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לקראת שבת  /רב בית הספר
סוחר בינלאומי בבדים יוקרתיים ביקר פעם אצל הרבי מליובאוויטש זי"ע .כחבר פעיל בקהילת חב"ד
באנגליה ,איש העסקים הכיר וידע היטב עד כמה השפיעו עצותיו וברכותיו של הרבי על חייהם של
אנשים רבים בכל שטחי החיים .בנקודה מסוימת בשיחה ,הציע איש העסקים לרבי הצעה כמעט
מגוחכת :שהרבי יהיה שותף שלו בעסקים .הרבי הרצין ואמר" :בסדר .אך זכור ,שבשותפות אף צד לא
עושה שום צעד בלי לקבל את הסכמתו של הצד השני .עשינו עסק?"
האיש התרגש למשמע ההזדמנות להיות שותף עם הצדיק והסכים לעסקה בזרועות פתוחות .בהמשך
השיחה יעץ הרבי לשותפו לבצע רכישה גדולה של בד מסוים שהאיש אפילו לא שמע עליו .הסוחר נסע
לביתו ועשה הזמנה גדולה של הבד הבלתי רגיל הזה .כאשר דיווח לניו יורק ,הגיב הרבי שהרכישה
הייתה שמרנית מדי ושעליו להזמין כמות גדולה יותר .למשמע תגובתו של הרבי הזמין הסוחר כמויות
אסטרונומיות של הבד ,עד לנקודה שבה השקיע את כל הונו האישי בכך.
זמן קצר לאחר הרכישות ,ערכו של הבד בשוק החל ליפול .אולי ,חשב האיש ,יהיה עליו למכור לפחות
חלק גדול מן הבד כדי להציל משהו .כפי שסיכמו ביניהם ,התקשר האיש לרבי כדי לקבל את הסכמתו
למכירה .להפתעתו ,הרבי לא נתן את הסכמתו והזכיר לו שיש ביניהם הסכם על אי-עשיית צעדים חד-
צדדיים.
ככל שמחירו של הבד המשיך לרדת ,כך ירד גם מצב רוחו של הסוחר .כל יום הביט בהונו היורד לטמיון.
תחנוניו לרבי נתקלו באותה תשובה" :אל תמכור".
כשהוא עומד בפני משבר כלכלי ,החל האיש לתהות על כל הקשר שלו עם הרבי ועם חב"ד .אולי הכל
היה טעות ,חשב .וכך ,כל יום שבו ירד הערך של מלאי הבד שברשותו הרחיק אותו עוד ועוד מהרב.
ההפסדים נמשכו חודשים ספורים .יום אחד היה המחיר בסימן קטן של עלייה .שוב התייעץ האיש עם
הרבי .אך הרבי עדיין עיכב את הסכמתו .כשהמחיר עלה לנקודה שבה האיש יכול היה להתאזן כלכלית,
הרבי עדיין לא נתן לו אור ירוק למכור .אצל הסוחר כבר לא הייתה רק התפכחות מאשליה אלא מרירות
ממש.
זמן קצר לאחר מכן ,מעצב אופנה מפורסם יצא בקו אופנתי חדש שדרש שימוש נרחב בבד בלתי רגיל.
האיש באנגליה השתלט על השוק .כאשר דיווח על כך לרבי ,נאמר לו שהגיע הזמן למכור .המלאי אזל
מהר מאד .האיש עשה רווח של מיליונים .בהתרגשות עלה על מטוס כדי למסור לרבי המחאה עבור
"חלקו" ברווח .הרבי סרב בדרשו מהאיש לתת את הכסף לצדקה .שאל האיש את הרבי אם יוכלו לעשות
עוד עסק בשותפות .הרבי התנגד וחייך" :אני מצטער ...אתה שותף חלש".
הפרשיות האחרונות עסקו בענייני שמיטה ,כאשר הקב"ה מצוות את ישראל לספור את השנים במחזורים
של  7שנים .במשך שש שנים יוכלו לעבוד את אדמתם ולקצור את פירותיה ,אך בשנה השביעית "ושבתה
הארץ שבת לה'" – לא זריעה ,לא גיזום ,לא קטיף ולא קציר .שנה שלמה תוקדש לעיסוקים רוחניים.

שבת שלום!
הרב גלעד מחפוד
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יְרוּשָׁ ַליִם בִּ ַירת י ְִשׂ ָראֵ ל ,עִ יר הַ נֶּצַ ח שֶׁ חֻ בְּ ָרה לָהּ י ְַח ָדּו ,הָ ִרים סָ בִ יב לָהּ ַועֲשָׂ רוֹת ְשמוֹת ,עִ יר
שֶׁ הִ יא ֻכּלָּהּ ָרגַשׁ וְ לָהּ נִכְ תְּ בוּ אַלְ פֵ י ִשׁירֵ י אַהֲבָ ה ,עִ יר שֶׁ כָּל הָ ע ֹולָם רוֹצֶ ה בָּ הּ אַ ; הִ יא שֶׁ לָּנוּ.
הַ יָּדוּעַ שֶׁ בְּ ִשׁירֵ י יְרוּשָׁ ַליִם ,הוּא הַ ִשּׁיר יְרוּשָׁ ַליִם שֶׁ ל זָהָ ב אֲשֶׁ ר נִכְ תַּ ב עַ ל י ְֵדי ָנע ֳִמי שֶׁ מֶ ר ז"ל.
הַ ִשּׁיר ְמבֻסָּ ס עַ ל הָ אַ גּ ָָדה עַ ל הַ תַּ כְ ִשׁיט שֶׁ ְשּׁמ ֹו "יְרוּשָׁ ַליִם שֶׁ ל זָהָ ב":
אָמ ָרה ל ֹו :אִ ם
וּמ ֻעלֶּהְ ,
ָראֲתָ ה ָרחֵ ל ,בִּ תּ ֹו שֶׁ ל כָּלְ בָ א שָ בוּעַ  ,בְּ רוֹעֵ ה הַ צֹּאן ע ֲִקיבָ א שֶׁ הוּא צָ נוּעַ ְ
אֶ תְ קַ ֵדּשׁ לְ  ,Cתֵּ לֵ; לְ בֵ ית הַ ִמּ ְד ָרשׁ? אָמַ ר לָהּ :הֵ ן .נִתְ קַ ְדּשָׁ ה ל ֹו בְּ צִ נְעָ ה .שָׁ מַ ע אָבִ יהָ וְ הוֹצִ יאָה
ִמבֵּ ית ֹו וְ הֶ ִדּ ָירה ִמכָּל ְנכָסָ יו .הָ לְ כָה וְ נ ְִשּׂאָה לְ ַרבִּ י ע ֲִקיבָ א וְ הָ יוּ יְשָׁ נִים בְּ מַּ תְ בֵּ ן .הָ יְתָ ה ְמנ ְַדנֶדֶ ת
מּוּדים וּלְ ִמּ ְחיָה .אָמַ ר לָהּ :אִ לּוּ הָ יָה
ל ֹו לְ קַ יֵּם הַ בְ טָ חָ ת ֹו וְ הוּא ע ֹונָה לָהּ שֶׁ אֵ ין י ָָדם ְמסַ פֶּ קֶ ת לְ לִּ ִ
בְּ ָי ַדי ,הָ יִיתִ י נוֹתֵ ן לָ Cיְרוּשָׁ ַליִם שֶׁ ל זָהָ ב )תַּ כְ ִשׁיט ,כֶּתֶ ר זָהָ ב שֶׁ יְּ רוּשָׁ ַליִם ְמ ֻציּ ֶֶרת בּ ֹו(.
אָדם וְ אָמַ ר לָהֶ ם :תְּ נוּ לִ י ְקצָ ת תֶּ בֶ ן ,כִּ י אִ ְשׁתִּ י יָלְ ָדה
בָּ א ֲאלֵיהֶ ם אֵ לִ יָּהוּ הַ נָּבִ יא לָבוּשׁ כְּ אַחַ ד הָ ָ
אָמ ָרה ל ֹו:
אָדם זֶה שֶׁ אֲפִ לּוּ תֶּ בֶ ן אֵ ין ל ֹוְ .
וְ אֵ ין לִ י בָּ מָ ה לְ הַ ְשׁכִּ יבָ הּ .אָמַ ר ע ֲִקיבָ א לְ אִ ְשׁתּ ֹוְ :ראִ י ָ
לֵ; וּלְ מַ ד בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְד ָרשׁ.
הָ לַ; וְ יָשַׁ ב ְשׁתֵּ ים עֶ ְשׂ ֵרה שָׁ נָה בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְד ָרשַׁ .כּאֲשֶׁ ר חָ זַר ִמקֵּ ץ ְשׁתֵּ ים עֶ ְשׂרֵ ה שָׁ נָה לְ בֵ ית ֹו שָׁ מַ ע
אֶ ת אִ ְשׁתּ ֹו אוֹמֶ ֶרת לִ ְשׁ ֶכנְתָּ הּ :הַ לְ וַאי שֶׁ יֵשֶׁ ב וְ יִלְ מַ ד עוֹד י"ב שָׁ נָהִ .מבְּ לִ י לְ הִ ָכּנֵס אֶ ל הַ בַּ יִת חָ זַר
אַרבָּ עָ ה אֶ לֶף תַּ לְ ִמ ִידים.
ַלאֲחו ָֹריו ,וְ ַכ ֲעבֹר ְשׁתֵּ ים עֶ ְשׂרֵ ה שָׁ נָה נוֹסָ פוֹת שָׁ ב לְ בֵ ית ֹו וְ עִ מּ ֹו עֶ ְשׂ ִרים וְ ְ
ַכּאֲשֶׁ ר חָ זַרָ ,רחֵ ל נ ְִדחֲקָ ה אֵ לָיו לְ נַשֵּׁ ק אֶ ת ַרגְ לָיו אַ ; הֲמוֹן תַּ לְ ִמ ָידיו נִסּוּ לְ ג ְָרשָׁ הּ .אָמַ ר
לָהֶ ם ַרבִּ י ע ֲִקיבָ א שֶׁ ָיּנִיחוּ לָהּ כִּ י
"תּו ָֹרתִ י וְ תו ַֹרתְ כֶם שֶׁ לָּהּ הִ יא".
עָ בְ רוּ מֵ אוֹת ַרבּוֹת שֶׁ ל שָׁ נִים ,עַ ם
יטי
י ְִשׂ ָראֵ ל יָצָ א ָלגַלּוּת וְ תַ כְ ִשׁ ִ
"יְרוּשָׁ ַליִם שֶׁ ל זָהָ ב" הָ יוּ עוֹבְ ִרים
בְּ חֶ ְר ַדת קֹ ֶדשׁ בְּ שָ ְרשֶ ֶרת הַ דּוֹרוֹת,
כְּ סֵ מֶ ל לְ הִ תְ חַ יְּ בוּת הֵ ן ַלנִּשּׂוּאִ ין וְ הֵ ן
לְ ִשׁיבַ ת הָ עָ ם לְ צִּ יוֹן כְּ מ ֹו שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בְּ כָל
לֵיל סֵ ֶדר" :בַּ שָּׁ נָה הַ בָּ אָה  -בִּ ירוּשָׁ ַליִם
הַ בְּ נוּיָה".
וּבֵ ינְתַ יִם ,כָּל ַל ְילָה ז ֹוכָה יְרוּשָׁ ַליִם לִ ְשׁ ִקיעוֹת שֶ ל זָהָ ב...

פינת ההלכה /

לעילוי נשמת יהודית בת ציפורה:

)ספירת העומר(
 .1מצווה על כל אחד ואחד לספור לעצמו כמו שכתוב בתורה "וספרתם לכם" .אמנם
אם כיוון בדיעבד לצאת בברכה ובספירה של מישהו אחר ,והמברך כיוון להוציאו -
יצא ידי חובה.
 .2צריך לברך ולספור מעומד ,ובדיעבד אם ספר בישיבה יצא .זקן או חולה שקשה להם
לעמוד ,יכולים לספור לכתחילה בישיבה.
 .3המצווה היא לספור תיכף בתחילת הלילה אחר צאת הכוכבים ,ולכן יברך אדם מיד
כשיזכור ולא ידחה את הספירה.
 .4טוב לכוין אחר הספירה בכל לילה בתיבה אחת ממזמור "למנצח בנגינֹ ת וכו' אלהים
יחֹ ננו" ,וכן לכוין לאות אחת מפסוק "ישמחו וירננו" ,ולאות אחת מתפילת "אנא
בכח".

הציור השבועי
איזה פסוקים מהפרשה
רמוזים בציור?

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

דמות אחת בשבוע – בר כוכבא
שמעון בר כוכבא )בן כוסבא( היה מנהיג המרד ברומאים ) ,(135 - 132שנקרא
)בארמית( בר כוכבא  -בן כוכב  -בפי תומכיו ,ובן כוזיבא )מלשון כזב ואכזבה( -
בפי מתנגדיו .אין בידינו פרטים על תולדות חייו ועל מעשיו עד לתקופת המרד.
ממצאים שנתגלו במערות מדבר יהודה כוללים תעודות ואיגרות ששלח בר כוכבא
ללוחמיו .מן המסמכים עולה כי בר כוכבא היה מצביא מוכשר בעל יכולת
ארגונית ,וכי הוא שימש גם כמנהיג צבאי וגם כמנהיג מדיני .על גבי מטבעות
מתקופת המרד נמצאה הכתובת "שמעון בן כוסבא נשיא ישראל" ,ומכאן נראה
ששמו המקורי היה בן כוסבא )ולא בר כוכבא( .בספרות חז"ל מתואר בר כוכבא
כגיבור שניחן בכוח גופני יוצא דופן אך גם כאיש קשה ורגזן ,שהנהיג משמעת
קפדנית בקרב לוחמיו ותנאי קבלה קשים.
מחכמי התקופה ,היה רבי עקיבא התומך העיקרי בבר כוכבא .רבי עקיבא נחשב
למנהיגו הרוחני של המרד והוא ראה בבר כוכבא את המלך המשיח .רבי יוחנן בן
תורתא חלק עליו
בר כוכבא נהרג בקיץ של שנת  ,135ועם מותו ונפילת ביתר הסתיים המרד.
התנועה הציונית אימצה את בר כוכבא כסמל לגבורה יהודית בארץ ישראל; דמות
של לוחם חופש אמיץ ונועז שקרא תיגר על הקיסרות הרומית במאמץ נואש
לשחרר את הארץ מעול השלטון הזר ,כפי שכתב קיפניס בשיר המפורסם" :הוא
היה גיבור ,הוא קרא לדרור ,כל העם אהב אותו…"

ראיתי אתכם בבאר שבע השבוע

מה? אני לא הייתי בבאר שבע!
אתה לא ...אבל הדמות שלך
הוצגה במוזיאון:

אה ...זה היצירה שעשינו עם
המורה לאמנות נעמי .באמת יצא
יפה בסוף וקיבלנו מקום מרכזי
בתערוכה.
לא רק אתם הופעתם ,גם
הנגנים שלכם הופיעו בקונצרט:

מפחיד אותי כל האש הזאת...

ממש אומנים כולכם!

אז תן לי להרגיע אותך עם תמונה
יפה של מים מהטיול השנתי של
כיתות ו':

עורכת ראשית :דקלה אברהם

אם אתה מחשיב בישול גם כסוג
של אמנות ,אז השבוע כיתה א'
בישלו אחלה תפוחי אדמה
במדורה עם המורה ברוריה:

ואם גם זה מפחיד ...אז תישאר
בתוך מבנה לאיזה סרט טוב...
ופעילות ל"יום מהסרטים":

וכיתה ד' הלכו לכיוון המתוק ,עם
כדורי שוקולד...

