
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 #72  עלון ,ד"בס
  ג"התשע–תרומה 

 בעריכת הרב נחום גמליאל 

äùøôäî ç÷ì , 
 )ו"ו ט"כ". (טים עומדיםועשית את הקרשים למשכן עצי שי"

מאותם העומדים ומיוחדים : "ומתרץ'? הקרשים'מדוע נכתב ' ועשית קרשים'היה לו לומר : י"רש
עומדים ומחכים , היא שהקרשים היו עומדים ומיוחדים לכך' עומדים'כלומר הכוונה במילה ". לכך

 .מתי יעשו מהם את המשכן
ה בטוח שהחינוך שהם מקבלים בבית הוריהם הוא לא הי. מעשה באדם שחשש לחינוכם של נכדיו

 .ואם ההורים ירצו בכלל לשלוח אותם ללמוד בישיבות, יגדל אותם לתורה וליראה
נכנס לאחת הישיבות הקטנות ושאל כמה יעלה שכר לימוד לכל נכדיו לכל שנות הלימוד ? מה עשה
ותביא לי אישור , שתאמר הסבא למנהל הישיבה טול מה שבק', הצעת מחיר'אחרי שקיבל . בישיבה

 .מטעם הנהלת הישיבה שנכדי יכולים ללמוד בישיבה ללא תשלום
אולם בצוואתו ציין את העובדה שכל נכד שירצה ללמוד בישיבה ההיא , הסבא לא האריך ימים

שאם הנכדים ילמדו בישיבות הקדושות הוא , ואף הוסיף וכתב, יכול לעשות זאת חינם אין כסף
 .הים מאוד לפרנסתםמוריש להם סכומים גבו

והנכדים למעשיו של האדם הדגול , )ילדיו של הסבא ירא השמים(, כאשר התוודעו הורי הילדים
 .ניאותו מיד לקבל על עצמם עול מלכות שמים והפכו לעמלי תורה אמיתיים, הזה

שכן הם עמדו והמתינו לייעודם ', עומדים'מעות אלו ששילם הסבא להנהלת הישיבה הם כספים 
 )עלינו לשב ח(                           ...    ואין ספק שתהיה בו סייעתא דשמיא, כסף קדוש הוא זה. הנכסף

   

äëìää úðéô 
 מהלכות פורים

 סעודת פורים
ולא במוצאי שבת, את הסעודה עושים ביום ראשון, מצווה לאכול ארוחה חגיגית לכבוד פורים: א
 . אך צריך להקפיד שלא להיכשל בעבירות, מצווה לשתות בסעודה זו יין: ב
 . גם כשהסעודה נמשכת ללילה, בברכת המזון' על הניסים'צריך להוסיף : ג
 . 'מעין שלש'לא מזכירים את פורים בברכה : ד

 תחפושות 

 . ם בפורים וגם בתחפושותכל כללי הצניעות נוהגים ג, נוהגים להתחפש ולשמוח בפורים: א
 .  ליםיוהאשכנזים מק, אסור לבנים ללבוש בגדי נשים גם לצורך תחפושת: ב

 מתנות לאביונים
וכדאי להרבות , צריך לתת כסף לפחות לשני נזקקים. אחת ממצוות החג היא מתנות לאביונים: א

 .נוהגים לתת לכל פושט יד. בסכום ובמספר המקבלים
 . נזקקים בפורים עצמוצריך לתת את הכסף ל: ב
 . וייתן לנזקקים אחרי פורים, יניח את הכסף בקופת צדקה, מי שלא מכיר נזקקים: ג
  .) להעביר את המתנות לנזקקים בפורים עצמוברב גמליאלאפשר להיעזר (
 

 לרפואת
 בלוריה בת עלו  / רומיהבתיה בת / מנשה בן אברהם  / אברהם בן נאוה / נאוה בת מרים 

 תאיר בת אשר /  אברהם בן בלוריה  /שילה בת נעמי  / מהמור בת סי
 סעדה בת בדרה/ טובה רחל בת מרים שמחה / נתנאל בן עמנואל / חיה בת רחל 

 .מרים בת יצחק/ זכריה בן דוד /רחל בת חנה חנינה  /שלום בן סליימן 
 .שרונה בת שושנה/שרון בן מרים 



 

íéãìé êåðéç 

 'חלק ב' הילד הלא מרוצה' 
 . מש ום שהו א למד שזו  הדרך להש יג ע וד  ועוד' לא  מרוצה'בשבוע שעבר ה עלנ ו אפשר ות  שילד 

 : אפשרות נ וספת ב גלל ה ילד  מ תלונ ן לע יתים קר ובות
 . ולכ ן הוא  מתלו נן  על כל  דבר,  בחברה/ ב כיתה / לפעמ ים לא ט וב ל ו בבית   .ילד לא ת מיד  יודע  לספר מ ה  מציק לו

 . התלו נה הא מית ית ו הגדול ה  מתלבשת על דבר ים קט נים
 .כדא י לבד וק מ ה קורה  אתו במ עגל  הרחב  יו תר, כשזה קורה

 ?עם ה מו רה / בכיתה /מה  קו רה בחברה   ? האם משהו מצ יק ל ו
 . ל  ומשמע ותי  הרבה י ותרלדבר  גדו' טריגר' לעית ים נגל ה שהת לונ ות זה  

 .שושנה  ובהצלחה , שבת שלום                                                                                                                                        
                                                                                                                              

                              

úáùì øåôéñ 

 הבן הנעלם

ּתֹוָׁשֵבי  . ַּבַעל ֲעָסִק ים ּפֹו ְרִחים ְוגֹוֵמ ל ֲחָסִדים ְמֻפְרָסם , ָחִסיד, ָחָכם-הּוא ָהיָ ה ַּתְלִמיד . ַקְלָמן ָהָיה ִמ ִּנְכְּבֵדי ְלב ֹוב' ר
קֹוָמה  ּו ַבַעל  -יֹוְס ל ָה ָיה  ְּגַבּה .  ָׁשַמִים ְוַׁשְקָדן  ְּבִל ּמּודֹו-ְירֵ א , ּתַֹאר-ְיפֵ ה .  י ֹוְסל  ְׁשמֹו, ֵּבן  ָהיָ ה ל ֹו.  ב ִּכְּבד ּוה ּו וַ ֲאָהבּו הּוְלבֹו

ָּבחּור ָּכֶזה  . ָלה  ִלְהיֹו ת ְלרֹועֵ ץַמֲעָלה זֹו ָה ְיָתה ֲעל ּו, אּו ָלם ַּבָּיִמים  ָהֵהם. עֹוד ַמֲעלָ ה ַעל ַמֲעלֹוָת יו, ִלְכאֹורָ ה. ּגּוף מּוָצק
ַרִּב ים  . ַחֵּיי ֶהם ֶׁשל  יְ הּוִד ים ׁשֹוְמֵרי  ִמְצו ֹות ִּבְצָבא  ַהֵּק יָסר  ָהי ּו ָקִׁש ים ִמ ְּנׂשֹוא.  ָהָיה  ֻמֲעָמד  ַוָּדִא י ְל ִגּיּו ס ַלָּצבָ א ָהרּוִס י
 . יֹוִמ ִּיים-ָּבֶהם ָסְב ל ּו ֵמַהְׁשָּפל ֹות  ּוִמְּקָׁשִיים  יֹום ָהַעְקָׁש ִנים ֶׁש. ֵמֶהם ִנְׁשְּברּו ִמ ָּיד ּו ִוְּתרּו  ַעל  ַיהֲ דּוָתם

ַאְך  ַהְּדָאָגה ִמ ְּפֵני   , הֹוָרי ו ָרו ּו ִמֶּמּנ ּו נַ ַחת ְוִהְת ָּגאּו ּבֹו. ְּכֶׁשִהְתָקֵרב יֹוְס ל ְלגִ יל ַהּגִ ּיּוס  ָהָיה ַמְרֵא הּו ְּכֶׁשל ֶּגבֶ ר ֶׁשַּבְּגָבִר ים
ָנָׂשא ַהַּצִּד יק  . ְלַבֵּקׁש ֶאת ֲעצָ תֹו ּוִבְרָּכתֹו, ַקְלָמן ּוְבנ ֹו ָנְסע ּו ַלַַּצִּדי ק ַרִּבי  ַחִּיים ִמַּצאְנז'  ר. ָתםִּגּיּוס ֹו ָטְרָדה ֶאת ְמנּו ָח

.  ב ְּבִחּי ּוְךֵהגִ י, "ִׁשְמׁשֹון  ַהּגִ ּבֹור ַמָּמׁש, ָּבחּור ַּכהֲ ָלָכה, ָא ֵכן. "ֶאת ֵעינָ יו וְ ָסַקר ֶאת י ֹוְסל ְלכָ ל ּגַֹבּה קֹוָמ תֹו ַהְּתִמ יָרה
 " .?ַהִאם ַּת ְחּפֹו ץ  ְלִהְתַּגֵּיס  ִלְצָבאֹו ֶׁש ל ַהֵּק יָסר",  ּפָ ָנה ַהּצַ ִּדיק ֶאל  יֹוְסל, "?ּוָמה ַאָּת ה אֹו ֵמר"

ינְ ָך ְמֻעְניָ ן ְלָׁשֵרת  ַהֻאְמָנם ֵא. " ָעָנה ְּבִהְתרַ ְּגׁשּות, ! "ַנְפִׁשי ָחְׁשָק ה ַּבּתֹוָרה!  ָחִלילָ ה ְוָחס. "ִנְתַחְלֵח ל יֹוְס ל ֵמֶעֶצם ַהְּׁשֵאָלה 
ְּבׁשּום אֶֹפן   . "ָּתָלה יֹוְס ל ַּבַּצִּדיק ַמָּבט ִמְׁשָּתֶאה. ִּכְמַבֵּקׁש ִלְה יֹו ת ָּבטּוַח, הֹוִס יף ַרִּבי ַחִּיים ְוָׁשַאל, "?ִּבְצָבא ְמִדיָנֵתנ ּו

ַוַּדאי  , ר ָסרּו ִמֶּדֶרְך ַהָּיָׁשר וְ ַאף ָנְטׁשּו ֶאת ַיֲהד ּוָתםֲהלֹוא ְצִע י ִרים ַרִּבים ֶׁשִהְתַּגְּיס ּו ִלְצָבא ַה ֵּקיָס" , ָרַעד ק ֹולֹו, !"לֹא
ַּכֲעבֹר ֶרַגע  . ִהְׁשִעי ן ַהַּצִּדי ק ֶאת ִמְצחֹו ַעל ְׁשֵּתי ָיָדי ו ְוָׁש ַקע ְּבִהְרהּוִר ים". ֶׁשּלֹא אּוַכל ְלַהְק ִּפיד ַּבָּצָבא ַעל  ַקָּלה ַּכֲחמּוָרה 

,  ַק ְלָמן  ָסַבר ֶׁשּלֹא   ָׁשַמע ֵהיֵטב  ֶאת  ַהְּתׁשּוָבה' ר"). ְמַק ְּמִטים" ( "ֶמ ען ְק ֵניְ יְטְׁשט"ן  ְוָאַמר ָנָׂשא ֶאת עֵ ינָ יו  ֶאל ָה ָאב וְ ַהֵּב
ָחַזר   ַהַּצִּדיק  ַעל  ְּתׁשּוָבתֹו  וְ ֵהנִ יף  ,  "ֶמע ן  ְקֵניְ יְטְׁשט. "ָׁשַאל,   "?ָמה. " ִמּׁשּום ֶׁשּלֹא  ֵהִב ין  ֶאת  ַהֶּקֶׁשר  ֵּבינָ ּה  ּוֵבי ן  ַהְּבָעיָ ה

;  ְרצֹונֹו  ֶׁשל ַהּבֵ ן ְלִה ְתַּגֵּיס-ְּת ִחָּלה ְׁשֵא לֹוָת יו  ַהְּתמּוה ֹות ִּבְדַבר ְרצ ֹונֹו  אֹו ִא י . ְנבֹוִכים  ָיְצאּו  ִמִּל ְפֵני  ַהַּצִּדיק.  דֹו ִל ְפֵרָדהָי
 !  ?ֶאת ָמה ְמַקְּמִט ים!" . ְמַקְּמִטים  "–ָּכְך ַהְּתׁשּוָבה  ַהְּסת ּוָמה ֶׁשעָ ֶלי ָה ָחַזר ַּפעֲ ַמִים  -ַאַחר

.  ֻרָּבם  ְּכֻכָּלם ֶנְחְלצ ּו ִמָּכְך ְּבָׁשלֹום. ֲחֵבָרי ו ֶׁשל י ֹו ְסל ֻזְּמנּו  ְלִהְת ַיֵּצב ִלְפנֵ י ַה ַּוֲעדָ ה ָהְרפּו ִאית ַהְּצָבִא ית. ָחְלפּו ָׁשב ּועֹו ת
ְּכֵדי ְלה ֹוִכי ַח ֶאת  , ל  ַאַחר ְּבָנם  ַמֲעָקבֶׁשָּמא ַהָּצָבא ְמַנֵה,  ֲחָׁשׁש ִהְתַּגֵּנב ְל ֵלב הֹורָ יו. יֹו ְסל ֲאִפּל ּו לֹא זֻ ַּמן , ְלֻעָּמָתם

.  ַקְל ָמן רַ ְעי ֹון' יֹום  ֶאָחד  ִהְבִריק   ְּברֹאׁשֹו ֶׁשל  ר.  ְּכִׁשירּותֹו  ַהְּצָבִאית  ּוְבָכְך  ִלְמ נֹ ַע ֵמרֹאׁש ּכָ ל נִ ָּסיֹו ן ִמִּצּד ֹו לַ ְחמֹ ק ֵמַהּגִ ּיּוס
ֵמאֹות ֹו ֶרַגע  . ָאַמר ִלְבנ ֹו, "? י ִהְתַּכּוֵ ן ֶׁשְּתכֹו פֵ ף ֶאת קֹוָמְתָך ְוֵתרָ ֶאה ְּכִגּבֵ ןאּולַ "; ִנְזַּכר ְּבִדְברֵ י ַה ַּצִּדיק, ! "ְמַקְּמִטים"

ֳחָדִׁש ים ָנְקפ ּו וְ יֹוְס ל לֹא  ִנְקָרא  ,  ָׁשבּוע ֹות ָח ְלפּו. ַעד ֲאֶׁשר  ָּפקּו  ֻחְלי ֹות  ִׁשְדָרתֹו,  ָוֵאיָלְך  ֵהֵחל  יֹו ְסל ְל ַהְרִּכי ן ֶאת  קֹוָמתֹו
 . ַּגם  קֹוָמת ֹו ָחְזָרה  ִלְה י ֹות ְּתִמירָ ה ְּכִמּקֶֹדם. ְיִה י ַהָּדָבר  ְלֶפֶלא ְּב ֵעינֵ י ּכֹלוַ . ְלִהְתַיֵּצב

ְּפִק יד ָהִרּׁשּום  ָנַט ל ֶאת  . ִהּגִ יׁש טֶֹפס  ֲהגִ יָרה  ַלִּׁשְלטֹונ ֹות. ִיְׂשָרֵאל-יֹו ְסל ֶה ְחִליט לַ ֲעלֹו ת ְלֶאֶרץ . ָחְלפּו ְׁש לִֹׁשים ָׁשנָ ה
ָמה  . "ָא ַמ ר ַהָּפִקיד ּכַ ֲעבֹר ְזַמ ן, !"ֵאי ן ֵׁשם ָּכֶזה ִּבְכלָ ל. "  ְלַחֵּפׂש ֶאת ְׁשמ ֹו ֶׁשל י ֹוְסל ְּבִמְרַׁשם ָה ֻאְכלּוִס י ןַהַּבָּקָׁשה וְ ֵהֵחל
זֹאת  .  "ִיְׂשָרֵאל-ִנְזַּדעֵ ק י ֹוְסל  ְּביֹוְד עֹו  ִּכי ְּב ִלי  ֵׁשם לֹא  י ּוַכל   ְלַהְנִּפ יק ַּדְרּכ ֹון  ְול ֹא  יּוַכל  ַלעֲ ל ֹות ְלֶארֶ ץ ,  !"?זֹאת אֹוֶמ ֶרת

ֲעָסִקים  ְמֻסָּדר  -הּוא  ִהְסִּב יר  ַלָּפִק יד ִּכ י ָאִב יו  ָהיָ ה ִא יׁש .  ִיָּתֵכן  ֶׁשה ֹוֶריךָ  ִוֵּתר.  אֹוֶמֶרת ֶׁשִּׁשְמךָ  ֵאי נֹו  מֹו ִפיעַ  ּבָ ְרׁשּומֹות
.  ִמְּבִח י ָנֵתנּו  ֵאי ְנךָ  ֶאְזַרח  ַהְּמִדי ָנה.   אֹוְתךָ  ְּבִלְדְּתָךּוַמְצִליַח  וְ ֵאין  ֶזה  ֶהגְ יֹו ִני  ִּכי  לֹ א ָרַׁשם ֶאת  ְּבנ ֹו  ִהְתַרְּׁשלּו  וְ לֹ א ָרְׁשמּו 

ְּכדֵ י  , ֶׁשָּבּה ָׁשכַ ן ָה ַאְרִכּיֹו ן,  ַה ָּפִקיד  ִהְתַרָּצה  ְוִה ְסִּכים ָלֶרֶדת  ְלק ֹוַמת  ַהַּמְרֵּתף. יֹוְס ל  לֹ א ְּבִלְדּת ֹו!".  ְלַמֲעֶׂשה  ֵאיְנךָ  ַקָּים 
ה ּוא  ָעַבר  ַעל  . ִאֵּתר ֶאת  ַהִּפ ְנָקס  ֶׁשּבֹו  ִנְרַׁשם  ַּתֲאִריְך זֶ ה,   ְמצֻ ָּיד ְּבַתֲאִר יְך  ַהֵּלָדה  ֶׁשל  י ֹוְסל. ִלְבּדֹק ֶאת  ִרּׁשּו ֵמי  ַהֵּלדָ ה

 . ָהְרִׁשיָמה  ַּפַעם ַאַחר  ַּפַעם ּוְׁשמ ֹו ֶׁשל י ֹוְסל  לֹא ִנְמָצא

ְּבַתְחִּת ית ַא ַחד  ָהַעּמ ּוִדים  . ָקס ְּבָיד ֹו ְּכדֵ י ְל ַהְראֹות ֹו  ְלי ֹוְס להּוא  ָחַזר  ְוַהִּפ נְ .  קֶֹדם ֶׁשִהְתיָ ֵאׁש ַה ָּפִקיד  ִנְפ ְּתרָ ה ַהַּת ֲעלּוָמ ה
ַּתְחִּת ית ָהַעּמּוד  ָהְיָתה ְמקֻ ֶּפֶלת ֵקפֶ ל ָהדּוק ְוָצמּוד ֶׁשִה ְסִּתיר  . ְלַצד ַּתֲאִריְך ַהֵּלדָ ה, "י ֹוֶזף ְׁשֶטְקְׁשִטי ל"הֹוִפי ַע ַהֵּׁשם 
ַאְך יֹוְס ל לֹא  . ִיְׂשָרֵאל-ְליֹוְס ל ַעל ַעְקָׁשנ ּותֹו וְ ָקַלט ֶאת  טֶֹפס ַּבָּקַׁשת ַהֲהִגירָ ה ֶׁשּלֹו ְלֶא ֶרץַהָּפִק יד ֶהְחִמ יא  . ׁשּוָרה ְׁשֵלָמה

ִּיים  מּול עֵ ינָ יו ָׁשָבה  ְוה ֹוִפי ָעה ְּד מּותֹו ֶׁשל  ַהַּצִּדיק ַרִּב י ַח . ה ּוא ִהְר ִחיק וְ ָחַזר ְׁשלִֹׁש ים ָׁשָנה  ְלָאח ֹו ר. ָׁשָעה ְלִדְבֵרי  ַהָּפִק יד
 . ִמַּצאְנז

 "). ְמַק ְּמִטי ם" ("ֶמען ְק ֵנְיי ְטְׁשט: "ְכשַהַּצִּדיק ּפֹו ֶנה ֵא ָלי ו ְוֶא ל ָאִב יו ְוא ֹוֵמר לָ ֶהם ַּפַעם  ְוע ֹוד ַּפַעם 

                   )"תורתך  שע שועי("                                                                                                                                                                 
 לזיווג הגון 

 טל בן בתיה /ידידה בת  בתיה /שי בן אברם / יובל בן זכריה / נאור בן תמר 

                                                                                                              אודליה יו נה בת מרים/שמואל בן עליזה  
 


