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לקראת שבת /רב בית הספר
בתחילת בחומש שמות ,אנו נמצאים בפרשות המספרות על שעבוד מצרים
וגאולת ישראל.
בפרשה הקודמת – פרשת שמות ,פגשנו בדמותו של פרעה הרשע שעליו נכתב
"ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף" .מדרש רבה )א' ,ח'( מעלה
תהיה בה עסקנו בשבוע שעבר גם :וכי לא ידע את יוסף? וממשיל המדרש את
הדבר לאחד שרגם את אוהבו של המלך .גזר עליו המלך מיתה וכששאלו מדוע
אמר שעלול אותו אדם שרגם את אוהבו – לעשות גם כך למלך עצמו.
לעומתו רואים אנו בפרשתנו דמות הפוכה לגמרי – משה רבנו .מסופר שכאשר
צריך להכות ביאור כדי להפוך את מימי היאור לדם מי שמכה זה אהרון ולא
משה ,וכך קורה גם במכת צפרדעים כאשר צריך להכות ביאור .מסביר רש"י
הקדוש שהסיבה לכך בגלל שהיאור הגן על משה כאשר הושלך ליאור ומשה
הכיר בטובה זו ולא היכה ביאור.
רואים אנו עד כמה הקפיד משה שעל אף שביאור שלא שייך שמחה ועצב – בכל
זאת לא גמל לו רעה תחת טובה .לכן גלגל המקום ברוך הוא שדווקא הוא יגאל
את ישראל מפרעה שהיה כפוי טובה ועוד כתוב במדרש הגדול "… כל הכופר
בטובתו של חברו לבסוף כופר בטובתו של הקב"ה" .וכך קרה עם פרעה שאמר
"מי ד' אשר אשמע בקולו" ,ואילו משה רבנו בשל מידת הכרת הטובה שבו זכה
להוציא את ישראל ממצרים והביא את עם ישראל למעמד הר סיני שעל פי ספר
הכוזרי מעמד זה הוא הבסיס לאמונתנו בבורא יתברך.
יה"ר שנזכה לדבוק במידתו של משה רבנו ונזכה כולנו לגאולה שלמה בקרוב.
שלכם,
גלעד מחפוד

מעשה שהיה
איש צדיק היה בִּ ירוּשָ ַליִם בִּ ימֵ י בַּ ית שֵ ני ,ח ֹונִי ְשמוֹ .איש טוֹב לב ,גָדול בַּ תוֹרה ואוהב
אֶ ת הַ בְּ ִריוֹת .וּמי שאוהב אֶ ת הַ בְּ ִריוֹת ,הבְּ ִריוֹת אוהבות אותו .בְּ קֶ רב אַנשֵ י הָ עיר היה מקוּבָּ ל
שֶ ח ֹונִי חביב בִּ מיוחד גם על הקָ דוש בָּ רוּך הוא ,כאילו היה בְּ נ ֹו י ִַקירוֹ.
בַּ יָמים הַ הֵ ם לא היו מַ ְמטֵ רוֹת ולא הייתה הַ שקָ יה ְמלָאכוּתית .תְ נוּבַ ת השָׂ דוֹת ,הכְּ ָרמים
והבּוּסְ תָ נים הייתה תְ לוּיה רק בַּ גְ שמים .גם מַ ים זורמים לא היו בַּ בָּ תים ,וּמֵ י הַ שתִ ייה היו מֵ י
גשמים שֶ נ ְִקווּ בְּ בוֹרוֹת אֲגִ ירה מיוחדים .גִ שמֵ י החורף היו אֵ פוֹא תִ ְקוָותָ ם הַ יחידה של יושבֵ י
כְּ פָ רים וְ עָ רים ,וּבַ צו ֶֹרת פֵּירוּשה היה ָרעָ ב וְ צָ מָ א ָלאדם וְ לַבְּ הֵ מָ ה.
חודש א ֲָדר כבר עָ בר והשָ מַ ים נוֹתְ רוּ נְעוּלים .אף טיפת גשם אחת
כך היה בַּ שנה ההיא .רוב ֶ
לא ירדה .הִ תפַּ ללוּ כּולם לְ גֶשם ,ולא ַנעֲנוּ .ז ֹו הסיבּה שֶ ִשיגְ רוּ ִמשלַחת בְּ הוּלה אל ח ֹונִי הַ צַ דיק.
"אות 4אלוהים אוהב בִּ מיוחד ",אמרו לו" ,הִ תפּלל וְ יֵרדו גשמים".
נורי הפֶּ סַ ח שנִשאֲרו בַּ חוץ ,כי אֵ לֶה עלולים
"קודם לְ כוּ והַ כניסוּ לַבָּ תים אֶ ת תַ ֵ
ֶ
אמר להם ח ֹונִי:
לְ הֵ ָירטב וּלהִ תקַ לקֵ ל ".עשׂוּ כולם כִּ ְדבָ ָריו .אז נָשׂא ח ֹונִי תפילה ַלגֶשם – אך גשם לא ירד .תָ לוּ
בו האנשים אֶ ת עֵ ינֵיהם כְּ אומרים" :הִ גיע הזמַ ן ,ח ֹונִי ,שתפעיל אֶ ת ְקשָ ֶרי 4המיוחדים עִ ם
אבִ ינוּ שֶ בַּ שָ מַ ים".
וּכְ שֶ ְמבַ קשים הרבֵּ ה כל כך ,קשֶ ה לסָ ֵרב .מה עשָׂ ה ח ֹונִי? עָ ג עוּגָה בְּ מַ ְקל ֹו על האדמה ועמד
בְּ תוֹכה .ז ֹו הייתה ַדרכּ ֹו לִ פנוֹת אל אלוהָ יו כְּ שֶ תְ פִ ילות לא הוֹעִ ילוִּ .מכּאן תָ בינו מדוע כּוּנָה בְּ פִ י
כּוֹל 'ח ֹונִי הַ ְמעַ גֵל'.
"ריבּוֹנ ֹו של עולם ,בָּ נֶי 4פָּ נוּ אליי ,כי
עמד אֵ פוֹא בְּ מֶ רכַּז המַ עגל ,נשָׂ א מַ בָּ טו לַשָ מַ ים ואמרִ :
הם יודעים שאני כְּ בֶ ן בַּ ית לְ פָ נֶי .4אני נִשבּע שאֵ ינִי זז ִמפֹּ ה עד שתְ ַרחֵ ם על בָּ נֶי"!4
ואכן ,השָ מַ ים הִ תְ קַ ְדרוּ מעט וּגשמים ַד ִקיקים הִ תחילו לְ נַטֵ ף .אמרו לו תלמידיו" :רבּי ,הגֶשם
דק ִמ ַדי וּמוּעָ ט מדי .נִדמֶ ה לנו שהוא יורד רק כדי לְ הַ תִ יר אֶ ת ְשבוּעַ תְ ִ .4מגֶשם כזה לא י ְִרווּ
השָׂ דות והכְּ ָרמים ,ולא יתמלאו הבּוֹרוֹת".
וּמעָ רוֹת!"
נשָׂ א ח ֹונִי שֵ נִית אֶ ת עֵ ינָיו לַמָ רוֹם ואמר" :לא כך ביקשתי אֶ לָא גִ שמֵ י בּוֹרוֹת ,שׂיחים ְ
עוד תפילתו על לְ שוֹנו ,הִ תחילו ל ֶָרדת גִ שמֵ י זַעַ ף ,מַ בּוּל ממש .זקֵ נים שֶ הָ יו שָ ם סיפרו שֶ כּל
טיפּה הייתה כִּ ְמלוֹא חבית .המים הֵ צִ יפו אֶ ת החֲצֵ רות ואֶ ת הרחובות ואִ ייְמוּ להטביע אדם
וּבְ הֵ מה .אמרו לְ ח ֹונִי" :הגשמים שהֵ בֵ אתָ עומדים להביא חוּרבָּ ן על העולם!"
נשָׂ א ח ֹונִי אֶ ת עֵ ינָיו לַמָ רוֹם פעם נוסֶ פת ואמר" :לא כך ביקשתי ,אֶ לָא גִ שמֵ י רצון ,בְּ ָרכה
וּנ ְָדבה".
ואכן ,מֵ אותו ֶרגע הֵ חֵ לו יורדים גִ שמֵ י בְּ ָרכה .אֵ ָלא שֶ הם לא פָּ סקו .הם יָרדו וְ יָרדו וְ יָרדו,
אָרץ מַ יִם ,עד שתוֹשָ בֵ י המקומות הנְמוּכים נֶאֶ לְ צו להִ ימָ לֵט אל הר הבַּ ית.
ַותִ ימָ לֵא הָ ֶ
"די! הבְּ ָרכה שהֵ בֵ אתָ עלֵינו נֶהֶ פְ כה לִ ְקלָלה!"
באו וְ זָעקוּ אל ח ֹונִיַ :
"ריבּוֹנו של עולם ,בְּ נֵי העָ ם הזה של ,4שהוֹצֵ אתָ
פָּ נה ח ֹונִי אל הקָ דוש בָּ רוּך הוא ואמרִ :
ִמ ִמצְ ַריִם ,אֵ ינם ְמרוּצים אף פעם .הם אֵ ינם יכולים לַעמוֹד בְּ רוֹב טוֹבָ ה ולא בְּ רוֹב רעה,
לא בְּ כַעַ סְ  4ולא בִּ נ ְִדיבוּתְ  .4יְהִ י ָרצון ִמלְ פָ נֶי 4שיִיפָּ סְ קו הגשמים וכך יוּכל העולם לִ נְשום
לִ ְרוָוחה".
מיד נָשבה רוּח ,הִ תפַּ זְ רו העננים והשֶ מש זָרחה .פְּ נֵי המַ ים יָרדו ,והאנשים יָצאו לַשָׂ דות לְ לַקֵ ט
פִּ טריות .רק אז יָצא ח ֹונִי ִמן המַ עגל והלך לְ בֵ יתו.
הַ ְשמוּעה על כך הִ גיעה אל נ ְִשׂיא י ְִשׂ ָראֵ ל וּמַ נְהִ יגה הרוּחָ ני בַּ יָמים ההֵ םִ ,ש ְמעוֹן בֶּ ן שָ טַ ח .הוא
שָ לח ,בְּ יַד שָ ליח ,אִ יגֶרת אל ח ֹונִי וּבה הדברים האֵ לֶה" :אִ ילוּ הייתָ אדם אחֵ ר ,היה מַ גיע ל4
עונֶש כָּבֵ ד על מה שעָ ִשׂיתָ ַ .רשַ אי אדם ,אפילו הוא צַ דיק גדול ,לִ פנות אל אלוֹהָ יו בִּ תפילה
וּבְ בַ קשה ,אך לא לִ תְ בּוֹע ִממנוּ ָדבר או להעמיד לו תְ נָאיםַ .וה ֲֵרי מֵ השָ מַ ים נִרמז ל 4בְּ בֵ ירוּר
המעַ גֵל אתה ,והאֵ ל יִתְ בָּ ַרך נוֹהֵ ג
שֶ גם ַדעַ ת הקָ דוש בָּ רוך הוא אֵ ינה נוֹחה ִממַ עשֶׂ י .4אבָ ל ח ֹונִי ְ
בְּ  4כְּ אָב טוב בִּ בנ ֹו יַקירוֹ :אתה ְמבַ קֵ ש – והוא ַנ ֲענֶה .בִּ זְ כוּתְ  ,4אף אִ ם לא היינו ְראוּיִים לְ כָ,8
הוא נָהג גם בָּ נוּ בְּ חֶ סד וּבְ ַרחֲמים".

הציור השבועי
איזה פסוק מהפרשה
רמוז בתמונה?

תשובות ניתן למסור דרך אתר
בית הספר:
www.NECHALIM.net
בין הפותרים יוגרל פרס!
)ההשתתפות פתוחה לכל ילד/ה
מגיל  5עד (12

דמות אחת בשבוע – ר' שניאור זלמן מלאדי
רבי שניאור זלמן ,המכונה גם "אדמו"ר הזקן" או "בעל התניא" היה מייסד חסידות חב"ד
והאדמו"ר הראשון שלה .נולד בשנת התק"ה ) (1745ונפטר בשנת התקע"ג ).(1812
כבר מגיל צעיר ציפה אביו כי "יאיר את העולם בתורת החסידות" וקיבל את ברכו של הבעל-שם-
טוב ,מיסד תנועת החסידות .בגיל  9כבר למד הנדסה ואסטרונומיה ובגיל  12כבר לימד תורה
ברבים.
באותם ימים היתה היהדות באירופה מפולגת בין שני מחנות יריבים:
מצד אחד  -החסידים; מצד שני " -המתנגדים" .שיאה של המתיחות
הגיע לחרם שהטילו המתנגדים על החסידים ,וכחלק מהמלחמה
הלשינו "המתנגדים" לשלטונות ברוסיה שר' שניאור אוסף כספים
למען ארץ ישראל )דבר שהיה אסור ומסוכן באותם ימים( .לאחר
השתדלות גדולה מצד החסידים שוחרר מכלאו .ביום י"ט בכסלו,
ועד היום נהוג לחגוג בקרב חסידי חב"ד את יום זה כ"חג הגאולה".
הרב דווקא תמך ברוסיה ,בזמן מלחמתה עם נפוליאון ואף זכה
להגנת הצבא הרוסי .לאחר שהצבא הרוסי נחל הפסדים במלחמות,
נאלץ הרב לעקור ממקומו ובדרך לאוקראינה נפטר הרב בכפר פיינא
והובא לקבורה באוקראינה.
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לעילוי נשמת יהודית בת ציפורה:

ט"ו בִּ ְשׁבָ ט הוא רֹאשׁ הַ שָּׁ נָה לָאִ ילָנוֹת לענין ערלה ולענין תרומות ומעשרות .אֵ ין או ְֹמ ִרים בּ ֹו
תַּ חֲנוּן ,כי שמחת האילן משפיעה על שמחת האדם " -כי האדם עץ השדה".
נחלקו הדעות אם אומרים תחנון במנחה שלפניו )עיין פר"ח( ונהגו לא לומר תחנון גם
במנחה שלפניו.
יש נוהגים ללמוד בליל ט"ו בשבט בסדר "פרי עץ הדר" .ויש נוהגים להרבות בלימוד עניני
מעלת פירות הארץ ומעלת ארץ ישראל הכל כפי הלומדים וכפי הזמן.
נ ֹוהֲגִ ין לְ הַ ְרבּוֹת באכילת פירות האילן בליל וביום ט"ו בשבט ,ומשתדלים שיהיו מהפירות
שנשתבחה בהם ארץ ישראל.

אתה בא כדורגל?

מאיפה יש לך כדור?

לא שמעת שהכיתה שלנו
זכו בפעילות ביום חמישי?
כל בית הספר עבר בתחנות
עם הרב גלעד ...ובסוף
ניצחנו בהפרש קטן את
כיתה ה'!
יפה לכם ,שמעתי גם שהשבוע
היה לבנות בכיתה ו' מפגש שני
בתוכנית בת-מצווה...

וואי וואי .מעבידים אתכם קשה
שם
אל תסתכל על זה ככה

אתה חייב לראות את הסרטון

עורכת ראשית :דקלה אברהם

ומה הבנים עשו בינתיים?
למדו ...ובהפסקות עזרנו
למנהל לצבוע את המשרד!

תראה כמה שניצלים וסנדוויצים
כיתה ח' הכינו לנו השבוע...

מקווה שניקיתם לפחות
אחריכם...
אל תדאג לכל מה שקשור
לניקיון .השבוע פירסמו
שבתחרות הרובוטיקה
הארצית ,שהשנה תעסוק
במחזור פסולת ,בית הספר
שלנו הצליח להכניס הכי
הרבה נציגים מכל האיזור!

כבוד לכם! שיהיה בהצלחה!!!

