בתאריך  01/01/01תיערך שבת עיון לגילאי  +01במושב מצליח.
בתוכנית:
תפילות
ארוחות ושירים
פעילויות גיבוש
הרצאות
ובמוצ“ש קריוקי.
עלות משתתף  01ש“ח כולל הסעה  01 /ש“ח למקומיים.
לפרטים והרשמה:
 1021112111בן יוסף
 1022210010מאור דבח
 1020120010ירון ללוז

דרוש:
עוזר בחנות האטליז באשדוד,
אשר ילמד את יסודות העבודה.
לפרטים .11-1061000

השבוע פרשת ויצא ,לפניכם ציור המכיל את עניין הפרשה צבעו אותו ושלחו אותו
למיייל  benooa@gmail.comותזכו בפרס.

מזל טוב לדוד אלישע מרמלה לרגל
יום הולדתך ,עלה והצלח בכל מעשה
יד יך  ,ו ת מש יך ל הג י ע ל ת פ י ל ו ת
ולשיעורי תורה!.
אוהבים המשפחה
מזל טוב לאתי חיינה מרמלה לרגל
יום הולדתך  ,מי ייתן וכל משאלות
ליבך יתגשמו לטובה.
אוהבים המשפחה

מזל טוב למור סעד מאשדוד לרגל
יום הולדתך עלה והצלח ,ותעשה כבר
פיתוח קול!..
אוהבים צוות המקראון
מזל טוב לרעות פסח מאשדוד לרגל יום
הולדתך ,הרבה אושר והצלחה בכל מעשי
ידיך תמשיכי להיות מקסימה כמו שאת.
אוהבים משפחת פסח.

מזל טוב לאלי וגאולה כהן לכניסת נכדה
נ ו ס פ ת ל מש פ ח ה ה מ ו ן א ושר בר י א ו ת
והצלחה לזוג המאושר ויקי ועידן.
המשפחה
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אמן יהי רצון
פזמון:

ָאמֵן יְהִי רָצון לְקונֶ ָך :יַגְדִיל וְגַם יְַרבֶה ְששונֶ ָך:
יש ָך:
ֲש ֶ
ִשרָה א ִ
ְבּוש ָךַ :החֵן וְ ַהמ ְ
הַּתום וְ ַה ָח ְכמָה ל ֶ
ְש ְרתֶי ָך :שו ְקדִים וְגַם עו ְמדִים ְל ָפנֶי ָך:
ָשי ָך מ ָ
ַאשרֵי ֲאנ ֶ
ְ
פזמון:

ָאמֵן יְהִי רָצון לְקונֶ ָך :יַגְדִיל וְגַם יְַרבֶה ְששונֶ ָך:
ְשמֶי ָך:
ְשמֶי ָך :רָפּוד ְב ֶמ ְר ָקחֵי ב ָ
ֶרקֶם בְדו ָלחֵי ל ָ
יְָד ָך הֲלא ִת ְמצָא ְל ָקמֶי ָךָ :צרִים ֲהכִי ִּתמְשול יְמִינֶ ָך:
פזמון:

ָאמֵן יְהִי רָצון לְקונֶ ָך :יַגְדִיל וְגַם יְַרבֶה ְששונֶ ָך:
ַשבֵץ נְדָבות חֵן אֱפו ֶד ָך:
ְשי בְנוזְלֵי חֵן ֲח ָסדֶי ָךּ :ת ְ
נַפ ִ
ִשּכון ְבצֵל ַּתחַת ְשרונֶ ָך:
ָשקָה ְל ִהתְלונֵן בְסו ֶד ָךּ :ת ְ
חְ
פזמון:

ָאמֵן יְהִי רָצון לְקונֶ ָך :יַגְדִיל וְגַם יְַרבֶה ְששונֶ ָך:
ֲשר ִּתּכֵן יְסוד ּכולָם :יָבִיא ְביָמֶי ָך גְבִיר נֶ ְעלָם:
חַי אֵל א ֶ
ִּכסְאו ְתהֵא ָּתמִיד ֲעדֵי עולָםִּ :תזְּכֶה רְאות ָבנִים ְל ָבנֶי ָך:
פזמון :

ָאמֵן יְהִי רָצון לְקונֶ ָך :יַגְדִיל וְגַם יְַרבֶה ְששונֶ ָך:

מוקדש לחברינו היקר עודד לוי מרמלה לרגל יום החתונה הקרב ובא!

בתאריך  10/00/01מוצ“ש בשעה  11:11יתקיים ערב מהנה ביותר למבוגרים בלבד!...
במרכז קהילתי “אחווה“ אזור א‘ רחוב האצ“ל  0אשדוד .
בתוכנית:
מוזיקה יוונית ,מצרית וקריוקי.
בתפריט:
גבינות ,פלטת ירקות ,חומוס וחמוצים.
שתייה קלה ובירות.
עמדת שתייה חמה.
עלות משתתף  21ש“ח בלבד.
סגירת ההרשמה בתאריך  12/00/01מספר המקומות מוגבל.
להרשמה ופרטים נוספים:
בן יוסף  ,1021112111מאור דבח 1022210010
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בתאריך  16/01/01מסיבה מטורפת לגילאי  + 01בראשון לציון.
ה Flash -מארח את בני הקהילה לערב של ריקודים צחוקים והמון כיף.
עלות משתתף כולל הסעה  01ש“ח בלבד ,לנרשמים עד לתאריך .02/01/01
לאחר מכן עלות כרטיס  01ש“ח ללא הסעה.
מהרו להבטיח מקומכם ,מספר המקומות מוגבל.
תחילת המסיבה בשעה . 16:11
להרשמה ופרטים נוספים:
בן יוסף 1021112111מאור דבח 1022210010
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בבתי הספר כנראה אין זמן לדקדק כמו שצריך בשפתנו החשובה.
אנחנו מדי שבוע נעזור לכם ללמוד מה שלא מלמדים.
והכי חשוב שההורים יעודדו את הילדים וגם יש פרסים ממש טובים.
מיועד לגילאי :4-6
כתוב בכתב את מה שהנך רואה בתמונה.
ספֹור את מספר השלבים בסולם.
מיועד לגילאי :7-9
לפניכם סימני הניקוד הבאים ציין כיצד הם נקראים:

ָ

ּו

כתוב את המילה המתאימה לתמונה שלמעלה והוסף לה את הניקוד?
מיועד לגילאי :01-01
להלן תקבולת נרדפת כלומר משפט שהחצי הראשון והשני זהים במשמעותם,
חבר בין המילים הדומות במשפט:

רּוש ַלִים לֹא
ּול ַמ ַען יְ ָׁ
ְל ַמ ַען ִצּיֹון לֹא ֶא ֱח ֶשהְ ,

א ְשקֹוט(...ישעיה ס“ב)
ֶ

נקד את המילה הבאה:

בני מקרא
מיועד לגילאי  04ומעלה:
לפניך משפט מתוך פרשת השבוע ובו טעויות כתיב ,גלה מה הטעות ותקן:

ויאמר להם ,השלום לא; ויאמרו שלום והנה רחל בתו ,באה אם-הצאן.
לפניך משפט מתוך פרשת השבוע נקד אותו:

ועיני לאה רכות ורחל הייתה יפת-תואר ויפת מראה.
הפרסים :ספל ממתקים ,כדורגל ,קליעה למטרה .את התשובות יש לשלוח ל–
benooa@gmail.com
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לפניכם חלק מפירוש פיוט הפרשה הנאמר השבוע ,הפירוש לקוח מספר "טוב טעם"
לרב ברכה הכהן.
ּנֹורא ַה ָמקֹום ַהזֶּה ,הטעם שאין מעלת זה המקום כשאר
ֹּאמר ַמהָ -
ירא ַוי ַ
ועל כן אמר וַיִּ ָ
מקומות אלא מה מאוד נורא המקום הזה שאין זה המקום דומה לשאר מקומות אלא
השגחת האל עצומה בו ,ועל כן ראוי זה המקום להיות בית האלוהים להיות מקום
מקבלת לפני האל יתברך מפני
ועד אל התפילה ,כי כל מי שיתפלל שמה תהיה תפילתו ֻ
שההשגחה עצומה בו ,וזה המקום היה מקום בית המקדש שהוא מכוון כנגד כיסא
הכבוד ככתובִ " :כ ֵּסא ָׁכבֹוד ָׁמרֹום ֵּמ ִראשֹון ְמקֹום ִמ ְק ָׁד ֵּשנּו" (ירמיהו יז  ,)21ועל כן
נסמך אחרי אמרו בית אלוהים ,מאמר" :וזה שער השמיִ ם" (בראשית כח .)21
זה השער לה' אלוהי השמים ,רצון הרב עליו השלום ,כי מה שאמר הכתוב וזה שער
השמים ,שהוא רומז לכיסא הכבוד שהוא מכוון כנגד בית המקדש ,כי תחת זה הכיסא
תשובנה הנפשות הקדושות ותתענגנה מזיו השכינה ,ואמר הרב שאין זה השעה
לדבקה לאל יתעלה .כי מפני בית האלוהים כי שם השכינה וההשגחה תדבק הנפש
בשער השמים שהוא כיסא הכבוד.
ואמרו לרחף בנתים ,להתנועע בין שתי עולמות בין העולם העליון והתחתון להשתלם
בסיבת הגוף על ידי כוחותיו הגשמיות ,והטעם שעל זה ֻשלחה הנפש אל הגוף להיות
שלמה ותמימה ולהיותה נקייה מטנופי החומר ,ואמר הרב לשון רחיפה אל הנפש
שהיא עניין תנועה ועופפות ,כי כן אמרו הנביאים על המלאכים עניין עופפות כמו
ָׁעף ֵּא ַלי ֶא ָׁחד ִמןַ -ה ְש ָׁר ִפים" (ישעיהו ו  ,)6וכן הנפש דבר רוחני ,ועל כן כנה תשוקתה
"וַּי ָׁ
ָׁליו
והשתדלותה להשגות האמיתיות בשם רחיפה שהיא עניין תנועה כמוַ " :עלּ-גֹוז ָׁ
יְ ַר ֵּחף" (דברים לב )22
מלאכים לווהו בלכתו ובשובו פעמיים ,רצון הרב עליו השלום ,כי מה שראה יעקב
אבינו זאת המראה הנוראה בעת הזאת כשהיה בורח מפני אחיו הוא כדי לחזק את
לבו וללוות אותו ולאומר לו לך לשלום ,ולהבטיחו כי לא יעזוב אותו בכל מקום שילך
שמה ,וישיב אותו ולהשיבו בשלום אל בית אביו ,וזהו מה שהבטיח לו האל יתברך
יך ְבכֹל ֲא ֶשרֵּ -ת ֵּל ְך( "...בראשית כח  ,)21ואמרו
ּוש ַמ ְר ִת ָׁ
באומרו" :וְ ִהנֵּה ָאנ ִֹכי ִע ָׁמ ְךְ ,
ובשובו הוא מה שכתוב "וְ ַי ֲעקֹב ָׁה ַל ְך ְל ַד ְרכֹו וַּיִ ְפּגְ עּו-בֹו ַמ ְל ֲא ֵּכי ֱאל ִֹהים" (בראשית לב ,)1
מעשו ולאומר לו בא בשלום ברוך ה'.
וגם זה לחזק את לבו שלא יירא ֵּ
ויקרא שם המקום ההוא מחנים ,הטעם אותו המקום שפגעו בו מלאכי אלוהים
בשובו אל בית אביו קרא שמו מחנים ,מפני שהיו בו שתי מתנות מחנה המלאכים
ומחנה שלו .ועל כן קראו מחנים בלשון ים ,כי מורה לשניות .לך אל נאה כל פה
לרוממך ,הטעם אחר שנודע בברור שהשגחתך פשוטה בפריטות לכל איש לתת לו כפרי
מעלליו ,ואתה הוא המשלים רצון יראיך ולשמרם מכול נזק שלא יוכלו בני עולה
לענותם ,כמו שנודע כל זה מספור יעקב אבינו עליו השלום ,ועל כן לך ראוי השבח
ומהלל להגיד רוממותך ומעלתך לכל באי העולם ,כי ידעו מעשיך הנוראים והשגחתך
הטובה אשר היא על יראיך ,וישיבו אל ליבם לירוא ממך ולעבור לך בלב שלם ,כדי
שיהיו גם הם במדרגת הצדיקים והחסידים ,ועניין לחוות כמו " ֲא ַחּוֶה ֵּד ִעי ַאף-
ָאנִ י" (איוב לב  ,)21לשון ספור והגדה.
יום שישי ה‘ בכסלו התשע“א  | 2112211121המקראון | 55

החלום המפורסם ביותר בתולדות היסטוריית עם ישראל הינו של האב השלישי
יעקב אבינו עליו השלום ,רבות מדובר על חלום זה הן בפירושים והן בשירים על
החלום.
מה כל כך מיוחד בחלום זה מחלומות אחרים במקרא ,מדוע הוא הכי זכור?
השאלה אכן קשה ומעטים אם בכלל התעסקו בה ,חלום זה מעורר שאלות רבות
כגון :מדוע סולם ? מדוע מלאכים עולים ויורדים ?
החלום מופיע כאשר יעקב נמצא במצוקה ,הוא במנוסה מאחיו לא יודע מה יהיה
בגורלו ,וכשנרדם מגיעה ההבטחה שהאל ישמור עליו ,מדוע ליעקב אבינו מופיעה
ההבטחה ע"י חלום כל כך מטפורי ובעל סמלים וסימנים כל כך עמוקים ?
בואו נתחיל יחד לנסות להבין את שהיה" ,והנה סולם" לפתע מופיע סולם ,מהו
הסולם ? דרך ,מסלול ,החיים של יעקב.
ובסולם מלאכים עולים ויורדים ,מי הם אותם מלאכים ? התשובות הם שאלות
נוספות כגון :מלאכי האלוהים השומרים על יעקב ? ,האנשים הסובבים אותו
במהלך חייו ? ,נביאים ?.
ובסוף הסולם בורא העולם נמצא  ,שם גם ההבטחה שהכל יהיה בסדר אתה
תמשיך דרך אבותיך וההבטחה תתקיים.
ִ
מה אנחנו אמורים להסיק מחלום זה לחיינו אנו  ,חוץ מעניין הפשט והסיפור
המקראי.
לכל אחד מאיתנו סולם  ,מסלול החיים רצוף בעליות וירידות ובאנשים רבים
סביבנו שהם חלק לא קטן מעליית שלב בסולם או נפילה בכמה שלבים.
בראש כל סולם נמצא האל הגדול הגיבור והנורא שמחכה לנו או יותר נכון
לנשמתנו היקרה והטהורה שנתן לנו במתנה.
מסלול הסולם לא קל למרות שבסופו של דבר כולם מגיעים לקצה השאלה באיזו
דרך נגיע לשם ?.
העיקר הוא לא להגיע מהר לשלב גבוהה בסולם ,אלא להגיע נכון לשלבים הגבוהים
פן ניפול ולא נוכל לטפס יותר.
חלום יעקב מבחינת פשט המקרא הוא חלום ההבטחה וכי בורא עולם לא שכח
אשר הבטיח לאבותיו הקודמים ,אך מעבר לכך התורה כולה היא תורת החיים,
ומספר זה אם נטיב לקרוא להתעמק ולקשור אותו אלינו לחיינו ,כמובן בלי לשנות
מצוות וחוקים נוכל להגיע לשמיִ ם טהורים ונקיים.
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לפניכם קטע מספר "מענה רך" לרב שלמה אפידה הכהן על עניין סולם יעקב
מפרשת השבוע.
ַאר ָׁצה" וכו' ,שהוא חלום של נבואה
החלום אשר חלם יעקב "וְ ִהנֵּה ֻס ָׁלם ֻמ ָׁצב ְ
הוא מראה נׂשגב מאוד ויש בו רמזים עצומים מאת המפרשים  ,שאם נאמר
להזכירם יארך הדבר מאוד .ולכן נעזוב אותם אל היודעים והבלתי יודעים
מעלית ספרי המפרשים ונזכיר הנראה לנו לבד ונאמר.
ידרשּום ִ
הסולם רמז אל העולם השפל לבד ,ואין הנה שּום זכר לא מעולם הגלגלים אף
לא מעולם המלאכים ,והראיה שאומר אחריו מגיע השמימה שמדבר הכתוב
מעצם הסולם לבד על השמיִ ם ולא למעלה מן השמיִ םַ " ,מ ְל ֲא ֵּכי ֱאל ִֹהים" רמז
לבני האדם כולם שהם שלוחים מאיתו יתברך בעולם הזה להשלים שליחותם
שהיא שליחות נפשם ,ואשר אמר עולים ויורדים בו שבני האדם מהם עולים
ברום ההצלחה ,ומהם יורדים בשפל המעלה ,ולפי הפרוש הזה לא תקשה עלינו
קדימת עולים ליורדים ,ובא לומר שעליית קצתם וירידת קצתם בכל מה שיהיה
היא בהשגחה מאיתו יתברך כפי מעׂשי בני האדם כעניין שכתוב " ָׁל ֵּתת ְל ִאיש
ֲל ָׁליו" (ירמיהו לב .)21
ִכ ְד ָׁר ָׁכיו וְ ִכ ְפ ִרי ַמע ָׁ
מֹוריש
לעליה ויוריד למי שראוי לירידה בעניין שנאמר " ה' ִ
יעלה למי שראוי ִ
רֹומם" (שמואל א ,ב  ,)1וזולתו מן הפסוקים המורים לזה
ֲשיר ַמ ְש ִפיל ַאףְ -מ ֵּ
ּומע ִ
ַ
ולא במקרה חלילה  ,ולזה בא אחריו מאמר " וְ ִהנֵּה ה' נִ ָׁצ ב ָׁע ָׁליו" .ר "ל שהאל
יתברך בעצמו עומד על הסולם שהוא העולם הזה ומנהיג ומשגיח עליו בעצם
כבודו ממש כנזכר " ִכיָׁ -רם ה' וְ ָׁש ָׁפל יִ ְר ֶאה" (תהילים קלח  ,)6וכיוון השם יתברך
להודיע ליעקב במחזה הזה להיותו בורח מחמת ֵּעשו אחיו ,ושהיה הולך לבית
לבן הארמי איש ִמרמות ותוך ,כמו שאמר לו יעקב בתתו לו את לאה במקום
יתנִי".
רחל "וְ ָׁל ָׁמה ִר ִמ ָׁ
יכן ֵּה ֶתל ִבי וְ ֶה ֱח ִלף ֶאת-
ַא ִב ֶ
וכן בבואו לגבות שכר תמורת עבודתו אמר לנשיו "ו ֲ
מעשו כי לא ירדוף אחריך,
השם יתברך אין לך לירוא ֵּ
ֻר ִתי" ובא לומר לו ֵּ
ַמ ְׂשכ ְ
ואל תפחד מלבן כי לא יִגע בך לבן לרעה כמו שהזהירו ,על כך " ִה ָׁש ֶמר ְל ָׁך ִמ ַד ֵּבר
ֵּאלֹהי יִ ְצ ָׁח ק " .ר " ל
יך ו ֵּ
ָאב ָׁ
ַאב ָׁר ָׁה ם ִ
לֹה י ְ
ִע ם ַ -י עֲקֹב ִמ ּטֹוב ַע ד ָׁ -ר ע " ֲ " ,א נִ י ה ' ֱא ֵּ
המשגיחם ואשר ׂשמתי עיני עליהם לטובה ,ואל תחשוש במה שאתה ירּוד היום
מרוחק מבית אביך בלא כלום בדד וגלמּוד כי אעלך גם עלֹה ,והארץ אשר אתה
שוכב עליה לך אתננה גם זרעך יהיה כעפר הארץ.
ויעדו בברכת אברהם זקנו " וְ נִ ְב ְר כּו ְב ָׁך ָׁכ לִ -מ ְש ְפחֹת ָׁה ֲא ָׁד ָׁמה " וכלל גם זרעו
תחתיה ואמר "ובזרעך" שהוא מאמר סתמי לכל יוצאי ירכו ,לא כאברהם זקנו
שנברר מזרעו יצחק לבדו ולא כיצחק אביו שנברר ממנו הוא לבדו  ,והשאר
יך ְבכֹל ֲא ֶשר-
ּוש ַמ ְר ִת ָׁ
נעזרו ככלי אין חפץ בו ,ואומר לו מעתה "וְ ִהנֵּה ָאנ ִֹכי ִע ָׁמ ְך ְ
יתי ֵּאת ֲא ֶשר-
ָׁב ָׁך ַעד ֲא ֶשר ִאםָׁ -ע ִׂש ִ
יך ֶאלָׁ -ה ֲא ָׁד ָׁמה ַהזֹאת ִכי לֹא ֶאעֱז ְ
ַה ִשב ִֹת ָׁ
ֵּת ֵּל ְך ו ֲ
ִד ַב ְר ִתי ָׁל ְך" ,ועניינו כי לא אעזוב ולא אמנע מלהביא עליך כל הטוב אשר יעדתיך
ואין ממילת "עד" ,שום ספק להוציא ממנה שיעזבהו אחר עׂשותו את אשר דבר
לו.
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משפטי חכמה
מדי שבוע נציג משפטי חכמה מספר משלי ,קהלת ,איוב ועוד.
כל המשפטים הנאמרים כאן הינם כדי ללמדנו ולקשרם לחיינו
כדי שנוכל ללמוד מהם ,תהנו ותחכימו.
הפסוק:
ָׁבין וְ ֵּאין ַמ ֲענֶה( .משלי כט' )21
ָׁסר ָׁע ֶבדִ ,כי-י ִ
ִב ְד ָׁב ִרים לֹא-יִ ּו ֶ
הפרוש:
במילים בלבד לא יקבל העבד מוסר גם אם יבין את הדברים.
הפסוק:
ית ִאיש ָאץ ִב ְד ָׁב ָׁריוִ ,ת ְקוָׁה ִל ְכ ִסיל ִמ ֶמנּו( .משלי כט' )11
ָׁח ִז ָׁ
הפרוש:
אם ראית אדם הממהר יתר על המידה כלומר פזיז ,יש לכסיל תקווה יותר מימנו
שכן פזיזותו לא תיתן לו ללמוד ולהשכיל..
הפסוק:
ַּגיד( .משלי כט' )12
ָאלה יִ ְש ַמע וְ לֹא י ִ
חֹולק ִעםּ-גַנָׁב ׂשֹונֵּא נ ְַפשֹוָׁ ,
ֵּ
הפרוש:
הנהנה מגנבת חברו כאשר ישמע את הקללה של בעל הגנבה נגד הגנב או נגד
היודע מי הוא הגנב ולא יגיד דבר לשם גילויו ,יגרום בזה רע לעצמו ,ועל זה נאמר
"אם לא הגיד ונשא עוונו" (ויקרא ה )2
הפסוק:
ׂשּגָׁב( .משלי כט' )11
ּובֹוט ַח ַבה‘ יְ ֻ
ֵּ
מֹוקש,
ָאדם יִ ֵּתן ֵּ
ֶח ְר ַדת ָׁ
הפרוש:
המפחד ללא סיבה מספקת טומן מוקש לעצמו ,כי פחדו עלול להכשילו .והבוטח
בה‘ כי יצילהו מכל סכנה -יחזק.
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קוקה-קולה הייתה במקור ירוקה.
ינג'ים מתקרחים יותר מהר.
ִג' ִ
מה משותף לאפוד מגן ,יציאת חירום ,וִ ישרים לשמשת המכונית
נשים.
ומדפסת לייזר ? כולם הומצאו בידי ִ
ואם כבר אנחנו בענייני נשים ,לב האישה פועם במהירות גדולה יותר
מזה של הגבר.
יש יותר תרנגולות מאנשים בעולם.
האדם הממוצע חולם כמעט  2111חלומות בשנה.
השריר החזק ביותר בגופנו הוא הלשֹון.
ִ
הג'ירפה מלקקת לעצמה את האוזניים.
ִ
מי שלועס מסטיק בזמן קילוף בצל  -לא בוכה.
לׂשרוד ללא מים יותר זמן מאשר גמל.
חולדה יכולה ְ
האדם הממוצע נרדם תוך שבע דקות.
דבש הוא המזון היחיד בעולם שאינו מתקלקל.

ידעתם?
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נֹורא ַה ָׁמקֹום ַהזֶה"
ֹאמר ַמהָׁ -
ירא ַוּי ַ
"וַּיִ ָׁ
נֹורא
ֹאמרַ ,מהָׁ -
ירא ַוּי ַ
בפרשת השבוע לאחר שמתעורר יעקב מן החלום אומר" :וַּיִ ָׁ
ַה ָׁמקֹום ַהזֶהֵּ ,אין זֶה ִכי ִאםֵּ -בית ֱאל ִֹהים ,וְ זֶה ַש ַער ַה ָׁש ָׁמיִ ם" .בפסוק זה אנו נתקלים
גם כאשר אנו קוראים את השירים והפסוקים קודם התפילה ב" -שעריך בדפקי יה
פתחה".
יעקב אומר את הדברים הנ " ל עקב החלום שחולם ובו מובטח לו את המשך
ההבטחה לזרעו אחריו ,אותה הבטחה שקיבלו אבותיו.
אך מה בעצם העיקר בפסוק זה ?
ומבין שהשכינה שֹורה במקום ,וישר נרתם
יעקב מפחד מפאת הכבוד וההתגלות ִ
להנציח את האירוע ע"י הקמת גל (אבן מצבה) ובנוסף מבטיח כי מכל אשר יינתן לו
ייתן עשירית.
בכל מקום שהשכינה נמצאת עלינו לנהוג ביראה ובכבוד  ,אך לצערנו הרב אנו
שוכחים זאת ,כשאנו נמצאים בבית הכנסת  ,בית האלוהים ,אנו מתנהגים לרוב
בחוסר יראה וכבוד...
בשעת קריאת התורה ,שהינם דברי אלוהים חיים אנו מדברים ומסירים אוזננו
משמוע ,בספר "קבוצת כסף" לרב ברכה הכהן ובספרי הלכה נוספים ישנם פרקים
ְ
על המתפלל ,כיצד עליו להתנהג ,לעמוד וכו‘ והכי חשוב שתמיד צריך לזכּור שאנו
אורחים במקום ,ישנו בעל בית אחד השוכן במרומים.
כיצד יתכן כי לפני אדם חשוב נעמוד בכבוד בצורה ישרה ולפני מלך המלכים נתבזה
ונזלזל ?
נשתוק ונכבד דבריהם ולפני מלך מלכי המלכים
כיצד יתכן שלפני נואמים גדולים ְ
נפטפט ונבזה דבריו ?
כיצד יתכן כי כאשר מתחיל שיעור בכיתה או באוניברסיטה או כל מקום אחר נגיע
בזמן פן נאחר ולמקום שבו נמצא אדון האדונים לא נגיע בזמן ?
מובן שהדבר יותר קשה בגלל שבשביל להבין דברים אלו צריך להיות קרוב
לרוחניות ,להבין שהעניין הוא זהה לכך שכאילו אנו נמצאים במעמד הר סיני ,הכל
קורה כאן ועכשיו כשאנו קוראים בחומש כאילו עכשיו ניתנה לנו התורה ,כשאנו
נכנסים לבית הכנסת עלינו להבין שאנו קרובים לשכינה והתנהגותנו מצריכה שינוי
למעמד בו אנו נמצאים.
מדי שבת בשבתו היו מוכנים למעמד מכובד בואו ביראה וכבוד
לבית התפילה.
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לפניכם תפזורת מצאו את המילים ושלחו למייל  benooa@gmail.comותזכו בפרס.
בתפזורת שלפניכם מוסתרים  21שמות השבטים אשר רובם מוזכרים בפרשת השבוע.
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הומור ? אמת ? מה שנראה לכם לנכון
העיקר שבחרתם לחייך דבר ראשון.

מי שמכיר או שמע ,שימסור
פרטים ויעביר הלאה.

בעל ואישה רבים  ,אחרי המריבה
הולכת האישה ומתקשרת לאימה .הוא
רב איתי שוב! אני עוברת אלייך.אימה
אומרת :יקירתי הוא חייב ללמוד לשלם
על הטעות ,אני עוברת אליכם.

כל כלב מגיע יומו!...

טוב נשאיר את זה ריק,
גם ככה בעתיד יגידו שזה
הועבר בעל פה!...

מדוע שני לוחות אבנים ?
לפני המעמד הגדול נשאלו עמים אחרים
אם הם רוצים לקבל תורה בחינם ,והם
ענו :בחינם ? לא ,בחינם לא שווה.
כשהגיעו לעם היהודי ענו היהודים:
בחינם אז תביא שניים.
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משפטים
על ידי רדיפת שלום זוכים לכבוד בעולם הזה ולחיים בעולם הבא.

על ידי רדיפת שלום בא לביטחון.

כשיש שלום אין פחד.

שלום בא על ידי אמת.

כשיש מוסר יש שלום.

על ידי שבועת שקר נופלים מאמונה.

השלום הוא סימן לחיים.

הברכה באה על ידי השלום.

מי שעובר על השבועה ,בידוע שאינו מכבד יראי השם.
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אל תדרשו אל המתים  -פן תהיו לחמורים.
לאדם אחד היה לא עלינו בן לא יוצלח ,כל חוכמתו הגיע עד לקרסוליו ,כל שניסו
ללמדו תורה נכנס לראשו בצד צפון ויצא מיד בדרום .כמו שנאמר בּור סוד שאינו
קולט טיפה...
גדל הילד והתבגר אך נשאר בּור ועם הארץ.
בייאושו החליט האב לשלוח אותו לקרוב משפחתו בעיר רחוקה שהיה האדם נכבד
ופרנסתו באה לו ברווח מהיותו ממונה על קבר צדיק גדול שהיה באותה עיר שאליו
נהרו אלפים להתפלל ולבקש ישועות ,ומהתרומות הנכבדות שהשאירו לו .זאת בכדי
שיראה דרכיו ואורחותיו ואולי ילמד ממנו את סודות המקצוע.
לאותו קרוב הייתה בת צעירה ויפה והבחור שהגיע כבר לפרקו ׂשם עיניו עליה.
יום אחד פנה הבחור לקרובוׂ ,שח אל ליבו וביקש את ידה.
עד כאן ! הודיע לו האב נחרצות .בכדי שתהיה ראוי לבתי חייב אתה להוכיח כי אינך
בטלן לא יוצלח וכי הינך מסוגל לעמוד ולהתפרנס בכוחות עצמך ולא להזדקק לעזרתי
כל הזמן.
קח חמור וצידה לדרך  ,צא לנדוד בדרכים וכשתצליח במעׂשיך אתן לך את בתי
לאישה .ובדברו צייד את הבחור היטב ,נתן לו את ברכת הדרך ושילח אותו לדרכו.
יש ים
מת ִ
נדד הבחור בדרכים ימים רבים והגיע למדבר ,לאחר מספר ימי נדודים ִ
מתשישּות והתפגר.
ִ
במדבר הצחיח קרס החמור
ישב הבחור על הארץ ליד גופת החמור חסר אונים ולא ידע מה לעשות ,בין כה וכה
התחיל פגר החמור להסריח מחמת החום ,בלית ברירה חפר הבחור חור גדול ,קבר את
החמור ,וישב ליד הקבר שובר את ראשו מה לעשות הלאה.
לפתע נׂשא ראשו וראה שיירת גמלים מתקרבת ,כשהגיעו אליו ושאלו אותו למעשיו,
נזכר הבחור בקרוב משפחתו ומטרת נסיעתו וענה כי במקום קבור צדיק וכי הוא
ממונה על שמירת המקום וכבוד הצדיק .כששמעו זאת ירדו מהגמלים ,כרעו על
בירכם והתפללו ארוכות ,ולפני שהמשיכו בדרכם השאירו לבחור תרומה הגונה לזכות
הצדיק ולטיפוח המקום .השמועה על קבר הצדיק גדלה וכל השיירות סטּו ממסלולם
ובאו להתפלל אצל הצדיק שהתגלה וכמובן השאירו נדבות הגונות.
עש יר
לאחר זמן לא רב עלה הבחּור לגדולה ,בנה מקום ציּון מפואר והפך לאדם ִ
ומכובד.
בינתיים ׂשם לב קרוב המשפחה כי זרם המבקרים בציּון שלו הולך ופוחת ,כשחקר
לסיבת הדבר התברר לו כי התגלה מקום במדבר של צדיק חשוב בהרבה מהצדיק
שאצלו ,וכולם נוהרים לשם ,במקום אליו.
הסתקרן האיש מאוד ונסע למקום בכדי להתרשם בעצמו מאותו הצדיק .בהגיעו
נדהם לראות את קרובו הבחור הלא יוצלח ולאן שהצליח להגיע וביקש שיספר לו את
סוד הצלחתו .לקח אותו הבחור הצידה וסיפר לו את כל האמת ,על מות החמור שנתן
לו ,קבורתו במקום ,ועל השמועה על קבר הצדיק שהופץ בין ההמונים.
טפח לו קרובו על כתפיו בהנאה ואמר :
"אינך יודע ,אבל לא סתם צדיק יש לך כאן,
אלא צדיק בן צדיק ,צדיק זה שקבור פה
הינו בנו של הצדיק שקבור אצלי" ...
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