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לקראת שבת
ועד ַו ַיּעֲשׂוּ בֵּ ני י ְִשׁ ָרּאֵּ ל ככֹ ל ֲאשֶ ר צִ ָוּה ה' אֶ ת מֹ שֶ ה
" ַותְּ ַכל כּל ֲעב ַֹדת ִמ ְשׁכַּן אֹ הֶ ל מֹ ּ ֵ
כּן ּ ָעשׂוּ" )לט,לב(
כאשר מתבוננים בפסוק נראה שסדר הדברים הפוך – קודם כל עשו את כל אשר
צווה ה' ואחר כך "ותכל )=תסתיים( כל עבודת משכן אוהל מועד" ...הרב שלמה
לוונשטיין שליט"א מביא בספרו "ומתוק האור" הסבר :כאשר בני ישראל היו
בשעבוד במצרים ,עד לפני מאה ושבעים יום בלבד ,הם היו עסוקים בעבודות
הפרך ולא הוכשרו כלל לעבודות הצורפות והאומנות שנדרשו לבניית המשכן.
לכן סייע בידם הקב"ה בכך שהעמיד להם את בצלאל ואהליאב ונתן בלבם את
החכמה לעשות במלאכה .עם כל זאת ,מעצם העובדה שהיה רצונם של בני
ישראל לעשות את רצון אביהם שבשמים ,והשתדלו והתאמצו בכל כוחם
להשלים את המלאכה ,נחשב להם כאילו הם אלו שעשו את המלאכה.
ועד":
כעת נבין מדוע הקדים הפסוק ואמר " ַותּכֶל כּל ֲעב ַֹדת מִ ְשׁכַּן אֹ הֶ ל מֹ ּ ֵ
המלאכה נעשתה על ידי הקב"ה ועזרתו .ואף על פי כן" ,וַ ַיּעֲשׂוּ בנֵּי י ְִשׁ ָרּאֵּ ל" -
מעלה עליהם הכתוב כאילו הם עשו את המלאכה ,וכל זאת משום שעשו זאת
לשם שמים – "ככֹ ל ֲאשֶ ר צִ ָוּה ה' אֶ ת מֹ שֶ ה".
מדברים אלו ניתן להבין כמה הקב"ה עושה עמנו חסד ,אם יהודי רק רוצה
לעשות מעשה מסוים לשם שמים .אף אם אין בידו את היכולת ואת האמצעים
לבצע את הדבר ,עצם הרצון לעשות ,יעלה לו כזכות כאילו עשה את אותה
מצווה.
שבת שלום!
הרב גלעד מחפוד
רב בית הספר

מעשה שהיה
בִּ ְשׁנַת  ,1785פָּ חוֹת ִמשָּׁ בוּעַ אַח ֲֵרי שֶׁ הָ צָ ִדּיק ַרבִּ י לֵוִ י יִצְ חָ ק עָ קַ ר לְ בֶּ ְר ִדיצֶ 'ב כְּ ֵדי לְ כַהֵ ן שָׁ ם כְּ ַרב
אשׁיְ ,שׁלוֹשָׁ ה ֲאנ ִָשׁים נ ְָקשׁוּ עַ ל ֶדּלֶת בֵּ ית ֹו כְּ ֵדי לְ בַ ְקּשׁ ֹו לְ הַ כְ ִריעַ בֵּ ינֵיהֶ ם בִּ ְשׁאֵ לָה הִ לְ כָתִ ית .פְּ סַ ק
ָר ִ
הַ ֲה ָלכָה יִהְ יֶה הָ ִראשׁוֹן אוֹת ֹו יִתֵּ ן ַרבִּ י לֵוִ י יִצְ חָ ק בְּ ִמסְ גּ ֶֶרת ִמ ְשׂ ָרת ֹו הַ ח ֲָדשָׁ ה .סוֹחֵ ר עָ ִשׁיר ִמן הָ עִ יר
הַ סְּ מוּכָה הֵ בִ יא כַּמָּ ה חָ בִ יּוֹת ְמלֵאוֹת בִּ ְדּבַ שׁ כְּ ֵדי לְ מוֹכְ ָרן בַּ יּ ִָריד הַ גָּדוֹל בְּ בֶּ ְר ִדיצֶ 'ב .לְ רֹעַ הַ מַּ זָּל,
בְּ ִדיּוּק אָז י ַָרד פְּ לָאִ ים ְמ ִחיר הַ ְדּבַ שׁ .כֵּיוָן שֶׁ Hא ָרצָ ה לִ סְ בֹּל אָבְ ַדן ֶרוַח עַ ל הַ ְשׁקָ עָ ת ֹו ,הוּא בִּ קֵּ שׁ
אַחסֵ ן עֲבוּר ֹו אֶ ת הַ ְדּבַ שׁ עַ ד שֶׁ הַ ְמּ ִח ִירים ַיעֲלוּ שׁוּב.
ִממָ כַּר שֶׁ לּ ֹו לְ ְ
הַ שָּׁ נִים הָ יוּ י ְִד ִידים ָותִ ִיקים ,וְ הָ אִ ישׁ הַ ְמּקו ִֹמי שָׂ מַ ח ַל ֲעזֹר ל ֹו .כֵּיוָן שֶׁ הִ כִּ ירוּ אִ ישׁ אֶ ת ֵרעֵ הוּ וְ כָל
אֶ חָ ד מֵ הֶ ם סָ מַ  Jעַ ל י ְָשׁר ֹו שֶׁ ל הָ אַחֵ ר ,הֵ ם Kא הֶ עֱלוּ אֶ ת הַ הֶ סְ ֵדּר שֶׁ בֵּ ינֵיהֶ ם עַ ל הַ כְּ תָ ב וְ אַף Kא
קָ ְראוּ לָעֵ ִדים לָעִ סְ קָ ה .הַ זְּ מַ ן חָ לַףְ .מ ִחיר הַ ְדּבַ שׁ נ ְִשׁאָר נָמוּ ,Jוְ כָ Jנ ְִשׁאֲרוּ הֶ חָ בִ יּוֹת בְּ מַ ְרתֵּ ף
שבבֶּ ְר ִדיצֶ 'ב בְּ Kא שֶׁ פָּ תְ חוּ אוֹתָ ן ,נִסְ תָּ רוֹת מֵ עֵ ין רוֹאֶ ה .חָ לַף זְ מַ ן נוֹסָ ף .הָ אִ ישׁ שֶׁ בְּ בֵ ית ֹו א ְֻחסַ ן
הַ ְדּבַ שׁ נ ְִדבַּ ק בְּ מַ ֲחלָה וְ נִפְ טַ ר ִמן הָ ע ֹולָם .הַ כֹּל קָ ָרה ֹכּה מַ הֵ ר שֶׁ Hא הָ יְתָ ה ל ֹו הִ זְ ַדּ ְמּנוּת לְ הַ סְ בִּ יר
לִ בְ נֵי ִמ ְשׁפַּ ְחתּ ֹו כְּ לוּם אוֹדוֹת מַ צַּ ב עֲסָ קָ יו וְ עִ ְנ ָינָיו .חָ לַף זְ מַ ן נוֹסָ ףְ .מ ִחיר הַ ְדּבַ שׁ הֵ חֵ ל סוֹף סוֹף
ַלעֲלוֹת בְּ הַ ְד ָרגָה .כְּ שֶׁ הָ עֲלִ יָּה בַּ ְמּ ִחיר נֶעֶ ְשׂתָ ה מַ ְשׁמָ עוּתִ ית הוֹפִ יעַ בַּ ֲעלֵיהֶ ן שֶׁ ל הֶ חָ בִ יּוֹת בְּ בֵ ית
חֲבֵ ר ֹו הַ מָּ נוֹחַ וּבִ קֵּ שׁ ִמבָּ נָיו לָקַ חַ ת אֶ ת הַ ְדּבַ שׁ שֶׁ לּ ֹו .אֶ לָּא שֶׁ הַ בָּ נִים ,שֶׁ אֲבִ יהֶ ם Kא אָמַ ר לָהֶ ם כְּ לוּם
בִּ ְדבַ ר הָ עִ ְניָן הַ זֶּה ,סֶ ְרבוּ לְ כַבֵּ ד אֶ ת תְּ בִ יעָ ת ֹו שֶׁ ל הַ סּוֹחֵ ר .אַח ֲֵרי שֶׁ ָדּנוּ בָּ עִ ְניָן ,הֵ ם הֶ ְחלִ יטוּ לְ הַ גִּ יעַ
לְ בֵ יתִ -דּין כְּ ֵדי לְ הַ צִּ יג אֶ ת הַ ִמּ ְק ֶרה בִּ פְ נֵי הָ ַרב הֶ חָ ָדשׁ.
ַרבֵּ י לֵוִ י יִצְ חָ ק הֶ אֱזִ ין בִּ ְקפִ ָידה ָל ִמתְ ל ֹו ְננִים ,אַף שֶׁ הַ חֹ ק בְּ ִמ ְק ֶרה ָכּזֶה הָ יָה בָּ רוּר ְמאוֹד .כַּמּוּבָ ן
שֶׁ הוּא יֵאָלֵץ לִ פְ סֹ ק כְּ ֶנגֶד הַ סּוֹחֵ ר הַ בָּ א ִמחוּץ לָעִ יר .אֲפִ לּוּ אִ ם הָ יוּ עֵ ִדים א ֹו ִמסְ מָ  Jחָ תוּם ,חֹ ק
הַ תּו ָֹרה מַ תְ נֶה כִּ י אֵ ין לָקַ חַ ת כָּל ְרכוּשׁ ְמ"יְתו ִֹמים"ִ ,מבְּ לִ י שֶׁ הַ תּוֹבֵ עַ יִשָּׁ בַ ע בַּ אֲשֶׁ ר לְ תֹ קֶ ף
הַ תְּ בִ יעָ ה; וּבַ ִמּ ְק ֶרה הַ זֶּה Kא הָ יוּ כָּל ִמסְ מָ כִ ים א ֹו עֵ ִדים לְ מָ ה שֶׁ הִ תְ ַרחֵ שׁ .אַף עַ ל פִּ י כֵּןַ ,רבֵּ י לֵוִ י
יִצְ חָ ק הִ סֵּ ס לְ הַ כְ ִריז עַ ל פְּ סַ ק הַ ִדּין שֶׁ לּ ֹו וּלְ סַ יֵּם אֶ ת הַ ִמּ ְק ֶרהְ .שׁתֵּ י מַ ְחשָׁ בוֹת הֵ צִ יקוּ ל ֹו .מַ דּוּעַ סִ ֵדּר
הַ בּו ֵֹרא שֶׁ פְּ סַ ק הַ ִדּין הָ ִראשׁוֹן שֶׁ לּ ֹו בְּ ִמ ְשׂ ָרת ֹו הַ ח ֲָדשָׁ ה יִהְ יֶה מַ שֶּׁ הוּ כָּל כָּ Jבָּ רוּר וּפָ שׁוּט לְ Kא כָּל
אֶ פְ שָׁ רוּת לְ הִ תְ פַּ שֵּׁ ר ,וְ זֹאת כְּ בָ ר בְּ יָמָ יו הָ ִראשׁ ֹונִים בְּ ִמ ְשׂ ָרת ֹו הַ ח ֲָדשָׁ ה? הַ אִ ם יִתָּ כֵן שֶׁ זֶּהוּ אוֹת
ִמשָּׁ מַ יִם לְ הַ ְראוֹת ל ֹו שֶׁ ִמּנְהָ ג ֹו לְ נַסּוֹת תָּ ִמיד לְ הַ תְ אִ ים וּלְ הִ תְ פַּ שֵּׁ ר  -אֵ ינ ֹו נָכוֹן יוֹתֵ ר? שֶׁ ַרק צִ יּוּת
קַ פְּ ָדנִי לַחֻ ִקּים יָכֹ ל לְ הֵ חָ שֵׁ ב כְּ ֶד ֶר Jהָ אֱמֶ ת?
הַ מַּ ְחשָׁ בָ ה הָ אַחֶ ֶרת שֶׁ גּ ְָרמָ ה ל ֹו לִ תְ חוּשַׁ ת אִ י-נוֹחוּת הָ יְתָ ה הַ מַּ ְחשָׁ בָ ה הַ בָּ אָה :מַ דּוּעַ ה' סִ ֵדּר אֶ ת
הַ ְדּבָ ִרים כָּ Jשֶׁ פְּ סַ ק הַ ִדּין הָ ִראשׁוֹן שֶׁ לּ ֹו בָּ עִ יר הַ זּ ֹו יֵחָ שֵׁ ב מוּזָר עַ ל י ְֵדי כָּל תּוֹשָׁ בֵ י הָ עִ יר? כִּ כְ לוֹת
אָמיד וְ חָ סִ ין ִמפְּ נֵי לְ חָ צִ ים
אָדם ִ
וּמהֵ ימָ ן ,כְּ ָ
הַ כֹּל ,הַ סּוֹחֵ ר הָ יָה יָדוּעַ לְ ֻכלָּם בָּ עִ יר כְּ אִ ישׁ יָשָׁ ר ְ
כַּסְ פִּ יִּ ים ,וְ ָרחוֹק ִממַּ עֲשֵׂ ה גְּ נֵבָ ה כְּ ִמזְ ָרח ִממַּ ע ֲָרבֶ .יתֵ ר עַ ל כֵּןֻ ,כּלָּם י ְָדעוּ כִּ י הַ סּוֹחֵ ר וְ הַ מָּ נוֹחַ הָ יוּ
י ְִד ִידים וְ תִ ִיקים שֶׁ סָּ ְמכוּ זֶה עַ ל זֶה לְ Kא עו ְֹר ִרין וּמֵ ע ֹולָם Kא הִ ְשׁתַּ ְמּשׁוּ בַּ ִמּסְ מָ כִ ים א ֹו בָּ עֵ ִדים
לְ עִ סְ קוֹתֵ יהֶ ם .אֵ ין סָ פֵ ק שֶׁ הֵ עִ יר ֻכּלָּהּ תָּ ִשׂים לִ בָּ הּ לַפְּ סִ יקָ ה הָ ִראשׁ ֹונָה שֶׁ ל הָ ַרב הֶ חָ ָדשׁ וּו ַַדּאי הוּא
שֶׁ ֻכּלָּם יִתְ ְמהוּ ,מַ דּוּעַ חֻ קֵּ י הַ תּו ָֹרה נוֹגְ ִדים כָּל כָּ Jאֶ ת הַ שֵּׂ כֶל הַ ָיּשָׁ ר" .מַ דּוּעַ ֲאנִי ,וְ לָמָּ ה ַדּוְ קָ א
עַ כְ שָׁ ו?" חָ שַׁ ב לְ עַ צְ מ ֹו ַרבִּ י לֵוִ י יִצְ חָ ק.
הוּא Kא יָכֹ ל הָ יָה לָתֵ ת אֶ ת פְּ סַ ק הַ ִדּין .הִ סְ תִּ ָירה שֶׁ בֵּ ין הַ חוּשׁ הַ ִטּבְ עִ י לְ בֵ ין חֻ קֵּ י הַ תּו ָֹרה ,הָ יְתָ ה
גְּ ד ֹולָה ִמ ַדּי .ל ְַמרוֹת שֶׁ הַ תּוֹבֵ עַ וְ הַ נִּתְ בָּ עִ ים צִ פּוּ בְּ כִ לְ יוֹן עֵ י ַניִם ,הוּא בִּ קֵּ שׁ מֵ הֶ ם לִ סְ Kחַ ל ֹו לְ כַמָּ ה
ֱKקים אֶ ת תִּ סְ כּוּל ֹו
ישׁית ,כְּ שֶׁ הוּא שׁוֹפֵ  Jבִּ פְ נֵי הָ א ִ
ַדּקּוֹת .הוּא פָּ נָה לְ פִ נַּת הַ חֶ ֶדר וּפָ תַ ח בִּ תְ פִ לָּה ח ֲִר ִ
וּמבַ קֵּ שׁ ִממֶּ נּוּ לְ הָ אִ יר עֵ ינָיו וּלְ הַ ֲענִיק ל ֹו אֶ ת חֶ סֶ ד הַ הֲבָ נָה בְּ יַּחַ ס לַבְּ עָ יָה שֶׁ לְּ פָ נָיו .לְ פֶ תַ ע פִּ תְ אוֹם
ְ
זִ נֵּק בַּ עַ ל הַ ְדּבַ שׁ ִמ ְמּקוֹמ ֹו כְּ אִ לּוּ הִ כְ הוּ הַ בָּ ָרק וְ קָ ָראֲ " :אנִי ז ֹוכֵר! ֲאנִי ז ֹוכֵר!" הַ זִּ כָּר ֹון הִ כָּה בּ ֹו כֹּה
חָ זָק ,וְ הוּא הָ יָה ֹכּה ְמשֻׁ כְ נָע בַּ ח ֲִשׁיבוּת ֹו וּבְ מַ ְשׁמָ עוּת ֹו ,שֶׁ הוּא Kא הִ סֵּ ס לְ הַ פְ ִריעַ ל ַָרבִּ י ,שֶׁ עָ מַ ד
ישׁיתַ " .רבִּ י נִכְ בָּ ד ,אָ נָּא סְ לַח לִ י" ,הוּא קָ ָרא בְּ הִ תְ ַרגְּ שׁוּת" .בְּ ע ֹו ֶד ִני
בַּ פִּ נָּה ,שָׁ קוּעַ בִּ תְ פִ לָּת ֹו הָ אִ ִ
ֲלוּטין ִמזֶּה שָׁ נִים ַרבּוֹתֲ ,אנִי ְמ ַדבֵּ ר עַ ל מַ שֶּׁ הוּ
עוֹמֵ ד כָּאן הָ יָה לִ י זִ כָּרוֹן יָשַׁ ן ,שֶׁ נּ ְִשׁכַּח ִממֶּ נִּי ַלח ִ
שֶׁ אֵ ַרע לִ פְ נֵי ח ֲִמ ִשּׁים שָׁ נָה ,כְּ שֶׁ הָ יִיתִ י נַעַ ר צָ עִ יר"...

אָבִ ינוּ נִפְ טַ ר פִּ תְ אוֹם וְ הִ ְשׁאִ יר לָנוּ יְרֻ שָּׁ ה גְּ ד ֹולָה בְּ כֶסֶ ף ְמזֻמָּ ן וּבִ ְנּכָסִ ים ,שֶׁ בָּ הֶ ם נִכְ לַל מַ ְרתֵּ ף גָּדוֹל
חוּרים הַ צְּ עִ ִירים הַ לָּלוּ  -יָנוּחַ בְּ שָׁ לוֹם עַ ל
ְמלֵא חָ בִ יּוֹת ַייִן וְ שֶׁ מֶ ן .יוֹם אֶ חָ ד ,אֲבִ יהֶ ם שֶׁ ל ְשׁנֵי הַ בַּ ִ
ִמ ְשׁכָּב ֹו  -בָּ א לְ בֵ יתֵ נוּ .הוּא טָ עַ ן שֶׁ הַ ַיּיִן וְ הַ שָּׁ מֵ ן שַׁ יָּכִ ים ל ֹו  -שֶׁ הוּא אִ כְ סֵ ן אוֹתָ ם אֵ צֶ ל אָבִ י
לְ ִמ ְשׁמֶ ֶרת .אַחַ י ַו ֲאנִי הָ יִינוּ ע ֲַדיִן צְ עִ ִירים לְ מַ ַדּי ,וּמֵ ע ֹולָם Kא הָ יִינוּ ְמעֹ ָרבִ ים בַּ עֲסָ קָ יו שֶׁ ל אָבִ י.
Kא הָ יָה לָנוּ מֻ שַּׂ ג מֶ ה עָ לֵינוּ ַלעֲשׂוֹת ,אֲבָ ל מֵ אֲנוּ לְ וַתֵּ ר עַ ל הַ סְּ חו ָֹרה סְ תָ ם ָכּכָהֻ .כּלָּנוּ הָ לַכְ נוּ לְ ַרב
הָ עִ יר וְ הִ צַּ גְ נוּ בְּ פָ נָיו אֶ ת הַ ִמּ ְק ֶרה .הוּא פָּ סַ ק לְ טוֹבָ תֵ נוּ ,וְ הִ סְ בִּ יר שֶׁ Hא נִתָּ ן לָקַ חַ ת כְּ לוּם ִמיְּ רֻ שָּׁ ה
שֶׁ ְמּקַ בְּ לִ ים יְתו ִֹמים בְּ לִ י ה ֹוכָחָ ה נִצַּ חַ ת וּלְ Kא ְשׁבוּעָ ה .הַ ַיּיִן וְ הַ שָּׁ מֵ ן נ ְִשׁאֲרוּ אֶ צְ לֵנוִּ .מקֵּ ץ זְ מַ ן מָ ה
מָ כ ְַרנוּ אֶ ת כָּל הַ סְּ חו ָֹרה בְּ עַ ד ְמ ִחיר הָ גוּן .מָ ה שֶׁ נּ ֹוכ ְַחתִּ י לִ ְראוֹת זֶה עַ תָּ ה הוּא שֶׁ הַ כֶּסֶ ף שֶׁ ִקּבַּ לְ נוּ
עֲבוּר אוֹתָ ם ַייִן וְ שֶׁ מֶ ן שָׁ ֶוה בְּ ִדיּוּק לְ עֶ ְרכּ ֹו שֶׁ ל הַ ְדּבַ שׁ שֶׁ לִּ י ,הַ נּ ְִמצָ א כָּעֵ ת בִּ ֵידיהֶ ם שֶׁ ל בָּ נָיו שֶׁ ל
י ְִד ֵידי הַ מָּ נוֹחַ !"
ִימי .תּוֹ Jשֶׁ הֶ ֱעלָה הַ ְשׁ ָואָה ה ֹולֶמֶ ת ז ֹו שֶׁ בֵּ ין ְשׁנֵי הָ אֵ רוּעִ ים,
פָּ נָיו שֶׁ ל ַרבִּ י לֵוִ י יִצְ חָ ק קַ ְרנוּ בְּ אֹ שֶׁ ר פְּ נ ִ
שֶׁ הִ תְ ַרחֲשׁוּ בְּ מֶ ְרחַ ק ח ֲִמ ִשּׁים שָׁ נָה זֶה ִמזֶּה ,חָ ַרץ הַ סּוֹחֵ ר אֶ ת ִדּינ ֹו הוּא בַּ ִמּ ְק ֶרה הַ נָּדוֹן .מֵ אוֹתָ הּ
סִ בָּ ה שֶׁ בִּ גְ ָללָהּ ,כְּ יָתוֹם ,הוּא הָ יָה ַזכַּאי לִ ְשׁמֹ ר אֶ ת הַ ַיּיִן וְ אֶ ת הַ שֶּׁ מֶ ן לִ פְ נֵי זְ מַ ן ַרב כָּל כָּ - Jמֵ אוֹתָ הּ
סִ בָּ ה עַ צְ מָ הּ ,הָ יָה עָ לָיו עַ תָּ ה לְ ַותֵּ ר כַּיּוֹם עַ ל תְּ בִ יעָ ת ֹו לְ קַ בֵּ ל אֶ ת הַ ְדּבַ שׁ שֶׁ לּ ֹו ִמיְּ ֵדיהֶ ם שֶׁ ל ְשׁנֵי
הַ יְּ תו ִֹמים הַ לָּלוּ.
כָּעֵ ת נִתְ בָּ ֵרר לְ ַרבִּ י לֵוִ י יִצְ חָ ק כָּל הָ עִ ְניָן :הַ הַ ְשׁגָּחָ ה הָ עֶ לְ י ֹונָה הִ צִּ יבָ ה בְּ פָ נָיו אֶ ת הַ ִמּ ְק ֶרה הַ זֶּה ,כֹּה
מֻ ְק ָדּם בִּ ְמקוֹם כְּ ֻהנָּת ֹו הֶ חָ ָדשׁ ,כְּ ֵדי לְ ל ְָמד ֹו לָקַ ח חָ שׁוּבK .א תָּ ִמיד מָ ה שֶׁ נּ ְִראֶ ה א ֲִמתִּ י וּמוּבָ ן מֵ אֵ לָיו
וּמ ֲאזָן תָּ ִמיד אֶ ת כָּל
ֱKקים מֶ חָ שֵׁ ב ְ
בְּ עֵ י ַניִם אֱנו ִֹשׁיּוֹת הוּא בְּ הֶ כְ ֵרחַ הָ אֱמֶ ת ,א ֹו אֲפִ לּוּ ה ֹוגֵן .א ִ
הַ חֶ ְשׁבּוֹנוֹת ,יֵשׁ בָּ הֶ ם שֶׁ עֲשׂוּיִים לְ הַ ְמתִּ ין ח ֲִמ ִשּׁים שָׁ נָה בְּ טֶ ֶרם יָבוֹאוּ עַ ל פִּ תְ ר ֹונָם ,אֲחֵ ִרים  -יוֹתֵ ר
ִמזֶּהַ ,ואֲחֵ ִרים  -פָּ חוֹת ִמזֶּה .מָ ה שֶׁ מֻּבְ טָ ח הוּא ,שֶׁ אֲדוֹן ע ֹולָם ְמפַ קֵּ חַ כָּל הָ עֵ ת כְּ ֵדי לְ ו ֵַדּא שֶׁ הַ צֶּ ֶדק
יֵעָ שֶׂ ה תָּ ִמיד.

הציור השבועי
איזה פסוק מהפרשה
רמוז בציור?

=

פינת ההלכה /

תשובות ניתן למסור דרך
אתר בית הספר:
www.NECHALIM.net
בין הפותרים יוגרל פרס!
)ההשתתפות פתוחה
לכל ילד/ה מגיל  5עד
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לעילוי נשמת יהודית בת ציפורה:

המשך הלכות ארבע פרשיות ,לקראת חודש אדר ופורים:

• גברים ,נשים וילדים )שהגיעו לגיל חינוך – בערך גיל  (6חייבים בשמיעת המגילה.
• קוראים את המגילה פעמיים – הפעם הראשונה בלילה ואז שוב למחרת בבוקר .זמן
הקריאה בלילה הוא ,מצאת הכוכבים ועד לעלות השחר .יש פוסקים המתירים במקרים
מסוימים לקרוא את המגילה שעה ורבע לפני צאת הכוכבים )ואפילו במקרים של חולי
קל(.
• "ברוב עם הדרת המלך" )משלי י"ד ,כ"ח( – כבודו של המלך בא מריבוי נתיניו – לכן
עדיף לשמוע את המגילה בבית כנסת שיש בו הרבה אנשים.

מישה מישה מישה מישה מישה
מיששששנכנס אדר!

אני רואה שאתה במצב רוח טוב!

נכון ,השתתפתי השבוע
במבצע הניקיון וקיבלתי
לחמניה עם המבורגר ישר
מהמנגל! אחרי זה אספתי
עוד שקית וקיבלתי גם
קבב ...יאמי!

הבטחת לי תמונות ממסיבת
הסידור

ולא שמרת לי גם? כשאתה
אכלת לך ,אני רצתי בינתיים עם
כיתה ז' באצטדיון נתיבות
בפעילות עם המורה אילנית

עורכת ראשית :דקלה אברהם

אל תדאג לבריאות שלי ,גם
לי יש יום ספורט ,אפילו
שניים ,ראית את התוכנית
של חודש אדר? כמה
פעילויות!
מרגש מאוד איזה חמודים!
בהחלט!
נתראה שבוע הבא בהכתרה
הגדולה של כיתה ו' ,וב"יום
המעשים הטובים" עם חיילים
חטיבת גבעתי שמגיעים לבקר
אותנו ...שווה לחכות!

