
א   "פרשת תולדות תשפלשבתממתק 

ממתק בפרשה
ה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני ִיְשָרֵאל" "ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְשִמיִני ָקָרא ֹמשֶׁ

ֵמי  ַעת יְּ בְּ נּו ַעל שִׁ ַמדְּ ה ַהּקֹוֶדֶמת לָּ שָּ רָּ סֹוף ַהפָּ יםבְּ ּלּואִׁ ַנת -ַהמִׁ ֵמי ֲהכָּ יםיְּ ֲהנִׁ ןַהכֹּ כָּ שְּ ה ַבמִׁ ֲעבֹודָּ ם לָּ מָּ יו , ַעצְּ נָּ ן ּובָּ ַאֲהרֹּ ּוּוי לְּ יםּוַבצִׁ ֲהנִׁ ֶהל מֹוֵעד ַעד ַהכֹּ ֶפַתח אֹּ ֵצאת מִׁ ֹּא לָּ מּוֶשּל ַתיְּ סְּ ים  ֶשיִׁ  יָּמִׁ

ַּלת. ֵאּלּו חִׁ ים ֵאּלּותְּ ַעת יָּמִׁ בְּ ַדֶבֶרת ַעל ַהיֹום ֶשַאֲחֵרי שִׁ ֵתנּו מְּ שָּ י -ַפרָּ ינִׁ מִׁ ן)ַהיֹום ַהשְּ כָּ שְּ ַמת ַהמִׁ נֹות (. יֹום ֲהקָּ בָּ רְּ ה קָּ יב ַכמָּ רִׁ ַהקְּ ם לְּ ַצֵּוה אֹותָּ יו ּומְּ נָּ בָּ ן ּולְּ ַאֲהרֹּ ֶשה לְּ יֹום ֶזה קֹוֵרא מֹּ את  )בְּ טָּ חָּ

ה עֹולָּ יו-וְּ נָּ ן ּובָּ ַבן ַאֲהרֹּ רְּ את. קָּ טָּ ים, חָּ מִׁ לָּ ה ּושְּ ם-עֹולָּ עָּ ַבן הָּ רְּ ם (. קָּ עָּ ים ֶאת הָּ כִׁ רְּ בָּ ֶשה ּומְּ ן ּומֹּ ים ַאֲהרֹּ אִׁ ֶשה יֹוצְּ ַבר מֹּ דְּ יו כִׁ נָּ ן ּובָּ ים ַאֲהרֹּ ַאַחר )ַאַחר ֶשעֹושִׁ ם וְּ עָּ ַבּדֹו ֶאת הָּ ן לְּ ה ֵבַרְך ַאֲהרֹּ ּלָּ חִׁ תְּ

ַיַחד ֶשה בְּ םֵאש יֹוֶרֶדת (. כְָּך הּוא ּומֹּ ַמיִׁ ֵני הֵמַהשָּ פְּ נֹות לִׁ בָּ רְּ לּו ַהּקָּ ַקבִׁ תְּ ְך ֶשהִׁ כָּ ן לְּ ימָּ סִׁ נֹות כְּ בָּ רְּ שֹוֶרֶפת ֶאת ַהּקָּ .  'וְּ

ן ֵני ַאֲהרֹּ יהּוא, בְּ ב ַוֲאבִׁ ים , נָּדָּ יבִׁ רִׁ ֶרתַמקְּ טֹּ ַתםקְּ תָּ ַמחְּ ּוּוי הבְּ ֹּא צִׁ ל ם', לְּ ה אֹותָּ יתָּ מִׁ ם ּומְּ ַמיִׁ ן ַהשָּ ַמֲחֹלֶקת. )יֹוֵצאת ֵאש מִׁ תּונָּה בְּ ם נְּ ַבת מֹותָּ ֵני -סִׁ פְּ כָּה בִׁ לָּ ים ֶשֵמתּו ֵכיַּון ֶשהֹורּו הָּ רִׁ ֵיש אֹומְּ

ן ֶשה ַרבָּ ֵיש ַגם ֵּדעֹות ֲאֵחרֹות, מֹּ ן וְּ כָּ שְּ ים ַלמִׁ כֹורִׁ סּו שִׁ נְּ כְּ ים ַעל ֶשנִׁ רִׁ ה(. ֵיש אֹומְּ יקָּ תִׁ שְּ ין בִׁ יו ֶאת ַהּדִׁ לָּ ַקֵבל עָּ ן מְּ .ַאֲהרֹּ

שּורֹות ַבֲעבֹוַדת  כֹות ַהּקְּ ה ֲהלָּ יו ַכמָּ נָּ ן ּובָּ ֶשה ֶאת ַאֲהרֹּ ַלֵמד מֹּ ֶרה ֶזה מְּ קְּ יםַאַגב מִׁ ֲהנִׁ ןַהכֹּ כָּ שְּ ְך: ַבמִׁ רֹּ ר אָּ ֵשעָּ ד בְּ ּסּור ַלֲעבֹּ אִׁ ן , הָּ תּוֵיי ַייִׁ ּסּור ַלֲעבֹוד שְּ אִׁ הָּ ים וְּ רּועִׁ ים קְּ דִׁ גָּ בְּ ים)בִׁ כֹורִׁ (.שִׁ

ים  רִׁ יו ַהנֹותָּ נָּ ן ּובָּ ֶשה כֹוֵעס ַעל ַאֲהרֹּ ר)מֹּ מָּ יתָּ אִׁ ר וְּ זָּ עָּ י ( ֶאלְּ פִׁ ה כְּ חָּ נְּ לּו ֶאת ַהמִׁ כְּ ֹּא אָּ ּוָּהַעל ֶשּל םֶשצִׁ ַגם ה. אֹותָּ ַלל מֹות ֲאֵחיֶהם וְּ גְּ ה בִׁ חָּ נְּ לּו ֶאת ַהמִׁ כְּ ֹּא אָּ יו ל נָּ ֶשה ֶשבָּ מֹּ יר לְּ בִׁ ן ַמסְּ ֹּא ' ַאֲהרֹּ ל

ֶזה יֹום כָּ נֹות בְּ בָּ רְּ לּו קָּ ֹּאכְּ יָּה רֹוֶצה ֶשי ן. הָּ ֵרי ַאֲהרֹּ בְּ ַקֵבל ֶאת דִׁ ֶשה מְּ .מֹּ

ים רּות ַבֲעֵלי ַחיִׁ יֵני ַכשְּ ה ּדִׁ נּו ַהתֹורָּ ַלֶמֶדת אֹותָּ ה מְּ שָּ רָּ סֹוף ַהפָּ :בְּ

ה ֵהמָּ ים ֵאּלּו ַגם ַיַחד-ַחיָּה ּובְּ נָּאִׁ ֵני תְּ ֵרף שְּ טָּ צְּ הִׁ ים בְּ ֵשרִׁ יּו כְּ הְּ :יִׁ

ַסע ֶשַסע. 1 שֹּ ה וְּ סָּ יס ַפרְּ רִׁ ה. 2.   ַמפְּ רָּ .ַמֲעֶלה גָּ

ים גִׁ ֶקֶשת-ּדָּ ַקשְּ יר וְּ ַנפִׁ ג ֶשֵיש לֹו סְּ ֵשר הּוא ּדָּ ג כָּ .ּדָּ

יו-עֹופֹות לָּ ַרגְּ ַעל לְּ מָּ ם מִׁ ַעיִׁ רָּ ֵיש לֹו כְּ ַבע וְּ נֹו עֹוף ַההֹוֵלְך ַעל ַארְּ ה הִׁ ילָּ ֲאכִׁ ר בָּ תָּ .עֹוף ַהמֻּ

ַצֵין נּו נְּ ַסר לָּ מְּ ים ֶשנִׁ ים ַרק ַבֲעֵלי ַחיִׁ לִׁ נּו אֹוכְּ ֶרתֶשַכיֹום אָּ סֹּ מָּ יםבְּ הֹורִׁ ה ֶשֵהם טְּ רּורָּ .בְּ

.
חידה בפרשה

יהּוא. 1 ב ַוֲאבִׁ ירּו נָּדָּ טִׁ קְּ ה הִׁ ?מָּ

ֵשר. 2 ג ֶשֵאין לֹו ֶאת ֶזה ֵאינֹו כָּ .ּדָּ

ׁשּובֹות  םִעם )ֶאת ַהתְּ ה+ׁשֵׁ (ִכתָּ

ִניס  ַהכְּ ַבתיֵׁׁש לְּ תֵׁ ִביִעילְּ ב ַעד יֹום רְּ רָּ .הָּ

שבתלממתק 
ד תורני"בית חינוך חמ

שוהם-אבני החושן

א"תשפןניסד "בס



,  בברכת שבת שלום

ס"הרב גלעד כהן רב ביה

ס"ואמיר שני יועץ ביה

ה ְוֶאת " אָּ ַאיָּהְוֶאת ַהדָּ "ְלִמינָּּההָּ

ל ַחיָּה"ֲחזַ  נּו ֶׁשכָּ ִרים לָּ ה, ל אֹומְּ ֲאִכילָּ ה בָּ ה ַהתֹורָּ רָּ סְּ ה אֹו עֹוף ֶׁשאָּ מָּ הֵׁ ה, בְּ ה ִעם ִסבָּ רָּ סְּ .אָּ

א מָּ ֻדגְּ הֹור -ֲחִזיר: לְּ מֹו טָּ ֶאה ַעצְּ יַּון ֶׁשַמרְּ סֹוַתיו )כֵׁ ֶאה ַפרְּ אֹמרַמרְּ הֹור"לֵׁ ִני טָּ ִביעּות"( אָּ ֶעֶצם צְּ זֹוִהי בְּ ה. וְּ רֹוֶתיהָּ -ֲחִסידָּ ה ֶחֶסד ִעם ֲחבְּ ִפי ֶׁשעֹושָּ ַבד, לְּ רֹוֶתיהָּ ִבלְּ לֹא ִעם -ַאְך ִעם ֲחבְּ ה וְּ ִמי ֶׁשִהיא ַמִכירָּ

ִׁשים ר ֲאנָּ אָּ . ׁשְּ

א)ַאיָּה  מֵׁ ה( עֹוף טָּ אָּ ַקרּוא ַגם רָּ עֹוף הָּ ַמֶסֶכת . הּוא הָּ מּוד בְּ רֻחִליןַהַתלְּ יֹותֵׁ ִפי ֶׁשרֹוֶאה בְּ ה לְּ אָּ מֹו רָּ א ׁשְּ רָּ ִביר ַמדּוַע ִנקְּ ל... ַמסְּ אֵׁ רָּ ֶאֶרץ ִישְּ ה בְּ ילָּ בֵׁ רֹוֶאה נְּ ֶבל וְּ בָּ ד בְּ ..עֹומֵׁ

ֶאֶרץ חּוץ לְּ א בְּ צָּ ִפי ֶׁשִנמְּ ה לְּ סּור ַבֲאִכילָּ לֹוַמר עֹוף ֶזה אָּ ה-כְּ דֹוׁשָּ ל ַהקְּ אֵׁ רָּ ר ַרע ַעל ֶאֶרץ ִישְּ ַדבֵׁ א ּומְּ מֵׁ קֹום טְּ ..מָּ

ה זֹו ֶׁשל  עָּ ה רָּ ֶנֶגד ִמדָּ ַאיָּהכְּ ההָּ ה ֲהפּוכָּ ה טֹובָּ ה"-עֹוֶמֶדת ִמדָּ ".ַעִין טֹובָּ

ל  ַתדֵׁ נּוִנׁשְּ חֹות טֹוִביםֻכלָּ ִרים פָּ בָּ ִאינּו דְּ ַאף ִאם רָּ ר וְּ בָּ ל דָּ כָּ ִרים ַהוֹּוִבים ֶׁשבְּ בָּ אֹות ֶאת ַהדְּ ם,  ִלרְּ ן אֹותָּ ַתקֵׁ ׁשּוט נָּקּום ּונְּ ר פָּ ַדבֵׁ קֹום לְּ ה.. ִבמְּ חָּ לָּ ַהצְּ !בְּ

ְך ַעד ִשְמַחת ּתֹוָרה רֶּ ֲחִצי ַהדֶּ

ָלּה ְבַגֲאָוה ַרָבה ר, ִאָמא:  "רֹוִנית ָרָצה ְלִאָמא שֶּ פֶּ ָאה עַ !"  ִהַגְעִּתי ַלֲחִצי ַהסֵּ ַעל מֵּ ר ָהִראשֹון מֵּ פֶּ ִהיא ָקְרָאה ְלַבדזֶּה ָהָיה ַהסֵּ ָאה ָבּה.  מּוִדים שֶּ ְפַשת ְבח  .  ִאָמּה ַגם ָהְיָתה ְמאֹוד גֵּ

ּׁשּום ָדָבר ֹלא ַיְפִסיק אֹוָתּה ה ְלִאָמא שֶּ ר ְוַעְכָשו ָהָיה ִנְראֶּ ַסח רֹוִנית ִהְתִחיָלה ִלְקֹרא יֹותֵּ י ָשָעה ִהיא שּוב פַ .  פֶּ ְוָכְך ָהִעְדּכּוִנים !".  ַעמּוִדים25עֹוד ", ַעם ָקְרָאה ְבקֹול ָרםַאֲחרֵּ

רֹוִנית ִנְכְנָסה ַלָסלֹון ִעם ִחּיּוְך ֲעָנק ַעל ַהָפִנים ְלָחן ְוִהְכִר , ִהְמִשיכּו ְלַהִגיַע ַעד שֶּ ר ַעל ַהּׁש  פֶּ ת ַהסֵּ ן ָשְמחּו ְמאֹוד ְושֹוֲחחּו ַעל ַהִספּור !"  ִסַּיְמִּתי"יָזה ִהִניָחה אֶּ יהֶּ ,  מּויֹותַעל ַהדְ -ְשּתֵּ

ַתח ַעד ַהסֹוף ַהַמְפִּתיעַ  .ָהֲעִליָלה ְוַהמֶּ

ינּו ְבצּוָרה ְמַעְניֶּנֶּת ר טֹוב ָיכֹול ְלַהְשִפיַע ָעלֵּ פֶּ הּו ְמַהנֶּה.  סֵּ רְיָלִדים ַרִבים ְמַלְקִקים גְ . ָלֹרב ָאנּו ֹלא רֹוִצים ִלְגֹמר ַמּׁשֶּ ִהיא ֹלא ִּתָגמֵּ י שֶּ ְפָשה.  ִליָדה ְלַאט ְלַאט ְּכדֵּ ַהח  ִמי ָרָצה שֶּ

ר טֹוב ָאנּו קֹוְרִאים ְוקֹוְרִאים? ִּתְסַּתּיֵּם פֶּ ִהגַ !  ְמַסְּיִמים אֹותוֹ ...ּוְמָסְרִבים ְלַהִניַח אֹותֹו ַעד ש, ֲאָבל סֵּ ְמַחִּכים לָ , ְענּו ַלֲחִציְבִשְמָחה ְנַצּיֵּן שֶּ עֹוִלים שֶּ ּיֵּש עֹוד ֲחָלִקים מֵּ !נּוִביִדיָעה שֶּ

ם  ֲחָכִמים ַּתְלמּוִדִּיים ְבשֵּ ָערֹות ְמַעְנְינֹות שֶּ י הֶּ ק י.  ִצְּינּו' סֹוְפִרים'ְבָפָרַשת ְשִמיִני יֵּש ְשּתֵּ רֶּ ן ' סֹוְפִרים'ָקְבעּו הַ " ָדֹרש ָדַרש"ִמִלים ז בַ "ָפסּוק ט' ְבפֶּ לּו הֵּ ִמִלים אֵּ ּתֹוָרה ֲחִצי הַ 'שֶּ

בֹות ָלּה' ָדֹרש'ְּכלֹוַמר ַעד .  'ַבּתֵּ ל ַהּתֹוָרה ּכ  ִצי ַהִמִלים שֶּ הַ , ָהִראשֹון יֵּש חֵּ ִצי הַ ' ָדַרש'ּומֵּ ִני ָוָהְלָאה ַהחֵּ ִניַהּׁשֵּ ק י.  ּׁשֵּ רֶּ ָהאֹות ָוא' סֹוְפִרים'ִצְּינּו הַ , ב"ָפסּוק מ, א"ּוְבפֶּ ָגחֹון  ו ְבִמָלה"שֶּ

ָלּה ל ָּכל ַהּתֹוָרה ּכ  ְמָצִעית שֶּ ְמָצִעי מֹוִפיַע ְבָפָרַשת ַּתְזִריעַ .  )ִהיא ָהאֹות ָהאֶּ ַקח ָעצּום ַבִחבּור ְלָכל אֹותִמּתֹוְך ַאֲהָבה ְוִחבּו.(  ַהָפסּוק ָהאֶּ לּו ִלְמדּו אֹוָתנּו  לֶּ ר ָעֹמק ַלּתֹוָרה סֹוְפִרים אֵּ

ָלנּו ת ַהְקדֹוָשה שֶּ ק ִמָמֹסרֶּ לֶּ ג ַעל ַאף אֹות. ּוְלָכל ִמָלה ְּכחֵּ ל ַהּתֹוָרה ָאסּור ְלַדלֵּ ין ְלָהִרים ָיַדִים ּוְלַהְמִשיְךִאם יֵּש ִמלָ .  ִבְקִריָאה ְוִלמּוד שֶּ נֶּת אֵּ ִמָלה  יֵּש ַלֲחֹקר ְוִלְדֹרש ָּכל, ה ֹלא מּובֶּ

!ָּכל אֹות ְקדֹוָשה.  ְואֹות


