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לקראת שבת  /רב בית הספר
ההידור אל מול הכעס
בימים אלו כולנו עסוקים בניקיונות ,ועמלים רבות כדי שהבית יבריק ולא ימצא
כל חשש חמץ בביתנו .אך חמור מכך ,עלינו להישמר דווקא מ"...חשש עבודה
זרה"! ואם נשאל כיצד אפשר בכלל להיכשל בעבודה זרה בימינו? את התשובה
לכך נקבל במעשה שארע בביתו של הצדיק ר' ישראל הגר מויז'ניץ.
פעם אחת בערב פסח נכנס תרנגול אל ביתו של רב אחד וניקר במזון המוכן
לפסח .התעוררה מהומה רבה ואחד מבני הבית גער בכעס רב על המשרתים על
שלא נזהרו דיים.
לשמע המהומה והצעקות יצא הרב מחדרו ושאל לפשר הדבר.
"דבר נורא קרה ",השיב בן ביתו" ,תרנגול ניקר במזון הכשר לפסח ויש כאן
חשש חמץ!" ענה הרב" :חז"ל לימדונו ,שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה!
העברה החמורה בתורה! ואתה מספר לי על תרנגול עם ספק חמץ?!"...
כמה הלקח נוקב לגבינו .בזמן ההכנות לפסח עלינו להישמר שמא תוך ההקפדה
הגדולה על נקיונות ועל חשש חמץ ,תוך כדי הלחץ הגדול מההכנות הרבות
לפסח והילדים שבחופש ,לא נגיע חס ושלום לחג הקדוש עם כעס ומחלוקת
שברור כשמש כי היא חמורה פי כמה וכמה מספק חמץ.
ועוד אומרים חז"ל ,שכשם שאנו מנקים את חדרי הבית מהחמץ עלינו לנקות
את חדרי ליבנו מיצר הרע ולהוציא מליבנו כל מחשבה רעה ולהגיע לחג הקדוש
נקיים וקדושים וע"י כך נזכה בע"ה לגאולה שלמה ,שהרי על חודש ניסן נאמר:
"בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל".

שבת שלום,
הרב גלעד מחפוד ,רב בי"ס

מעשה שהיה
ַכּאֲשֶׁ ר ַרבִּ י צְ בִ י אֱלִ ימֶ לֶ* שַׁ פִּ ָירא הָ יָה בֶּ ן עֶ שֶׂ ר ,הָ פַ * אָבִ יו לִ ְמלַמֵּ ד )מו ֶֹרה( בַּ ֲעי ָָרה ְרחוֹקָ ה.
ְהוּדית שָׁ ם לִ מֵּ ד אֶ ת בָּ נָיו שֶׁ ל בַּ עַ ל
בְּ מֶ שֶׁ * כָּל הַ חֹ ֶרף שָׁ הָ ה הָ אָב בְּ אַכְ סַ ְניָה בְּ בַ עֲלוּת י ִ
הַ אַכְ סַ ְניָה .כְּ פִ י שֶׁ הָ יָה נָהוּג בְּ אוֹתָ ם י ִָמים ,אָבִ יו שֶׁ ל צְ בִ י אֱלִ ימֶ לֶ* שָׁ הָ ה הַ ְרחֵ ק ִמבֵּ ית ֹו
בְּ מֶ שֶׁ * כָּל חָ ְדשֵׁ י הַ חֹ ֶרף.
אוֹת ֹו חֹ ֶרף הָ יָה קַ ר בִּ ְמי ֻחָ ד וּבְ מֶ שֶׁ * שָׁ בוּעוֹת אֲרֻ כִּ ים הִ שְ תּוֹלְ לוּ סוּפוֹת שֶׁ לֶג .בְּ מַּ ֲהלָ* אַחַ ת
הַ סּוּפוֹת הַ לָּלוּ נִשְׁ ְמעָ ה ְדּפִ יקָ ה בַּ ֶדּלֶת .בַּ עַ ל הַ אַכְ סַ ְניָה פָּ תַ ח אֶ ת הַ ֶדּלֶת וּמָ צָ א ְשׁלוֹשָׁ ה
אִ כּ ִָרים ְקפוּאִ ים לְ מֶ חֱצָ ה שֶׁ בִּ ְקּשׁוּ לָלוּן בָּ אַכְ סַ ְניָה .כְּ שֶׁ גִּ לָּה שֶׁ אֵ ין בְּ ָרשׁוּתָ ם מַ סְ פִּ יק כֶּסֶ ף
אֲפִ לּוּ לְ מַ מֵּ ן ְשׁהוּת ַל ְילָה אֵ חַ ד בְּ חַ ְדרֵ י הָ אֵ רוּחַ שֶׁ לּ ֹו הוּא טָ ַרק בִּ פְ נֵיהֶ ם אֶ ת הַ ֶדּלֶת .הַ ְמּלַמֵּ ד
הָ יָה ְמזֻעְ זָע ,הֵ ם עֲלוּלִ ים לִ ְקפֹּ א מָ קוֹר! כְּ שֶׁ הִ בִּ יעַ אֶ ת תְּ ִמיהָ ת ֹו בִּ פְ נֵי בַּ עַ ל הָ אַכְ סָ ִניָה מָ שַׁ *
הָ לָה בִּ כְ תֵ פָ יו " -אַ תָּ ה רוֹצֶ ה לְ שַׁ לֵּם עֲבוּרָ ם?" שָׁ אַל .לְ הַ פְ תָּ עָ ת ֹו הָ ַרבָּ ה הַ ְמּלַמֵּ ד הֵ ִשׁיב
בְּ ִחיּוּב.
יטיבָ ם וְ הֵ חֵ לּוּ לֵהָ נוֹת עַ ל חֶ ְשׁבּוֹנ ֹו .הַ סְּ עָ ָרה הָ יְתָ ה עַ זָּה בִּ ְמיֻחָ ד וְ הָ אִ כּ ִָרים
הָ אִ כּ ִָרים הוֹדוּ לְ מֵ ִ
נ ְִשׁאֲרוּ בָּ אַכְ סַ ְניָה בְּ מֶ שֶׁ * ְשׁבוּעַ יִם ָי ִמיםַ .רק אַח ֲַרי שֶׁ הַ סּוּפָ ה נ ְִרגְּ עָ ה הִ ְמ ִשׁיכוּ הָ אִ כּ ִָרים
לְ ַד ְרכָּם Cא לִ פְ נֵי שֶׁ הוֹדוּ ל ְָמלַמֵּ ד.
כְּ שֶׁ הִ גִּ יעַ חַ ג הַ פֶּ סַ ח הֵ חֵ ל אָבִ יו שֶׁ ל צְ בִ י אֱלִ ימֶ לֶ* לְ הִ תְ כּ ֹונֵן ַל ֲחז ָָרה הַ בַּ יְתָ ה .הוּא ִנגַּשׁ לְ בַ עַ ל
אַרבָּ עִ ים רוּבָּ לִ ים עַ ל לִ מּוּד ְיל ַָדי" אָמַ ר ל ֹו
הַ אַכְ סַ ְניָה וְ זֶה עָ ַר* עִ מּ ֹו חֶ ְשׁבּוֹןֲ " :אנִי חַ יָּב לְ ְ D
וּשׁלוֹשָׁ ה רוּבָּ לִ ים .אִ ם כֵּן ,אַ תָּ ה חַ יָּב
אַרבָּ עִ ים ְ
מַ עֲסִ יק ֹו" ,אַ * ְשׁהוּת הָ אִ כּ ִָרים בְּ בֵ יתִ י עָ לְ תָ ה ְ
לִ י ְשׁלוֹשָׁ ה רוּבָּ לִ ים .חַ ג שָׂ מֵ חַ לְ  ,Dוְ אַל תִּ ְשׁכַּח לְ הָ בִ יא עִ ְמְּ Dשׁלוֹשָׁ ה רוּבָּ לִ ים כְּ שֶׁ תָּ שוּב
אַחֲרֵ י הַ חַ ג" אָמַ ר ל ֹו בַּ עַ ל הַ אַכְ סַ ְניָה.
הַ ְמּלַמֵּ ד Cא י ַָדע מָ ה לְ הָ ִשׁיב .לְ Cא אוֹמֵ ר ְוּדבָ ִרים הוּא נִפְ ַרד ִממַּ עֲסִ יק ֹו וְ יָצָ א ַרגְ לִ ית לִ כְ פָ ר ֹו
בְּ מַ פַּ ח נֶפֶ שׁ ,כְּ שֶׁ ָראָה אֶ ת בְּ נ ֹו יוֹצֵ א לִ ְק ָראת ֹו אַף גָּבְ ָרה ְמבוּכָת ֹו שֶׁ חָ זַר הַ בַּ יְתָ ה לְ Cא פְּ רוּטָ ה
בַּ כִּ יס .אֶ לָּא שֶׁ בַּ ֶדּרֶ * הַ בַּ יְתָ ה ,לְ מַ ְרבֵּ ה הַ פְ תָּ עָ תָ ם ,חָ לְ פָ ה עַ ל פְּ נֵיהֶ ם מֶ ְרכָּבָ ה .הַ מֶּ ְרכָּבָ ה פָּ גְ עָ ה
וּממֶּ נָּה נָפְ לָה חֲבִ ילָה .אָבִ יו שֶׁ ל צְ בִ י אֱלִ ימֶ לֶ* הֵ ִרים אֶ ת הַ חֲבִ ילָה וְ הֵ חֵ ל
בִּ תְּ לוּלִ ית עַ ל הַ ֶדּ ֶר* ִ
לָרוּץ אַחֲרֵ י הַ מֶּ ְרכָּבָ ה כְּ ֵדי לְ הָ ִשׁיב אוֹתָ הּ לִ בְ עָ לֶיהָ  ,אַ * Cא הִ צְ לִ יחַ לְ הַ ִשּׂיג אוֹתָ הּ .הוּא בָּ חַ ן
אֶ ת הַ חֲבִ ילָה הֵ יטֵ ב וְ ָראָה כִּ י אֵ ין בָּ הּ כָּל סִ ימָ נִים ְמזַהִ ים )הַ תּו ָֹרה קוֹבַ עַ ת כִּ י אִ ם אֵ ין סִ ימָ נִים
ָלאֲבֵ ָדה סָ בִ יר לְ הָ נִיחַ שֶׁ בַּ עַ ל הָ אֲבֵ ָדה הִ תְ יָאֵ שׁ מִ מֶּ נָּה וּלְ פִ יכָ* הִ יא שַׁ ֶיּכֶת לַמּוֹצֶ א(.
וּשׁלוֹשָׁ ה רוּבָּ לִ ים!
אַרבָּ עִ ים ְ
הוּא פָּ תַ ח אֶ ת הַ חֲבִ ילָה וְ גִ לָּה בָּ הְּ ...
בְּ לֵיל הַ סֵּ ֶדר ,כְּ שֶׁ צְּ בִ י אֱלִ ימֶ לֶ*
ִנגַּשׁ לִ פְ תֹּ חַ אֶ ת הַ ֶדּלֶת לְ אֵ לִ יָּהוּ
הַ נָּבִ יא ,הוּא קָ ָרא לְ אָבִ יו:
"אַ בָּ אֲ ,אנִי רוֹאֶ ה אֶ ת
הַ מֶּ ְרכָּבָ ה!" אַ * אִ ישׁ Cא הָ יָה
שָׁ ם .אָבִ יו מָ שַׁ * אֶ ת הַ נַּעַ ר
הַ צִּ ָדּה וְ אָמַ ר ל ֹו שֶׁ הָ יְתָ ה ז ֹו
מֶ ְרכַּבְ תּ ֹו שֶׁ ל אֵ לִ יָּהוּ הַ נָּבִ יא
וְ עָ לָיו לְ הַ בְ ִטיחַ כִּ י Cא יְסַ פֵּר
לְ אִ ישׁ אֶ ת הַ סִּ פּוּר הַ זֶּה עַ ד
יוֹמ ֹו הָ אַחֲרוֹן.

הציור השבועי
איזה פסוקים מהפרשה רמוזים בציור?

זה
כנראה
בגלל
לשון הרע
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פינת ההלכה /

לעילוי נשמת יהודית בת ציפורה:

עיקר מצוות חג הפסח

ביעור חמץ:
א" .שבעת ימים תשביתו שאור מבתיכם"" ,לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל
גבולך"  -יש לסלק מן הבית ומכל מקום שבבעלותנו וברשותנו את כל החמץ .קיים איסור
חמור לאכול חמץ וקיים איסור אף להחזיק בו ברשותנו ובבעלותנו בימי הפסח.
אכילת מצה
ב" .בראשון בארבעה עשר בערב תאכלו מצות"  -חובה לאכול מצה בליל הפסח ,בערב ט"ו
בניסן.
סיפור יציאת מצרים
ג" .והגדת לבנך" – מצווה מן התורה לספר ביציאת מצרים בלילה הראשון של פסח ,עם
אכילת המצה )וקורבן הפסח – בימים שהיה קיים(.
שמחת החג
ד" .ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ,ועבדך ואמתך ,והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר
בקרבך"  -מצוות שמחה בחג מתקיימת באכילת בשר ,שתיית יין ,קניית בגדים ומתנות
משמחות לב לבני הבית .חובה לדאוג גם לשמחתם של אלו שזקוקים לעזרה כדי לשמוח.
איסור עשיית מלאכה
ה" .כל מלאכה לא תעשו" – ביום הראשון וביום השביעי חל איסור לעשות מלאכה
)בהגדרתה ההלכתית( ,חוץ ממה שנעשה לצורך "אוכל נפש" .בימי חול המועד ראוי
להמעיט במלאכות ,כדי להבדיל את הימים הללו מימי חול רגילים.

כולם רצו ללמד בנחלים השבוע!

אירחנו את ילדי בית הספר
מרחבים לפעילות משותפת של
המועצה בנושא חיסכון במים

ושלא תחשוב שאנחנו רק
אוכלים כל היום עוגות .הנה
תלמידי כיתה ד' שביטלו להם
את הטיול בשבוע שעבר בגלל
הגשם ובחמישי יצאו לטיול
במזג אוויר נפלא:
ואז אני רואה שאירחו אתכם בתפוח
פיס לפעילות "שבוע המדעים"
כן ,השקיעו בנו

אבל אין מה להתלונן ,גם אתם
משקיעים במורים שלכם בחזרה.
שמעתי על המסיבת-הפתעה
למורה אושרי

עורכת ראשית :דקלה אברהם

כל הכבוד ,שבוע הבא בחופש
נטייל הרבה
בעיקר אם נרשמת לקיטנת
פסח בנחלים .תלמידי כיתות
א'-ב' והילדים העולים בשנה
הבאה לכיתה א' יבלו במשך
 7ימים בקיטנה ה-כ-י ה-כ-י,
מי שעדיין לא נרשם צריך
להזדרז ,מקומות אחרונים
לקיטנה!
תראה איזו עוגה שווה ,כל
הכבוד לכיתה ח'

