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 הרב שאול וידר שיעור פרשת שבוע: 

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת ויקהל

  זמן תפילין /טלית 17:16 הדלקת נרות

 06:00 שחרית א' 17:25 14:00מנחה            

 06:45 שחרית ב' )בביה"כ( שיעור הלכה אקטואלית

  סוף זמן ק"ש 06:45 שחרית א'

    08:30  שחרית ב'

 17:25 מנחה וערבית 17:06 13:30, 12:30מנחה    

  שקיעה 17:40 לימוד הורים וילדים

 20:10 ערבית 18:11 צאת השבת

 
 דורית רידר :(8080-, קווי מקוצר0523934505 -)ניידתורנית  ותאח

ֹּאֶמר מֶֹּשה ֶאל" ָרֵאל ַוי ֵני ִישְּ  בְּ

אּו ָקָרא   ֵאל ֶבן ה'רְּ ַצלְּ ֵשם בְּ הּוָדה אּוִרי ֶבן בְּ ַמֵטה יְּ  חּור לְּ

ַמֵלא אֹּתֹו רּוַח א   ָכל-ַויְּ ַדַעת ּובְּ בּוָנה ּובְּ ָמה ִבתְּ ָחכְּ ָלאָכה ֹלִהים בְּ  "מְּ

 (ל"א-)שמות ל"ה, ל'

 

 )נ"ה.( ברכותבבלי 

רעב, ושובע, ן: אמר ר' יוחנן: שלשה דברים מכריז עליהם הקדוש ברוך הוא בעצמו ואלו ה

וידבר ה' אל משה לאמר ראה " :)שמות ל"א א'( שנאמר דכתיב פרנס טוב .ולגבי. טוב מנהיג ופרנס

 .הממונה על בניית המשכן האדריכל הראשי של הקב"ה בעצמו קרא בשמו .."קראתי בשם בצלאל

 

 שיתנובציבור  מתייעצים אין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים רבי יצחק אמר

אּו ָקָרא ".. אמרשנ הסכמתם למינוי, וכפי ֵאל ה'רְּ ַצלְּ ֵשם בְּ  רלשון 'ראו' מצביעה על פנייה לציבו ,.."בְּ

האם אתה, משה, סבור שראוי  ?"משה הגון עליך בצלאל: "לו הקדוש ברוך הוא למשה אמרש

אף על  הקב"ה אמר לו !רבונו של עולם אם לפניך הגון לפני לא כל שכן": משה אמר לו הוא לכך?

הגון עליכם " :הלך ואמר להם לישראל לבני ישראל ושאל את דעתם פי כן לך אמור להם

  ן!".לפנינו לא כל שכ ,ולפניך הוא הגון ,אם לפני הקדוש ברוך הוא" :אמרו לו ?"בצלאל

 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7
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 "..לא תבערו אש.. ביום השבת"

ה ְמָלאָכה "מפורטת על מצוות השבת שניתנה לעם ישראל:  פותחת בהכרזה - "ויקהל" נופרשת ָעשֶׁ ת ָיִמים תֵׁ שֶׁ שֵׁ

ש ם ֹקדֶׁ ה ָכל: "..עם תוספת הסנקציה למפר אותה ה'.."ַשַבת ַשָבתֹון לַ  ּוַבּיֹום ַהְשִביִעי ִיְהיֶׁה ָלכֶׁ בֹו ְמָלאָכה  ָהֹעשֶׁ

ם ְביֹום ַהַשָבת לֹא".. " ונספח אזהרה ספציפי:יּוָמת יכֶׁ ש ְבֹכל ֹמְשֹבתֵׁ   .ג'(-)ל"ה ב' ."ְתַבֲערּו אֵׁ

מה המיוחד בהדלקת אש מכל המלאכות, שהכתוב בוחר להתמקד דווקא בה בציווי על שמירת השבת?                      

לאש היו  והשימוש באש היו תנאים הכרחיים להתפתחות התרבויות. אנושות השליטהמשחר האנסה לענות.. 

תקשורת, השתכללו עם  -, נשארו עד היום, וחלקם, כדוגמת אוכלותאורה, חימום  -שמרביתם  שימושים רבים

הזמן. ביהדות, הגילוי הראשוני למשה היה באמצעות הסנה הבוער והאש מקבלת תפקיד חשוב ומרכזי כחלק 

שהחשובה ביניהן  תקשורתמטרות לבאופן רשמי  האש שימשה 'בית שניבמקדש במיוחד. בימי ' -מעבודת ה' 

                              קידוש החודש.במטרה להודיע תוך פרק זמן קצר על לבבל  ועד משואות מירושליםההדלקת  הייתה

ן מדוע דווקא בה מתמקד הציווי דתית, ושכזו, קל להבי-נסכם, שהאש היא 'ראש החץ' בהתפתחות הטכנולוגית

  האוסר על כל מלאכה בשבת.

עם סוגיה זו.  ים""קראלהתמודדותם של ה ההקשרעולה  מיד הבערת אש בשבת, על בקוראנו את הפסוק האוסר

 :קהילההשל  שורשיהב נתחיל

 ממספר השבים מספר הנשארים בגלות היה רב 'שיבת ציוןימי 'בוהוגלו היהודים לבבל  'בית ראשון'לאחר חורבן 

דתי. -חברתית ובעיקר בהיבט הרוחני-התבססה יהדות בבל מבחינה כלכלית 'בית שני'. לאחר חורבן לארץ הקודש

"התלמוד הבבלי". בעל הסמכות שעמד בראש הקהילה היהודית ומול השלטון בבבל  הגדול חיבורהיעיד על כך 

פי המסורת ראש הגולה התייחס לשושלת מלכות  על .נשא את התואר "ראש הגולה" )בשפת המקום: 'ריש גלותא'(

היה תלמיד שבמקומו נבחר 'ענן בן דוד' ונפטר ראש הגולה )שלמה בן חסדאי(  765בשנת  ה'(. )סנהדרין 'בית דוד'

אלמנצור.  -של הח'ליף העבאסי הרשמי חכם ובקיא בתורה הכתובה ובתורה שבעל פה. המינוי עבר את אישורו 

בספרי המשנה והתלמוד, אימץ את התורה שבכתב  'תורה שבעל פה'כפר בהוא לתפקיד הרם, של ענן עם כניסתו 

 .לכלא נשלח והוא האשימו את ענן כמורד במלכות – 'תורה שבעל פה'שדגלו ב חכמים. הכפי שהוא ונצמד לפשט

ונפרדת הוכיח צדקתו מול הח'ליף, בהכריזו כי הוא וחסידיו הם בני כת דתית חדשה בהמשך, הוא ביקש ל

הדבקים  - "קראים"לשמם  שונהעם הזמן ועל שמו  -תחילת דרכם נקראו "ענניים" ב ."מהיהדות הרבנית"

עלה עם משפחתו וחסידיו לירושלים ובנה בית כנסת בעיר לעדה  ,במקרא בלבד. ענן השאיר את רכושו בבבל

מהארץ . 'רובע היהודי'קראים בברחוב ה היום עומד עדולעתיק ביותר  היום נחשב . בית הכנסת הקראיהקראית

                 קהילת הקראים במצרים הייתה מהגדולות ביותר. לאורך דורותוהפיץ את תורתו , שם המשיך לירד למצריםהוא 

מול  ,למרגלות הר הזיתים ,נקבר בירושלים בנחל קדרוןהוא (. ירהלספ 811שנים במותו ) 96ענן בן דוד היה בן 

 קברו של זכריה הנביא.        

אסרו על ו כפשוטו, ('ג-ה")ל"לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" : הקראים צייתו לכתובנחזור לאש. 

 וישבו במהלך השבת את הבית האירו הם לא .השבתמהלך דלוק בתמשיך ותשמערב שבת עצמם הדלקת אש 

' הן מפאת האיסור מבחינתם שימשיכו נרות שבת' הדליקולא  הנשים הקראיות. בחושךלאכול סעודת שבת קרה, 

  הם קיימו את מצוות השבת  'ככתבה וכלשונה'.. כתובה בתורה. אינהמצווה זו לדלוק בשבת והן מהסיבה ש

( 1863אברהם פירקוביץ, הצליח לשכנע את אלכסנדר השני ) - , החכם הקראי19-ברוסיה הצארית במאה

. תקדים זה הציל אותם מהחוקים האנטי יהודיים שהטיל הצאר השתחררו הם וכך שהקראים אינם יהודים

                      פטור אותם במטרה שילשלטון הנאצי  תהבברלין פנ בתקופת השואה. קהילת הקראים הקטנה בהמשך

 את  שתקבע, היסטוריון יהדות פולין-עמד פרופ' מאיר בלבן ההגרמנים הקימו ועדה בראש '.חוקי נירנברג'מ
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על הסתמך בקבע שהקראים אינם יהודים , הבין שגורלם תלוי בהחלטתושמעמדם של הקראים. מאיר בלבן 

הקראים בשטחי הכיבוש הגרמני במלחמת קהילת כך ניצלו חייהם של כל  .19מאה בהצאר הרוסי  קבעתקדים שה

 העולם השנייה באירופה. 

יהודי קראי יליד  - ד"ר משה מרזוקהיה יה יאחד הפעילים בחול ,1955"עסק הביש" )פרשת לבון( בשנת בפרשת 

ביחד עם שמואל עזר )מהנדס חשמל( נידונו ע"י בית המשפט המצרי לעונש מוות באשמת ריגול למען שמצרים, 

 מדינת ישראל.  

 יבוץ ראש הנקרהק –מנחם קימלמן                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב'חודש אדר   

 

."אלה אזכרה"..  

)תשס"ה(                                   יום פטירתה של חברתנו רבקה לוי ז"ל                -ג' באדר )ב'(        

      )תשמ"ב(                                   יום פטירתו של חברנו יעקב דרורי ז"ל                - )ב'( ה' באדר      

)תשמ"ג(                                   יום פטירתו של בננו שמוליק קסלר ז"ל               - )ב'( כ' באדר        

רים בן צבי ז"ל                                          )תשע"ו(יום פטירתה של חברתנו מ –ב'( אדר )בכ"ו                        

 

 

 

שבת מברכים –שקלים  –פרשת ויקהל    

קוראים למפטיר בפרשת  - בשני  ".ויקהל"קוראים שבעה קרואים בפרשת  - בראשוןמוציאים שני ספרי תורה: 

 .)מלכים ב', י"ב(בן שבע שנים" : "ההפטרה  ט"ז(.-י"א ,)שמות ל' על נפשותיכם""כי תישא", מתחילתה עד "

'וביום ה' וביום  - שני מברכים ראש חודש אדר  

.חלקים 17דקות ו  51, 03.00יהיה בליל חמישי בשעה  המולד   

. אין אומרים אב הרחמים    

א"י הרב טוקצינקי()לוח   

 

עמי-אללחדוה ולמשפחת   

 אתכם באבלכם על פטירת הנכד

 דרור ז"ל

 קיבוץ סעד
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 יקהלפרשת ו –פ"ש עם שיר 

 ַאִחים־ַגִלים

ם"." ה ה' ַלֲעשת אֹּתָּ ר ִצוָּ ִרים ֲאשֶׁ ה ַהְדבָּ ם ֵאלֶׁ ר ֲאֵלהֶׁ ֹּאמֶׁ ֵאל ַוי ל ֲעַדת ְבֵני ִיְשרָּ ת כָּ ה אֶׁ  ַוַיְקֵהל משֶׁ

רבנו, צריך קודם כל ת מרחב של קדושה להשראת שכינה בקכדי לקום ממשבר נורא כמו חטא העגל ולהצליח לבנו

נו בלשון המיוחדת, "ויקהל", השמורה למצבים מיוחדים, הן . משום כך פותחת פרשתלשקם ולחזק את הקהילה

 מרוממים והן משבריים. כדברי מדרש רבה בפרשתנו:

הים. ותבוא קהלת משה רבינו, -"תבוא 'ועשו לי מקדש', ותכפר על מעשה העגל, שנאמר בו 'קום עשה לנו א

'ויקהל משה את כל עדת בני ישראל' ותכפר על קהלת אהרן, דכתיב 'ויקהל העם על אהרן..." )מדרש שנאמר 

 רבה שמות(

סיפורי התורה מלמדים אותנו שקו דק מפריד בין התקהלות בריאה וחיובית, היוצרת "קהילה" חזקה ובריאה, ובין 

, המלבי"ם, שם לב להבדל לשוני בין התקהלות שלילית, המציפה כעסים, מפוררת ומחלישה. ר' מאיר לייבוש

 התיאורים החיוביים והשליליים של קהל ישראל בתורה.

הנקהלים אין שומרים הסדר, לא בזמן ולא במדרגה; אבל הנועדים יהיו  –"וזה ההבדל בין "קהל" ובין "עדה" 

 לזמן מיועד ועל פי הסדר, זקניהם בראשיהם..."

 ,תאים לכל חלקי הציבור ולאבריו הפנימיים, ורגיש למקצב הפנימי שלולדברי המלבי"ם, רק חיבור הנותן מקום מ

 לאופיו ולמבנהו, יכול ליצור קהילה בריאה ויציבה. 

 הרב רונן נויבירט ז"ל שם דגש דווקא על הייעוד והתוכן הערכי המקופל במושג "עדה": 

ל שבין "קהילת משה" "המפתח להבנת המודל הקהילתי החדש נעוץ בניואנס קטן, אשר מהווה את ההבד

ל"קהילת אהרון". קהילתו של משה הינה קהילה של "כל עדת בני ישראל", בניגוד לקהילתו של אהרון, 

המתוארת בפסוק כקהילה של "עם".  מהו אם כן ההבדל שבין "עם" ו"עדה"?  "עם" או "קהל" הינו אוסף 

אל  עדהחת חזון משותף המוליך את המקרי של פרטים. "עדה" לעומת זאת הינה קיבוץ של אותם הפרטים ת

 מוגדר."  יעדעבר 

רק "עדה" המשכילה ליצור ייעוד משותף ולתחזק מטרות ערכיות, המשלבת מנהיגות אסרטיבית עם רוח התנדבות 

והתגייסות למען הכלל תצליח לבסס ולבנות מקום להשראת שכינה. אנו תקווה שגם אצלנו, בקהילת סעד, נצעד 

בנות וליצור מרחב תפילה וכינוס שיצמיח, יאחד ויעצים את הקהילה. בהזדמנות זו נאחל הצלחה בדרך זו, ונשכיל ל

 צוות בית הכנסת למניין עדות המזרח, שמתחיל את פעילותו בימים אלו. מנהלת הקהילה החדשה שלנו, ולגדולה ל

 :הנובעות ממרכיביה , על תנודותיה של קהילהשל א.ד. גורדון האדם והטבענסיים הפעם בקטע קצרצר מתוך 

ם  דָּ אָּ קֹום ִלְבֵני הָּ  ַהִאם ֵיש מָּ

ם ַאִחים ְלַחִיים,  ת ַעְצמָּ  ְלַהְרִגיש אֶׁ

 ַאִחים־ַגִלים, 

ם,  ל ַחֵיי עֹולָּ ד שֶׁ חָּ  ְבֵני יָּם אֶׁ

ה אֹור ַבֵשִני,  ד מֹוִלידָּ חָּ ה ְבאֶׁ ל ְרִעידָּ ר כָּ  ֲאשֶׁ

ה אֹו אֹור ִמּתֹוְך   ַצַער?ִאם אֹור ִמּתֹוְך ִשירָּ

 ליאב וסלעית לזרא
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 הרב ארי /שקלים-ויקהל לפרשת –מי יודע?  10

 (במהופך 6בעמוד תשובות  -שם נמצאת התשובה לתורה יש הפניה לעליה שאלה)בסוף כל 

 )ראשון( מי כתובה בתורה במפורש? –מתוך ל"ט מלאכות שאסורות בשבת  .1

 )שני( תכשיט אישה. מילה אחת. שתי אותיות זהות. מהו התכשיט? העזרו ברש"י. .2

 )שני( נדב את אבני השוהם ואבני המילואים של האפוד והחושן?מי  .3

 . )חמישי(]רמז: ארון הברית[גם חי וגם צומח אבל בפועל דומם  .4

 )שישי( למי מכלי המשכן היו כפתורים ]שאי אפשר ללחוץ עליהם[? .5

 )שישי( לאיזה כלי מכלי המשכן היה רק טבעת אחת מכל צד? .6

 )שביעי( משכן?מי היה הכלי הגבוה ביותר מכל כלי ה .7

 )שביעי( מה עושות ִסירֹות על מזבח העולה? .8

 מה משמעותם? – 50, 10, 5 –ם בפרשה ימספר .9

 תת יותר מחצי שקל?ל: האם אפשר להוסיף ופרשת שקלים .10

 

--------------------------------------------------------- 

 לזכרה של יוספה ז"ל

 יוספה איננה.

חברתנו היקרה  ,הלכה לעולמה השבוע יוספה ה הקשה,תמחלבעקבות  סבל וייסוריםר שנים רבות מאד של לאח

 .'חברת הנוער'מתקופת 

 בית הספר ילדותה בלמדה ב( מעולי רומניה), יבדל"א בת צילה ודוד יוספה לבית סבו ז"ל, ילידת ירושלים,

היתה לה למשפחה  חת כוכבימשפ ,קיבוץ סעדב 'חברת הנוערחניכה ב' ה בה היתהבתקופ ד.לירוטש-האוולינה ד

  .מאמצת

ליפתח הירש,  19התחתנה בגיל , ביקור חולים" בירושליםשירות לאומי בבית החולים "ל לאחר מכן היא התנדבה

אחת  זכתה לחתןוהיא אף  נולדו להם ארבעה ילדים". אדם"בישוב  והם התגוררו שוטר ממשטרת ישראל

 סבתא.להיות ובנותיה מ

ולמחרת הובאה למנוחת עולמים בבית  נודע לנו על פטירתה של יוספה ,'כי תשא'.במוצאי שבת קודש, פרשת 

 העלמין מישור אדומים.

 ותהא מליצת יושר בצרור החיים" "תהא נשמתה צרורה והיא אהבה אותנו. אהבנו אותה הייתה במותה. 53בת 

 אמן. על כלל עם ישראל.

 קחבר משואות יצח -ישראל זיסק 

 חניך בעבר ב'חברת הנוער' בסעד
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 "יד שניה"חנות מ הודעה

 !שימו לב

  –"יד שנייה" ם משומשים לבגדי מסור יותרל אין

 אנחנו טובעים בבגדים ואין מקום נוסף.

 בגדים "יד שנייה" במקומות הבאים: ניתן למסורלמעוניינים, 

 ".סונול" הדלק בתחנתבשדרות  

 במכל שנמצא ליד הצרכנייה.-בתקומה 

 מכל המתאים.ב -"שדות נגבמועצה האזורית " 

 ,תודה מראשב

 נורית קראוס

 ולכל המשפחה למלי וישראל קסט

 לסיון ותומר ווזנר בן הנכד,ברכות להולדת  

 איחולים לשמחות ולנחת!

 הניןברכות להולדת  ,למלכה אש ולכל המשפחה

 ליהודית ומאיר קונופניצקיבן לזיוה ומשה פרוצל,  נכד

 איחולים לשמחות ולנחת!

תשובות:  1 . הבערה. " ָּת לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ְבֹכל ֹמׁשֹבֵתיֶכם ְביֹום ַהַשב  ." 2 . חח )רש"י: צמיד(.  3 . הנשיאים.                                      

4 . כרובים. " ִּם ְלַמְעלָּה ַָּפי ִּים ֹפְרֵשי ְכנ ְִּהיּו ַהְכֻרב ַוי  ." 5 . מנורה. "  ָּ ֶָּחיה ָּ ּוְפר ַכְפֹתֶריה  ." 6 . מזבח הקטורת. " ָּב  ָּה ּוׁשֵתי ַטְבֹעת ז

ִַּתַחת ְלֵזרֹו ַעל ׁשתֵ  ָּה לֹו מ ָּש ע ָּיו י ַצְלֹעת  ." 7 . מזבח העולה. " ָּתֹו ָֹּלׁש ַאּמֹות ֹקמ ְוׁש  ." 8 . 'סירות'. צורת הרבים של סיר.  9  . 5 – 

אמות של אורך ושל רוחב מזבח העולה.  10 אמות אורך כל קרש מקרשי המשכן.  –  50 קרסים שמחברים את  –  50  

הלולאות שבכל יריעה בכיסוי המשכן.  10 . לא. " ִּיר לֹא ַיְרֶבה ָּׁש ֶהע ֶָּקל  ִּית ַהש ִּּמֲחצ ִּיט מ ְוַהַדל לֹא ַיְמע ."  

 לחנן גולן ולכל המשפחה 

 מזל טוב כפול להולדת הנינים:

 נכדים לתמר וירמיהו בן שלום

 בנים לאביגיל ומאיר, ולמורן ונחום

 איחולים לשמחות ולנחת!


