרח שמאי להסביר לו זאת[ .בא ]הגר[ לפני הלל ,אמר לו:
ענוותן הלל! ינוחו לך ברכות על ראשך שהקרבתני תחת כנפי השכינה".
רבי אפרים שלמה מלונטשיץ ,בעל ה"כלי יקר" ,תמה על מעשה זה :האם הגוי הזה היה שוטה
כל כך שהיה מוכן לעזוב את משפחתו והנהגותיו ,לקבל על עצמו עול תורה ואיסורים והכל
בשביל ללבוש בגדי כהונה?! וכי הגמרא מספרת לנו על תמהונים שהחליטו החלטה פזיזה
בחייהם כדי ללמד כמה היה הלל עניו? ואותה שאלה ניתן לשאול על אחשורוש שהגיע למשתה
בלבוש הכהן הגדול ובלשצר המלך שעשה זאת גם :מדוע דווקא בגדי כהן גדול? וכי חסרים
חייטים מעולים בעולם היכולים לתפור בגדים יפים?
ועונה הכלי יקר :כל אלו השכילו להבין שבגדים אלו מכילים בקרבם אפשרות כפרה על חטאים
חמורים ,כלשון הרע ,כעזות מצח ,כהרהורי הלב .את הסגולה הזו הם חפצו לעצמם .לכן הם היו
מוכנים להקריב כל כך הרבה כדי ללובשם .ההבדל היחיד היה בתוצאה :הגוי שהתגייר הבין
בסופו של דבר שלא הבגד הוא שעושה את האדם לטוב יותר ,ואינו מכפר על החטא .אלא תבנית
הבגד מרמזת לאדם להישמר מהחטא ובכך גם מתכפר לו כל שחטא בעבר .אבל אחשורוש עדיין
נתון היה באשליה שהלבישה עצמה מכפרת ,ולכן לא הפיק ממנה כל תועלת.
שבת שלום!
הרב גלעד מחפוד.

מעשה שהיה
אֶ חָ ד הָ ְש ָרבְ ָרבִ ים בָּ עִ יר הֻזְ מַ ן לְ תִּ קּוּן נְזִ ילַת מַ יִם בְּ ִד ָירה .הוּא הֵ חֵ ל לְ הָ ִרים ִמ ְרצֶ פֶ ת אַחֵ ר ִמ ְרצֶּ פֶ ת וּכְּ כֹ ל
שֶׁ הֶ ע ֱִמיק יוֹתֵ ר בַּ נִּסָּ יוֹן לִ ְמצֹא אֶ ת הַ תַּ קָּ לָה ,הָ לַ; וְ הֵ בִ ין כִּ י הַ צַּ נּ ֶֶרת ְרקוּבָ ה מֵ הַ יְּ סוֹד .עֲבו ָֹדה ָרבָ ה מַ ְמתִּ ינָה
ל ֹו וּבַ עַ ל הַ ִדּ ָירה יְאַ לֵּץ לְ שַׁ לֵּם מָ מוֹן ָרב .כְּ שָׁ עָ ה לְ אַחֵ ר ְשׁהָ יָה בַּ ִדּ ָירה ,הֶ בִ ין הַ ְשּׁ ַרבְ ָרב כִּ י בַּ ִדּ ָירה
ִמתְ גו ְֹר ִרים אַלְ מָ נָה וְ ִשׁשָּׂ ה יְתו ִֹמים ְקטַ ִנּים .הַ ַדּלוּת וְ הָ עֹ נִי ָזעֲקוּ ִמכָּל ְמקוֹם .צַ עַ ר ָרב נִצְ טַ עֵ ר בַּ עַ ל
הַ ִמּ ְקצוֹעַ וְ Cא י ַָדע כֵּיצַ ד לְ הַ צִּ יג לְ בַ ֲעלַת הַ ִדּ ָירה אֶ ת בְּ עָ יַת הָ אִ ינְסְ טֶ לַצְ יָה  -וּבְ עִ קָּ ר אֶ ת ְמ ִחיר הַ תִּ קּוּן
מָ ְר ִקיעַ הַ ְשּׁחָ ִקים.
לְ אַחָ ר מַ ְחשָׁ בָ ה ,גּ ְָמלָה בְּ לִ בּ ֹו הַ הַ ְחלָטָ ה ,כִּ י אֶ ת עֲלוּת כָּל הַ חֹ מָ ִרים וְ הָ עֲבו ָֹדה יִשָּׂ א בְּ עַ צְ מ ֹו וּבַ זֹּאת יְקַ יֵּם
ִמצְ וַת צְ ָדקָ ה ,וּבִ פְ ָרט שֶׁ ְמּדֻ בָּ ר בָּ אַלְ מָ נָה וִ יתו ִֹמים .שָׁ בוּעַ י ִָמים שָׁ קָּ ד הַ ְשּׁ ַרבְ ָרב עַ ל ְמלַאכְ תּ ֹו ,הֵ ִרים אֶ ת
אַמבַּ ְטיָה ,הִ נִּיחַ צַ נּ ֶֶרת ח ֲָדשָׁ ה וּלְ בַ סּוֹף סִ יֵּם אֶ ת עֲבו ָֹדת ֹו עַ ל הַ צַּ ד הַ טּוֹב
כָּל ִמ ְרצֶ פוֹת הַ ִמּ ְטבָּ ח ַוח ֲַדר הָ ְ
אָרז אֶ ת כְּ לִ י עֲבו ָֹדת ֹו ,נִגְּ שָׁ ה אֵ לָיו הָ אַלְ מָ נָה בַּ חֲשָׁ שׁ ,וּבִ ְקּשָׁ ה ל ַָדעַ ת כַּמָּ ה
וְ הַ ִמּ ְקצוֹעִ י בְּ יוֹתֵ ר .כְּ שֶׁ הוּא ַ
מַ גִּ יעַ ל ֹו עַ ל הָ עֲבו ָֹדה" .אַ תְּ Cא צְ ִריכָה לְ שָׁ לֵם כְּ לוּם" ,עָ נָה לָהּ" .הַ בִּ ְניָן שָׁ יַּ; לְ פְ ר ֹוי ְֶקט ִשׁיקוּם ְשׁכוּנוֹת,
וּכְ בָ ר הִ גּ ְַשׁתִּ י טוֹפְ סֶ י בַּ קָּ שָׁ ה לָעִ ִיריָּה .בְּ עוֹד שָׁ בוּעַ אֲקַ בֵּ ל מֵ הֶ ם אֶ ת הַ כֶּסֶ ף" ,אָמַ ר בְּ הֶ ְחל ִֵטיוּת.
הָ אַלְ מָ נָה הַ נְּב ֹוכָה הִ ְנ ֲהנָה בְּ רֹאשָ ה .הָ יָה לָהּ נוֹחַ לְ הַ א ֲִמין לָסִ פּוּר וְ הִ יא הו ְֹדתָ ה ל ֹו ְמקֵ רֵ ב-לֵב .שָׁ נִים
ַרבּוֹת חָ לְ פוּ .הַ ְשּׁ ַרבְ ָרב הִ תְ מָ ְקצֶ עַ וְ הָ פַ ; לְ קַ בְּ לָן גָּדוֹל .לִ פְ נֵי ִמסְ פָּ ר ח ֳָד ִשׁים ָרכָשׁ ִמגְ ָרשׁ בְּ ָרמַ ת-גַּן
וְ הִ תְ כּ ֹונֵן לְ הָ ִקים עָ לָיו בִּ ְניַן ִדּירוֹת .הוּא סָ בַ ב בְּ כַמָּ ה ְמקוֹמוֹת ,לְ שֵּׁ ם קַ בָּ לַת הַ צָּ עַ ת מְ ִחיר לֶחָ ְמ ִרי הַ בְּ ִניָּה,
וּלְ בַ סּוֹף לָקַ ח לְ עַ צְ מ ֹו פֶּ סֶ ק זְ מַ ן בִּ כְ ֵדי לְ עַ יֵּן בַּ הַ צָּ עוֹת-הַ ְמּ ִחיר בְּ כֹ בֶ ד-רֹאשׁ ,לִ פְ נֵי שֶׁ יְּ קַ בֵּ ל הַ ְחלָטָ ה.
יוֹם אֶ חַ ד ,בְּ עוֹד ֹו עוֹמֵ ד בְּ מֶּ ְרכָּז הַ ִמגְ ַרשׁ עִ ם אֶ חָ ד הַ ְמּהַ נ ְְדסִ ים ,נִכְ נְסוּ לְ אַ תָּ ר הַ בְּ ִניָּה ְשׁתֵ י מַ שָּׂ אִ יוֹת
עָ מוּסוֹת בְּ חֹ ְמ ֵרי בְּ ִניָה ,וּלְ Cא אוֹמֵ ר ְוּדבָ ִרים הֵ חֵ לּוּ הַ נְּהָ גִ ים וְ עוֹזְ ֵריהֶ ם פּו ְֹר ִקים אֶ ת תְּ כוּלָתָ ןְ .ש ָרבְ ָרבֶ נוּ
בַּ עַ ל הַ חֶ סֶ ד אָץָ -רץ לְ עֶ בֶ ר הַ נָּהָ ג וְ הֵ חֵ ל לִ ְמחוֹת וּלְ הו ִֹדיעַ כִּ י הוּא Cא הִ זְ ִמין ְמאוּמָ ה .הַ נּהָ ג עִ יֵּן בטופסי
הַ קַּ בָּ לוֹת וְ הו ִֹדיעַ כִּ י הַ הַ זְ מָ נָה בֻּצְּ עָ ה וְ כִ י הוּא נ ְִשׁלָח לִ פְ רֹק כָּאן סְ חו ָֹרה .לְ אַחַ ר ִדּין ְוּדבָ ִרים הו ִֹדיעַ הַ נֶּהָ ג
תּוּרד מֵ הַ מַּ שָּׂ אִ ית  -וְ אִ ם יֵשׁ ְטעָ נוֹת שֶׁ יִּ פְ נֶה לְ ִמּ ְשׂ ָרד הַ ְמּכִ ירוֹת.
כִּ י אֶ ת ְשׁלִ יחוּת ֹו הוּא יְבַ צֵּ עַ  ,הַ סְּ חו ָֹרה ַ
וּמתְ נַשֵּׁ ף הִ גִּ יעַ לְ ִמ ְשׂ ָרד .הוּא טָ עַ ן בְּ לַהַ ט כִּ י ִקבֵּ ל סְ חו ָֹרה שֶׁ Nא הִ זְ ִמין וְ אַף ֹ◌Cא ִשׁלֵּם .הַ פְּ ִק ָידה
ִמתְ נָשֶ ם ִ
עִ יְּ נָה בַּ מַּ ְחשֵׁ ב ,וּלְ אַחַ ר בְּ ִדיקָ ה מַ ע ֲִמיקָ ה בִּ ְשּׂ ָרה ל ֹו כִּ י Cא ַרק שֶׁ בֻּצְּ עָ ה הַ זְ מָ נָה ,אֶ לָּא מוֹפִ יעַ בַּ מַּ ְחשֵׁ ב
שֶׁ הַ תַּ ְשׁלוּם בּוּצַ ע בִּ ְמזֻמָּ ן" .אִ ם יֵשׁ לְ  Pהֵ עַ רוֹת תִּ פְ נֶה לְ בַּ עַ ל הַ בַּ יִת שֶׁ יּוֹשֵׁ ב בַּ קּוֹמָ ה לְ מַּ ֲעלָה" ,סִ יְּ מָ ה אֶ ת
ְדּבָ ֶריהָ .
בַּ קּוֹמָ ה הָ עֶ לְ י ֹונָה ,בְּ ִמּ ְשׂ ָרד ְמעו ֵֹרר רֹשֶׁ ם ,יַשַׁ ב בַּ עַ ל הַ בַּ יִת .הַ ְשּׁ ַרבְ ָרב-קַ בְּ לָן שׁוּב שָׁ טַ ח אֶ ת טַ עֲנוֹתָ יו,
בִּ קֵּ שׁ בְּ ִדיקָ ה וְ הַ בְ הָ רוֹת לְ כָל מָ ה שֶׁ קָּ ָרה בַּ שָּׁ עָ תָּ יִים הָ אַחֲרוֹנוֹת .הַ בּוֹס עִ יֵּן שׁוּב בָּ מַ ְחשֵׁ ב וּפָ סַ ק ל ֹו כִּ י
הַ הַ זְ מָ נָה בֻּצְּ עָ ה וְ הַ תַּ ְשׁלוּם הִ תְ קַ בֵּ ל .לְ פֶּ תַ ע הִ בִּ יט בַּ עַ ל הַ בַּ יִת לְ תוֹ; עֵ ינָיו וְ הוֹסִ יף" :מוֹפִ יעַ לִ י פֹּ ה שֶׁ אֶ ת
יוּדעֵ נוּ Cא י ַַדע נָפְ שׁ ֹו ִמתַּ ְדהֵ מָ ה" :הָ עִ ִיריָּה ִשׁלְּ מָ ה עַ ל הַ הַ זְ מָ נָה
הַ תַּ ְשׁלוּם בִּ צְּ עָ ה הָ עִ ִיריָּה בִּ ְמזֻמָּ ן"ְ .מ ָ
שֶׁ לִּ י?"
"שֵׁ ב ,שֵׁ ב ,י ְִד ִידי" ,בִּ קֵּ שׁ בַּ עַ ל הַ בַּ יִת בַּ חֲבִ יבוּתֲ " .אנִי כְּ בָ ר ְמחַ פֵּ שׂ אוֹתְ P
עֶ ְשׂ ִרים שָׁ נָה .אַ תָּ ה ז ֹוכֵר אֶ ת אִ ִמּי? אֶ ת הַ תִּ קּוּן שֶׁ בִּ צַּ עְ תָּ לְ Cא תַּ ְשׁלוּם בְּ ִד ָירתֵ נוּ
וְ ִשׁקַּ ְרתְּ לָהּ כִּ י אֶ ת עֲלוּת הַ תִּ קּוּן ִשׁלְּ מָ ה הָ עִ ִיריָּה? הָ יִיתִ י אָז ֶילֶד צָ עִ יר ,אֲבָ ל
י ַָדעְ תִּ י שֶׁ אַ תָּ ה ְמשָּׁ קֶ ר וּלְ מַ עֲשֶׂ ה אַ תָּ ה גּוֹמֵ ל חֶ סֶ ד עִ ם ִא ִמּי הָ אַלְ מָ נָה .בְּ אוֹת ֹו
ֶרגַע גּ ְָמלָה בְּ לִ בִּ י הַ הַ ְחלָטָ ה שֶׁ יּוֹם אַחֵ ד ֲאנִי אֶ גְ ַדּל וְ אֶ עֱשֶׂ ה הַ כֹּל בִּ כְ ֵדי לְ הַ ְחזִ יר
לְ  Pכִּ גְ מוּלְ  Pהַ טּוֹבִ .מן הַ שָּׁ מַ יִם זִ ְמּנוּ אוֹתְ  Pלְ כָּאן ,לְ קַ בֵּ ל הָ צַּ עָ ת ְמ ִחיר ,וְ לִ י
הָ יְתָ ה הַ הִ זְ ַדּ ְמּנוּת 'לִ סְ גוֹר מַ עְ גָּל'"...

הציור השבועי
איזה פסוק מהפרשה
רמוז בציור?
מי הזמין
את האיל
לעשות
מילואים?

תשובות ניתן
למסור דרך אתר
בית הספר:
www.NECHALI
M.net
בין הפותרים
יוגרל פרס!
)ההשתתפות
פתוחה לכל ילד/ה
מגיל  5עד (12

דמות אחת בשבוע – נתן שרנסקי
נתן שרנסקי ,שהשבוע נציין את יום השנה לעלייתו
לישראל ,הוא יו"ר הסוכנות היהודית ובעברו אסיר ציון
ומסורב עליה מברית המועצות )רוסיה(.
בשנת  ,1977כאשר ביקש לקבל ויזת יציאה מרוסיה
לישראל ,נעצר מטעמים פוליטיים והואשם בהאשמות
שווא .כשהורשע מאוחר יותר ע"י בית המשפט הסובייטי
בריגול ובגידה ,נשלח למחנות הכליאה הקשים בסיביר.
גם בתנאים הקשים ביותר ,בקור וברעב ,המשיך להילחם עבור הזכות לעלות לישראל.
הוא סירב לציית להוראות הסוהרים ונענש פעמים רבות .בסופו של דבר ,בלחץ בין-לאומי
עצום הסכימו הרוסים לשחררו .ההוראה האחרונה שקיבל מהסוהר ,בצאתו מהכלא היתה:
"לך ישר למסוק" .שרנסקי ,בתגובה ,החליט שלא לציית אפילו להוראה זו ואת דרכו
לחופשי עשה בזיגזג...

פינת ההלכה /

לעילוי נשמת יהודית בת ציפורה:

המשך הלכות שבין אדם לחברו:

כּוֹתב עָ לָיו דָּ בָ ר
אִ .אסוּר ֶזה שֶׁ ל לָשׁוֹן הָ ָרע הוּא בֵּ ין ִאם הוּא ְמסַ פֵּר עָ לָיו בְּ פִ יו מַ מָּ שׁ ,אוֹ שֶׁ הוּא ֵ
ֶזה בְּ ִמכְ ָתּבוֹ ,וְ גַם ֵאין בּוֹ ִחלּוּק בֵּ ין ִאם הוּא ְמּסַ פֵּר עָ לָיו הלָשׁוֹן הָ ָרע שֶׁ לּוֹ בְּ פֵרוּשׁ וּבֵ ין ִאם
הוּא ְמסַ פֵּר עָ לָיו הלָשׁוֹן הָ ָרע בְּ דֶ ֶר& ֶרמֶּ ז ,בְּ כָל האפים בִּ כְ לַל לָשׁוֹן הָ ָרע הוּא.

ב .ואפילו אם בתוך הגנות שיבח את חברו ,או אפילו גינה את עצמו יש בכך בעיה.
ג .גם מה שבעבר היה מותר להוכיח אדם שאינו מקיים מצוות על מנת שיחזור למוטב,
היום איסור גמור לפגוע בחברו בשל כך ,שאין היום איש שיכול לומר על עצמו
שצדיק הוא.

איזה מזג אוויר יפה היה השבוע

בהחלט יום יפה לשיעור שמש!

כן ,אבל עדיין לומדים קשה.
המחצית הזאת החלטתי
שאני רוצה לקבל תעודת
זהב מראש המועצה:
הרבה מצטיינים יש אצלכם
נכון ,חכה תראה גם את
התלמידים של פרויקט ביו-גז
במדעים השבוע

איזה כבוד! מגיע להם אחרי כל
המאמץ במחצית האחרונה

עורכת ראשית :דקלה אברהם

ואם לא תעודת זהב אז
לפחות לקבל תוכי מהמורה
לאנגלית נתי

יו!!! מתנה ענקית! Great gift

יפה ,אז לא נחת אפילו רגע
השבוע?
חחח ...היה גם שיעור חופשי
אחד .לכבוד החתונה של
המורה שרה

מזל טוב! איזה כיף!

