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לקראת שבת /רב בית הספר
ההבדל בין גר לתושב ומה כדאי להיות
לאחר פטירת שרה מחפש אברהם מקום קבורה הולם עבורה ,פנה לבני חת ,לעפרון שהיה בעלי
הקרקע ,כדי לרכוש מהם את מערת המכפלה .כך הוא אומר להם" :גר ותושב אנוכי עימכם".
רש"י מביא שתי אפשרויות שנתן להם אברהם :אם תרצו  -הריני גר ,ואם לא  -אהיה תושב ואקח
את הארץ לפי הדין ,שאמר לי הקב"ה "לזרעך אתן את הארץ הזאת".
הייתכן שאברהם אומר שהוא גר ואם לא יקבלו עובדה זו אזי הוא יהיה תושב?! הרי אלו הם שני
הפכים גמורים  -הגר הוא עראי והתושב קבוע!
מעניין לראות מקום נוסף שהתורה משתמשת בשני הגדרות אלו ביחד" :כי גרים ותושבים אתם
עמדי " )ויקרא כ"ה ,כ"ג( בעניין זה אמרו חז"ל" :העולם הזה הוא פרוזדור בפני העולם הבא,
אם האדם מבין שהוא גר )=זמני( בעולם הזה ,הרי הוא תושב לעולם הבא  -מובטח לו חיי נצח.
אך אם חלילה אדם מרגיש תושב בעולם הזה הרי לעולם הבא הוא גר ".יוצא אם כן שתחושת
הזמניות בעולם הזה ,היא המפתח לעולם הבא.
משל למה הדבר דומה? עשיר אחד בא למהנדס בניין וביקשו לבנות לו בית עם כניסה רחבה
וסלון ענק .בעל הבית הסביר בבקשתו שהוא מעוניין שהנכנס לבית ,יתרשם מגודל הכניסה ואף
הוא יוכל להנות ממקום מרווח לאכילה עם בני המשפחה ,לאחר שהקבלן בדק עם האדריכל את
בקשת בעל הבית ,התברר כי אין מקום להרחיב את שניהם ואחד מהם חייב להיות קטן
משמעותית מחברו .פנה המהנדס לגביר והסביר לו שאחד חייב לבוא על חשבון השני – אם
הכניסה רחבה אזי הסלון יהיה קטן ולהפך במידה ונשקיע בסלון גדול  -הכניסה תצטמצם.
לשאלת העשיר ,מה הוא מייעץ לו לעשות ובמילים אחרות על מה כדאי לו לוותר? השיב המהנדס
ללא היסוס " מה השאלה?! בוודאי להקטין כמה שיותר את הכניסה! אילו יכנס אדם למבואה
רחבה ויראה את הסלון הקטן יאמר הוא לעצמו :איזה אדם שוטה הוא בעל הדירה ,דאג לכניסה
מרשימה אך לא חשב על הנוחיות שלו בבית בו הוא שוהה רוב היום?! "
והנמשל  :אדם משקיע את רוב זמנו ומרצו בעולם הזה ,ושוכח ש"יְמֵ י שנותינו" בהם הוא רק 70
שנה ,שביחס לעולם הנצח זה כמה דקות בודדות ...הבה נשקיע במקום נכון .נרגיש גֵרים כאן
וממילא נקבל מעמד "תושב" בעוהלם הבא.
שבת שלום!
הרב גלעד מחפוד
רב בית הספר נחלים

מעשה שהיה /

אלישי זיתון

הָ ַר ְמבַּ "ם הָ יָה ְמקֹ ָרב מְ אֹ ד לְ מֶּ לֶ 2סְ פָ ַרד .יוֹם אֵ חַ ד אָמַ ר הַ מֶּ לֶ 2ל ַָר ְמבַּ "ם" :מָ צָ אתִ י פָּ סוּק
בַּ כְּ תוּבִ ים שֶׁ ָלּכֶם שֶׁ ֲאנִי ;א מַ סְ כִּ ים אִ תּ ֹו וְ יָכוֹל אֲפִ לּוּ לִ סְ תֹּ ר אוֹתוֹ" – ".מַ הוּ הַ פָּ סוּק?" שָׁ אַל
הָ ַר ְמבַּ "ם אֶ ת הַ מֶּ לֶ" – .2אֹ פִ י ;א ְי ֻשׁנֶּה"ֲ ,אנִי יְכוֹל לְ הוֹכִ יחַ לְ ? שֶׁ נִּתַּ ן לְ שַׁ נּוֹת אֹ פִ י עַ ל י ְֵדי
תִּ ְרגּוּל א ֹו אִ לּוּף.
הִ תְ עָ ְרבוּ ְשׁנֵיהֶ ם וְ קָ בְ עוּ לְ הִ פָּ גֵשׁ בְּ עוֹד חֹ ֶדשׁ מֵ הַ יּוֹם .הַ מֶּ לֶ 2לָקַ ח חָ תוּל וְ הֵ חֵ ל לְ אַ מֵּ ן אוֹת ֹו
כְּ מֶ לְ צַ ר .הִ לְ בִּ ישׁ ל ֹו ֲענִיבַ ת פַּ פִּ יוֹן וְ זָ'קֵ ט ,וְ הֵ חֵ ל לְ אַ מֵּ ן אוֹת ֹו יוֹם יוֹם לְ הַ גִּ ישׁ מַ ְשׁקָ אוֹת וְ אֹ כֶל
עַ ל מַ גָּשׁ ,כְּ שֶׁ הוּא מַ חֲזִ יק אֶ ת הַ מַּ גָּשׁ בִּ ְשׁתֵּ י ַרגְ ַליִם ִק ְד ִמיּוֹת וְ ה ֹולֵ 2עַ ל שְׁ תַּ יִם .כָּ 2יוֹם יוֹם,
עַ ד ְשׁהִ גִּ יעַ הַ מּוֹעֵ ד.
יהוּדים גַּם .וְ הִ נֵּה ,אֵ יזֶה פֶּ לֶא ,חָ תוּל
וּמכֻבָּ ִדים וִ ִ
הִ תְ ַכּ ְנּסוּ ֻכּלָּם בְּ אוּלָם גָּדוֹל ,שַׂ ִרים ,י ֹועֲצִ ים ְ
ה ֹולֵ 2עַ ל ְשׁתַּ יִם עוֹבֵ ר בֵּ ין הָ או ְֹר ִחים וּמַ גִּ ישׁ מַ שְׁ קָ אוֹת.
יח ֶרר מוּל עֵ ינָיו שֶׁ ל הֶ חָ תוּל.
עָ בָ ר הֶ חָ תוּל לְ יַד הָ רַ ְמבַּ "ם ,זֶה הוֹצִ יא ִמכִּ יס ֹו עַ כְ בָּ ר קָ טָ ן וְ ִשׁ ְ ֹ
עָ צַ ר הֶ חָ תוּל לְ ֶרגַע ,הִ בִּ יט בָּ עַ כְ בָּ ר ,אַ  2הִ מְ ִשׁי 2בְּ ַד ְרכּוֹ .הַ מֶּ לֶ 2שֶׁ עָ קַ ב אַחֲרֵ י הַ ַנּעֲשֶׂ הִ ,חיֵּ,2
אַ ; 2א אָמַ ר ָדּבָ ר .כְּ שֶׁ עָ בַ ר הֶ חָ תוּל שׁוּב לְ יַד הָ ַר ְמבַּ "ם ,הוֹצִ יא הַ פַּעַ םַ ,כּמָּ ה עַ כְ בָּ ִרים
יח ֶרר מַ מָּ שׁ מוּל הֶ חָ תוּל ,הַ פַּ עַ ם הֶ חָ תוּל ;א חָ שַׁ ב ,ז ַָרק אֶ ת הַ מַּ גָּשׁ וְ ָרץ אַחֲרֵ י הָ עַ כְ בָּ ִרים.
וְ ִשׁ ְ
הַ מֶּ לֶָ 2ראָהִ ,נגַּשׁ אֶ ל הָ ַר ְמבַּ "ם ,לָחַ ץ אֶ ת יָד ֹו וְ אָמַ ר לוֹ" - :הַ תּו ָֹרה שֶׁ ָלּכֶם ,כָּל ִמלָּה פְּ נִינָה,
כָּל ָדּבַ ר אֱמֶ ת וְ אֵ ין יוֹתֵ ר לִ סְ תֹּ ר".
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איזה פסוק מהפרשה רמוז בתמונה?
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דמות אחת בשבוע/

יאיר חג'ג'

הרב אברהם יצחק הכהן קוק
הרב קוק נולד בשנת תרכ"ה בעיירה בשם גריבה ,באימפריה הרוסית.נפטר בג' אלול
בשנת תרצ''ה בגיל  .69הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,היה הרב הראשי האשכנזי הראשון
בארץ ישראל ,פוסק ,מקובל והוגה דעות .נחשב לאחד מאבות הציונות הדתית.
הרב קוק שימש ברבנות בלטביה ,עלה לארץ ישראל בכ"ח אייר תרס"ד ) ,(1904בתקופת
העלייה השנייה ,ופיתח משנה פילוסופית-קבלית אוהדת ביחס לציונות וליישוב החדש.
הוא נתמנה לרבן של יפו והמושבות ולאחר מלחמת העולם הראשונה לרבה האשכנזי של
ירושלים .הקים את הרבנות הראשית לארץ ישראל שבה כיהן כרב הראשי האשכנזי
הראשון ,וכן ייסד את ישיבת מרכז הרב.
הגותו של הרב קוק היתה שיש להתיחס לכל יהודי ,חילוני
כדתי ,כיהודי צדיק וראוי בשל הזכויות והמצוות שכל אחד
מקיים ,ובפרט מצוות שבין אדם לחברו ומצוות הישיבה
בארץ ישראל.
בקרב הציונות הדתית מהוות פסיקותיו בספרי התשובות
שלו יסוד לפסיקה בענייני משפט המלוכה והמצוות התלויות
בארץ .הגותו ,שעלתה על הכתב בספרים שחיבר ושנערכו
מכתביו בעיקר בתחומי ההלכה ,האגדה ,הפילוסופיה
והמוסר ,היא מרכיב משמעותי בהשקפת העולם של זרמים
שונים בציונות דתית ,בהגות הציונית הכללית ,ובהגות
היהודית בכללה.

פינת ההלכה /

לעילוי נשמת יהודית בת ציפורה

קהל" שהתקיים בבית הספר השבוע ,כמה הלכות בנושא:
"ה ֵ
לרגל טקס ַ

א.

ב.
ג.

ד.

מצוות עשה להקהיל כל ישראל אנשים ונשים וטף בכל מוצאי שמיטה בעלותם לרגל
ולקרות באזניהם מן התורה פרשיות שהן מזרזות אותן במצות ומחזקות ידיהם בדת
האמת .שנאמר" :מקץ שבע שנים במועד שנת השמטה בחג הסכות בבוא כל ישראל
לראות וגו' הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך וגו'".
הקריאה והברכות בלשון הקדש שנאמר "תקרא את התורה הזאת" – בלשונה.
כיצד הוא קורא תוקעין בחצוצרות בכל ירושלים כדי להקהיל את העם ומביאין בימה
גדולה ושל עץ היתה ומעמידין אותה באמצע עזרת נשים והמלך עולה ויושב עליה כדי
שישמעו קריאתו וכל ישראל העולים לחג מתקבצין סביביו וחזן הכנסת נוטל ספר תורה
ונותנו לראש הכנסת וראש הכנסת נותנו לסגן וסגן לכהן גדול וכהן גדול למלך כדי
להדרו ברוב בני אדם והמלך מקבלו כשהוא עומד ואם רצה ישב ופותח ורואה ומברך
כדרך שמברך כל קורא בתורה בבית הכנסת וקורא הפרשיות.
והיום ,כשאין בית מקדש ,נהגו להתכנס בקהילות ישראל ולתת לאדם חשוב לקרוא
בתורה ,ומכנים את המעמד "זכר להקהל".
הודעה חשובה :נפתח שיעור חדש בפ"ש והלכה בביתו של שלום מחפוד ,כל יום רביעי בשעה
) 16:30תפילת מנחה ואח"כ שיעור( .הציבור הרחב מוזמן בשמחה!

בתודה ,גלעד מחפוד.

חלךדכחלךדשששאע

הכל בסדר?

האצבע שלי עדיין תפוסה
מהמתיחות שעשינו השבוע
בשיעורי יוגה עם המורה
לספורט ועוד מורה שהגיעה
במיוחד מארה"ב

שמעתי שהיו לכם עוד
אורחים השבוע
נכון ,כל ילדי הגנים של
מרחבים קפצו לבקר .עשינו
טקס הקהֵל עם ספרי תורה,
ושופרות...
אבל רק כיתות ב' קיבלו
מההורים עוגיות עם מזרקים
מלאים בשוקולד אחרי החיסון

עורכת ראשית :דקלה אברהם

אבל אל תדאג ,הגדולים כבר
דאגו לעצמם לערב כיתה...
זה אח שלי שלח ...התפאורה

אז הקטנים נהנו ,מה לגבי
הגדולים?
הקטנים לא רק נהנו ,הם גם
עשו חיסון השבוע .וגם כיתות
ח' ...כולם קיבלו מחט!

טוב גם לי מגיע משהו...
שמעתי שהשבוע גיל מכיתה
ג' פתרה את החידה .אולי גם
לי יביאו מזרק שוקולד על
החידה של השבוע
החידה השבוע היא :כמה
גמלים מוזכרים בפרשה?

