מעשה שהיה /

טליה דהן

חַ ג הַ סֻּכּוֹת הָ לַ וְ הִ תְ קָ ֵרב ,וּבְ כָל הָ עִ יר בֵּ ְר ִדיצ'וֹב אֵ ין אֲפִ לּוּ אֶ תְ רוֹג אֵ חַ ד לְ קַּ יֵּם בּ ֹו אֶ ת
ְהוּדי הָ עִ יר .עָ צוּב
הַ ִמּצְ וָה .אֵ ין אֶ תְ רוֹג לָצַ ִדּיקַ ,רבִּ י לֵוִ י יִצְ חַ ק ,וְ אֵ ין אֶ תְ רוֹג אַף לְ אֶ חָ ד ִמי ֵ
יחים נָפוֹצוּ בְּ כָל
ַרבִּ י לֵוִ י יִצְ חַ ק וּכְ כֹ ל שֶׁ מִּ תְ קָ ְרבִ ים יְמֵ י הַ חַ ג ,מַ ע ֲִמיק צַ עֲר ֹוְ .שׁלִ ִ
הוּדים בָּ אֵ זוֹר ,וְ הַ מַּ אֲמָ צִ ים נ ְָשׂאוּ
הַ סְּ בִ יבָ ה .בִּ ְקּרוּ בְּ כָל הַ ְשּׁו ִָקיםִ ,חזְּ רוּ עַ ל כָּל בָּ תֵּ י הַ יְּ ִ
ְהוּדי שֶׁ הָ יָה בְּ ַד ְרכּ ֹו לְ בֵ ית ֹו ,וּבְ יָד ֹו ,מַ מָּ שׁ א יֵיאָמֶ ן :אֶ תְ רוֹג ְמה ָֻדּר .אַ 
פְּ ִרי .נ ְִמצָ א י ִ
אֲבוֹי! בַּ עַ ל הָ אֶ תְ רוֹג ְמסָ ֵרב לְ הִ שָּׁ אֵ ר בְּ עִ יר ,הוּא ְממַּ הֵ ר לְ אִ ְשׁתּ ֹו וְ לִ יל ָָדיו בְּ עִ יר אַחֶ ֶרת.
כְּ שֶׁ כּ ְָשׁלוּ כָּל מַ אֲמַ צִ י הַ ִשּׁכְ נוּעַ ִנגַּשׁ אֵ לָיו ַרבִּ י לֵוִ י יִצְ חַ ק וְ אָמַ ר ל ֹו" :אִ ם
תִּ שָּׁ אֵ ר כָּאן לְ חַ ג הַ סֻּכּוֹתֲ ,אנִי מַ בְ ִטיחַ לְ  אֶ ת חֶ לְ ִקי בְּ גַן עֵ ֶדן!".
הוּדי בַּ ִשּׂ ְמחָ ה .
"עָ ִשׂינוּ עֵ סֶ ק ",עָ נָה הַ יְּ ִ
כְּ שֶׁ נִּכְ נָס הַ חַ גִ ,חפֵּ שׂ בַּ עַ ל הָ אֶ תְ רוֹג ֻסכָּה לַשֵ בֶ ת בָּ הּ בָּ עִ יר
בֵּ ְר ִדיצ'וֹב ,אַ  הַ פְ תָּ עָ ה ְמאֹ ד א נְעִ ימָ ה צִ פְּ תָ ה ל ֹו.
אַרחוּ ,כִּ י הַ כֹּל הוּא
בְּ נִּימוּס אַ  בְּ תַּ ִקּיפוּת הִ סְ בִּ יר ל ֹו מֵ ְ
הוּדי נ ְִדהַ ם" .מָ ה
יָכוֹל לָתֵ ת ל ֹוַ ,רק א לַשֵ בֶ ת בַּ ֻסּכָּה .הַ יְּ ִ
זֹאת אוֹמֶ ֶרת?!" ,תָּ מַ הֲּ " ,אנִי רוֹצֶ ה לְ קַ יֵּם אֶ ת ִמצְ וַת
אָרחַ בְּ שֶׁ לּ ֹו :אֵ ין הוּא יָכוֹל לְ אַפְ שֵׁ ר ל ֹו
ֻסכָּה" .אַ  הַ ְמּ ֵ
אָרחַ מוּזָר" ,חָ שַׁ ב הָ או ֵֹרחַ בְּ לִ בּ ֹו
אֶ ת הַ כְּ נִיסָ ה ַל ֻסּכָּהְ " .מ ֵ
אָרחַ
וּפָ נָה לַבַּ יִת הַ שָּׁ כֵן .חָ שַׁ ב לְ בַ קֵּ שׁ מֵ הַ ְשּׁ ֵכנִים לְ הִ תְ ֵ
בְּ ֻסכָּתָ ם .לַמַּ ְרבֵּ ה פְּ לִ יאַת ֹו ,גַּם ִמ ְשׁפָּחָ ה ז ֹו סֵ ְרבָ ה לִ פְ תוֹחַ
בְּ פָ נָיו אֶ ת ֶדּלֶת ֻסכָּתָ הּ .תּוֹצָ אוֹת דּוֹמוֹת הִ ִשּׂיג לְ תַ ְדהֵ מָ ת ֹו
הַ גּוֹבֶ ֶרת גַּם אֵ צֶ ל יֶתֶ ר הַ ְשּׁ ֵכנִים .אַט-אַט הֵ חֵ ל הַ יְּ הוּ ִדי לְ הָ בִ ין
שֶׁ אֵ ין אֵ לּוּ סְ תָ ם ִמ ְק ִרים .הָ ַרבִּ י ,כִָּ מסְ תַּ בֵּ ר ,צִ וָּה עַ ל בְּ נִי הַ ְקּהִ לָּה
שֶׁ א יַכְ נִיסוּהוּ בְּ שׁוּם פָּ נִים וְ אֹ פֶ ן ַל ֻסּכָּה .אַ  מַ דּוּעַ הוֹצִ יא
וּמבֻלְ בָּ ל כִּ וֵּן פְּ עָ מָ יו
הו ָֹראָה מוּזָרָ ה כָּל-כְָּ !?מיֹאָ שׁ ְ
לֶעֵ בֶ ר בֵּ ית הַ צַּ ִדּיק" .הַ אִ ם כְָּ משַׁ לְּ ִמים לִ י ֲעבֻר הַ טּוֹבָ ה
אַרתִּ י כָּאן עַ לְ -מנַת לְ זָכּוֹתְ כֶם בְּ ִמצְ וָה,
שֶׁ עָ ִשׂיתִ י?!" ,קַ בַ לֶ " .נעֱתַ ְרתִּ י לְ בַ קָּ שַׁ תְ כֶם וְ נ ְִשׁ ְ
וְ אַ תֶּ ם מ ֹונְעִ ים ִממֶ נִי ִמצְ וָה חֲשׁוּבָ ה א פָּחוֹתִ ,מצְ וַת י ְִשׁיבָ ה בָּ סוּכָּה?!"".זֶהוּ הַ ִדּין",
טוּרים גַּם ִמן
מַ ְרגִּ יע ֹו הָ ַרבִּ י" .אִ ם אֵ ין אֶ תְ רוֹג  -אֵ ין ְמבָ ְרכִ ים עָ לָיו .אִ ם אֵ ין ֻסכָּה ,פְּ ִ
הַ ִחיּוּב לַשֵ בֶ ת בָּ הּ" "אֵ ין ֻסכָּה?!"ִ ,דּבְ ֶרי הָ ַרבִּ י הִ ְקפִּ יצוּ אֶ ת הָ אִ ישׁ" .ה ֲֵרי בָּ עִ יר אַלְ פֵ י
סֻכּוֹת!" "מָ ה אֶ פְ שָׁ ר ַלעֲשׂוֹת?"ַ ,נ ֲענָה הָ ַרבִּ י בַּ א ֲִדישׁוּת ְמעֻשָׂ ה .
" ַרבִּ י" ,זָעַ ק הָ אִ ישׁ" ,אָ נָּא ַרחֵ ם עָ לַי וְ תֶ ן לִ י לַשֵׁ בֶ ת בָּ ֻסכָּהֲ .אנִי מוּכָן לָתֵ ת אֶ ת כָּל ה ֹונִי
כְּ ֵדי א לְ הַ פְ סִ יד אֶ ת הַ ִמּצְ וָה"-" .אִ ם תְּ וַתֵּ ר עַ ל הַ הַ בְ טָ חָ ה שֶׁ נָּתַ תִּ י לְ  ,בִּ ְדבַ ר חֶ לְ קֵ 
הוּדי הָ או ֵֹרחַ
בְּ גַן-עֵ ֶדן ,אֶ תֵּ ן לִֵ מיָּד לַשֵׁ בֶ ת בַּ ֻסּכָּה" ,אָמַ ר הַ צַּ ִדּיק בַּ קּוֹל שָׁ לֵו וּמָ תוּן .הַ יְּ ִ
קָ פָ א עַ ל עֹ ְמד ֹו כְּ שֶׁ הוּא נָבוֹ .הַ אִ ם ְיוַתֵּ ר עַ ל הַ הַ בְ טָ חָ ה הַ נִּפְ לָאָה ַרק כְּ ֵדי לְ קַ ָיּם ִמצְ ווֹת
ֻסכָּה? וְ אוּלַי כְּ ָדאי לְ שָׁ לֵם אֶ ת הַ ְמּ ִחיר הַ גָּבוֹהַּ  ,לְ וַתֵּ ר עַ ל הַ ֻסּכָּה ,כְּ ֵדי לִ זְ כּוֹת בְּ גַן-עֵ ֶדן?
וְ הוּא הֶ ְחלִ יטַ " .רבִּ י" ,אָמַ ר בְּ קּוֹל בּוֹטֵ חַ וְ נָחוּשֲׁ " .אנִי ְמוַתֵּ ר עַ ל הַ בְ טָ חָ תְ  .מָ ה לִ י גַן-
יהוּדי וּלְ קַ יֵּם אֶ ת ִמצְ וַת ֻסכָּה כְּ כָל עַ מֵּ נוּ בְּ נֵי-י ְִשׂ ָראֵ ל .אָ נָּא
עֵ ֶדן אִ ם אֵ י ֶננִּי יָכוֹל לִ ְחיוֹת כִּ ִ
הַ נָּח לִ י לְ קַ יֵּם אֶ ת ִמצְ וַת ֻסכָּה!"
ִחיּוּ לְ בָ בִ י ז ַָרח עַ ל פָּ נָיו שֶׁ ל הָ ַרבִּ י" .הִ נְּ מֻ זְ מָ ן לִ סְ עֹ ד בַּ ֻסּכָּה .וְ עַ כְ שָׁ ו ֲאנִי שָׁ ב וּמַ בְ ִטיחַ :
ְמקו ְֹמ בְּ גַן-עֵ ֶדן שָׁ מוּר לְ  בִּ ְמ ִחיצָ תִ י .א ָרצִ יתִ י שֶׁ תִּ זְ כֶּה בְּ גַן-עֵ ֶדן ַרק בִּ זְ כוּת חֻ ְשׁ
הַ ִמּסְ חָ ִריָ .רצִ יתִ י שֶׁ תִּ הְ יֶה רָ אוּי לְ כַ .וְ עַ כְ שָׁ ו ,כְּ שֶׁ ה ֹוכָחַ ת ְמסִ ירוּת-נֵפֶ שׁ עַ ל ִקיּוּם ִמצְ וָה,
הִ נְָ ראוּי בְּ אֱמֶ ת לִ הְ יוֹת עִ ִמּי בִּ ְמ ִחיצָ תִ י בְּ גַן עֵ ֶדן!"

דמות אחת בשבוע/

לירון בן חמו

הרצל
מקום הולדתו של הרצל הוא בודפשט .הרצל נולד בשנת  1860וחונך ברוח תרבות
ההשכלה היהודית-גרמנית .בהיותו בן  18עברה משפחתו לעיר וינה והרצל החל
ללמוד משפטים באוניברסיטה ,שם נתקל לראשונה באנטישמיות ושם גילה כי
יהדותו תמנע ממנו להיות שופט .הרצל הפך לעיתונאי .לאחר פרשת דרייפוס )בה
הואשם יהודי על דבר שלא עשה רק כי היה יהודי( הבין הרצל כי הפתרון היחיד
לבעיית היהודים הוא שליהודים תהיה מדינה ,ארץ .כך נולד הרעיון להקים תנועה
ציונית שתקים מדינה לעם היהודי בארץ ישראל .הרצל פעל בתורכיה ,גרמניה
ובריטניה במטרה להשיג את האישורים מהמעצמות אך הוא לא זכה לראות את
הגשמת חזונו ,כלומר :את הקמתה של מדינת ישראל .הרצל תמך בתוכנית אוגנדה,
וכשנה לפני הקונגרס הציוני הראשון ביטל הרצל את תמיכתו בתוכנית אוגנדה.
הרצל ייסד את הקונגרס הציוני הראשון .בשנת  1904כשהוא בן  44בלבד ,חלה
הרצל מנסיעותיו הרבות שעייפו אותו ולא אפשרו לו לטפל במחלותיו ,ונפטר10 .
שנים לאחר שהחל את פעילותו הציונית.

פינת ההלכה

ג.
ד.

החידה השבועית

זהה את הפסוק

ה.

תשובות ניתן למסור לבנות
השירות או באתר:

ב.

מצווה על כל אדם לעסוק בעצמו בבניית הסוכה ובהנחת הסכך אף על פי שהוא
אדם מכובד ,וזהו כבודו שעוסק בעצמו במצווה ואם לא יכול לבנות בעצמו -
ימנה אחרים לכך.
אף על פי שיוצאים בסוכה שאולה ,מצוה על כל אדם להשתדל לעשות סוכה
משלו בחצרו .ומי שעושה סוכה הקב"ה מסכך עליו בעולם הבא ומגן עליו מכל
מלאכי חבלה.
יש להעמיד את הסוכה במקום השייך לו או במקום שיש לו רשות להעמיד את
הסוכה.
בכל סוכה צריך להיות לפחות שלוש דפנות וסכך .את הדפנות אפשר לעשות
מכל דבר העומד בפני הרוח ,ואפילו ברזל.
ראוי ליפות את הסוכה ולקשט אותה כפי כוחו משום שנאמר "זה אלי ואנוהו",
ואמרו חז"ל" :התנאה לפניו במצות ,עשה לפניו סוכה נאה".
www.NECHALIM.net

א.

 /לעילוי נשמת יהודית בת ציפורה

יאללה ...יצאנו לחופש!
חחח ...לפני שניה חזרתם
ושוב חופש? מזל שיש חגים!
לפני שניה ,אבל כבר הספיקו
לעשות לנו  3מבחנים

וניסוי חקר במדעים...
אבל לפחות יצאנו עם טעם
מתוק בפה...
???

קיבלנו היום גלידות בגביע
לכל התלמידים בבית הספר

טוב אני בדרך למיפקד ,נקווה
שהפעם אני אזכור את
המילים של ההמנון!

אז ככה זה נראה!
וואי איזה שווה.
הלכת על וניל אני רואה
כן ,הצלחתי גם לפתור את
החידה של שבוע שעבר ,זה
היה הפסוק "ועתה כיתבו
לכם את השירה הזאת"
ומי זכה בהגרלה?
שירה שעובי מכיתה ד',
ששלחה תשובה דרך האתר

בהזדמנות אני גם אשלח לך
את הקישוטים שהכנו לסוכות

ואולי גם יש לך עוד חידה
בשבילי?
פעם קודמת אמא עזרה לי
לגלות את התשובה
בטח ,החידה השניה הפעם
היא :איזה שני ההרים
מוזכרים בפרשה?

מיד חוזר אליך עם תשובה

שבת פרשת האזינו * י"ג בתשרי תשע"ו * גליון 3

לקראת שבת
"גשם גשם משמים"
השמים והארץ ,הקיימים לעולם ,הם העדים לברית בין עם ישראל לאלוהיו בפרשתינו,
הערבים לקיומה" :שאם יזכו ,יבואו העדים ויתנו שכרם ,הגפן תתן פריה ,והארץ
והם גם ֵ
תתן יבולה ,והשמים יתנו טלם .ואם יתחייבו ,תהיה בהם יד העדים תחילה" )רש"י( .מילים
אלו נקראות בימי הסתיו ,בהם כולנו מתחילים לשאת עיננו לשמים )במובן הפשוט(
ולהתפלל לגשם .החל מן היהודי הפשוט שיתחיל לומר בכל יום "משיב הרוח ומוריד
הגשם" ועד לכהן הגדול ,שהיה מתחנן בפני בורא עולם בקודש-הקודשים "שאם תהיה
שנה זו שחונה  -תהיה גשומה ...ואל יכנס לפניך תפילת עוברי דרכים לענין הגשם בשעה
שהעולם צריך לו".
לא סתם מבקש הכהן הגדול במקום הקדוש ביותר ובזמן הקדוש ביותר "שלא תיכנס
תפילת עוברי דרכים לענין הגשם" .כי לא הכל שמחים בבוא הגשם ,יש כאלה שאולי
מבינים את חשיבותו ,אך באותו רגע מעדיפים שלא ירד" :כגון הולכי דרכים ומי שהיה
בורו מלא יין )וחושש שהיין יפגע מהמים(" .למעשה ,התורה מציבה למולנו שתי דמויות.
הראשונה היא דמותו של החקלאי :החקלאי חורש וזורע ,בזיעת אפו ,מתוך אמונה שאם
הוא יעשה את ההשתדלות ,יסייעו לו מן השמים ויורידו גשם .החקלאי מחובר לאדמתו,
לשורשיו ,אך גם מחובר לשמים ומאזין להם .לעומתו" ,עובר הדרכים" ,חולף ממקום
למקום כעלה-נידף ובעיניו כולם צריכים לספק את תאוותו הרגעית ,אפילו השמים,
שיעצרו מן המטר כל עוד הוא בדרכים.
לכן ,רגע לפני הכניסה לארץ ,מסביר משה את ההשלכות של כל בחירה :אם נתחבר לארץ
ונאזין לשמים נזכה לאכול מ"תְּ נוּבֹת שָׂ ָדיְ ...דבַ שׁ ִמסֶּ לַע וְ שֶׁ מֶ ן מֵ חַ לְ ִמישׁ צוּר" .אם נהיה
וּשׁ ַניִם ָינִיסוּ ְרבָ בָ ה" .כי
קשובים לצרכים של הכלל ונהיה מאוחדים אזי "י ְִרדֹּף אֶ חָ ד אֶ לֶף ְ
השילוב בין אחדות ואמונה הוא מהותה של הברית .ברית סיני שתחילתה "כעם אחד בלב
אחד" ,וסופה במילים "וכיפר אדמתו עמו" – כפי שפירש רש"י – "יפייס אדמתו ועמו על
הצרות שעברו עליהם".
בברכת חג שמח ושנה מוצלחת ,באחדות ,במאמץ משותף ובאמונה,
נהוראי אליקים
מנהל בית הספר נחלים

