
 

 28* גליון  תשע"ו א' ניסן*  ) החודש( תזריעשבת פרשת 

 / רב בית הספר לקראת שבת

            הכעסהכעסהכעסהכעס    מולמולמולמול    אלאלאלאל    ההידורההידורההידורההידור

  ימצא לאכדי שהבית יבריק ו רבות ועמלים ,בניקיונות עסוקים כולנו אלו בימים
  עבודה חשש"דווקא מ... להישמר עלינו ,מכך חמור אך .בביתנו חמץ חשש כל

 התשובה את? בימינו זרה בעבודה להיכשל בכלל אפשר כיצד נשאל ואם !"זרה
 .ניץ'מויז הגר ישראל' ר הצדיק של בביתו שארע במעשה נקבל לכך
  המוכן במזון וניקר אחד רב של ביתו אל תרנגול נכנס פסח בערב אחת פעם

  על המשרתים על רב בכעס גער הבית מבני ואחד רבה מהומה התעוררה. לפסח
 . דיים נזהרו שלא

 . הדבר לפשר ושאל מחדרו הרב יצא והצעקות המהומה לשמע
 כאן ויש לפסח הכשר במזון ניקר תרנגול, "ביתו בן השיב," קרה נורא דבר"

 !זרה עבודה עובד כאילו הכועס שכל, לימדונו ל"חז: "הרב ענה!" חמץ חשש
 ?!..."חמץ ספק עם תרנגול על לי מספר ואתה העברה החמורה בתורה!

  ההקפדה תוך שמא להישמר עלינו לפסח ההכנות בזמן .לגבינו נוקב הלקח כמה
  הרבות מההכנות הגדול הלחץתוך כדי , חמץ חששנקיונות ועל  על הגדולה

  ומחלוקת כעס עם הקדוש לחג ושלום חס נגיע לא, שבחופש והילדים לפסח
 .חמץ מספק וכמה כמה פי חמורה היא כי כשמש שברור

  לנקות עלינו מהחמץ הבית חדרי את מנקים שאנו שכשם, ל"חז אומרים ועוד
 הקדוש לחג ולהגיע רעה מחשבה כל מליבנו ולהוציא הרע מיצר ליבנו חדרי את

 :נאמר ניסן חודש על שהרי ,שלמה לגאולה ה"בע נזכה כך י"וע וקדושים נקיים
 ".להיגאל עתידים ובניסן נגאלו בניסן"
 

 ,שבת שלום
 הרב גלעד מחפוד, רב בי"ס

 



  

 מעשה שהיה
.  ְרחֹוָקה ַּבֲעָיָרה) מֹוֶרה( ִלְמַלֵּמד ָאִביו ָהַפ*, ֶעֶׂשר ֶּבן ָהָיה ַׁשִּפיָרא ֱאִליֶמֶל* ְצִבי ַרִּבי ַּכֲאֶׁשר
  ַּבַעל ֶׁשל ָּבָניו ֶאת ִלֵּמד ָׁשם ְיהּוִדית ְּבַבֲעלּות ְּבַאְכַסְנָיה ָהָאב ָׁשָהה ַהֹחֶרף ָּכל ְּבֶמֶׁש*

 ִמֵּביתוֹ  ַהְרֵחק ָׁשָהה ֱאִליֶמֶל* ְצִבי ֶׁשל ָאִביו, ָיִמים ְּבאֹוָתם ָנהּוג ֶׁשָהָיה ְּכִפי. ַהַאְכַסְנָיה
 .ַהֹחֶרף ָחְדֵׁשי ָּכל ְּבֶמֶׁש*

  ַאַחת ְּבַּמֲהָל*. ֶׁשֶלג סּופֹות ִהְשּתֹוְללּו ֲאֻרִּכים ָׁשבּועֹות ּוְבֶמֶׁש* ִּבְמיָֻחד ַקר ָהָיה ֹחֶרף אֹותוֹ 
  ְׁשלֹוָׁשה ּוָמָצא ַהֶּדֶלת ֶאת ָּפַתח ַהַאְכַסְנָיה ַּבַעל. ַּבֶּדֶלת ְּדִפיָקה ִנְׁשְמָעה ַהָּללּו ַהּסּופֹות
  ֶּכֶסף ַמְסִּפיק ְּבָרׁשּוָתם ֶׁשֵאין ְּכֶׁשִּגָּלה. ָּבַאְכַסְנָיה ָללּון ֶׁשִּבְּקׁשּו ְלֶמֱחָצה ְקפּוִאים ִאָּכִרים
  ַהְּמַלֵּמד. ַהֶּדֶלת ֶאת ִּבְפֵניֶהם ָטַרק הּוא ֶׁשּלוֹ  ָהֵארּוחַ  ְּבַחְדֵרי ֵאַחד ַלְיָלה ְׁשהּות ְלַמֵּמן ֲאִפּלּו

 ָמַׁש* ָהַאְכָסִנָיה ַּבַעל ִּבְפֵני ְּתִמיָהתוֹ  ֶאת ְּכֶׁשִהִּביעַ ! ָמקֹור ִלְקֹּפא ֲעלּוִלים ֵהם, ְמזְֻעָזע ָהָיה
  ֵהִׁשיב ַהְּמַלֵּמד ָהַרָּבה ְלַהְפָּתָעתוֹ . ָׁשַאל?" ֲעבּוָרם ְלַׁשֵּלם רֹוֶצה ַאָּתה" - ִּבְכֵתָפיו ָהָלה

 .ְּבִחּיּוב

  ְוָהִאָּכִרים ִּבְמיָֻחד ַעָּזה ָהְיָתה ַהְּסָעָרה. ֶחְׁשּבֹונוֹ  ַעל ֵלָהנֹות ְוֵהֵחּלּו ְלֵמיִטיָבם הֹודּו ָהִאָּכִרים
  ָהִאָּכִרים ִהְמִׁשיכּו ִנְרְּגָעה ֶׁשַהּסּוָפה ַאֲחַרי ַרק. ִמיםיָ  ְׁשבּוַעִים ְּבֶמֶׁש* ָּבַאְכַסְנָיה ִנְׁשֲארּו
 .ָלְמַלֵּמד ֶׁשהֹודּו ִלְפֵני Cא ְלַדְרָּכם

 ְלַבַעל ִנַּגׁש הּוא. ַהַּבְיָתה ַלֲחָזָרה ְלִהְתּכֹוֵנן ֱאִליֶמֶל* ְצִבי ֶׁשל ָאִביו ֵהֵחל ַהֶּפַסח ַחג ְּכֶׁשִהִּגיעַ 
  לוֹ  ָאַמר" ְיָלַדי ִלּמּוד ַעל רּוָּבִלים ַאְרָּבִעים ְלD ַחָּיב ֲאִני: "ֶחְׁשּבֹון ִעּמוֹ  ָעַר* ְוֶזה ַהַאְכַסְנָיה

 ַחָּיב ַאָּתה, ֵּכן ִאם. רּוָּבִלים ּוְׁשלֹוָׁשה ַאְרָּבִעים ָעְלָתה ְּבֵביִתי ָהִאָּכִרים ְׁשהּות ַא*, "ַמֲעִסיקוֹ 
  ְּכֶׁשָּתשּוב רּוָּבִלים ְׁשלֹוָׁשה ִעְּמD ְלָהִביא ִּתְׁשַּכח ְוַאל, ְלD ָׂשֵמחַ  ַחג. רּוָּבִלים ְׁשלֹוָׁשה ִלי

 .ַהַאְכַסְנָיה ַּבַעל לוֹ  ָאַמר" ַהַחג ַאֲחֵרי

 ִלְכָפרוֹ  ַרְגִלית ְוָיָצא ִמַּמֲעִסיקוֹ  ִנְפַרד הּוא ּוְדָבִרים אֹוֵמר ְלCא. ְלָהִׁשיב ָמה ָיַדע Cא ַהְּמַלֵּמד
 ְּפרּוָטה ְלCא ַהַּבְיָתה ֶׁשָחַזר ְמבּוָכתוֹ  ָּגְבָרה ַאף ִלְקָראתוֹ  יֹוֵצא ְּבנוֹ  ֶאת ְּכֶׁשָרָאה, ֶנֶפׁש ְּבַמַּפח
 ָּפְגָעה ַהֶּמְרָּכָבה. ֶמְרָּכָבה ְּפֵניֶהם ַעל ָחְלָפה, ַהְפָּתָעָתם ְלַמְרֵּבה, ַהַּבְיָתה ֶׁשַּבֶּדֶר* ֶאָּלא. ַּבִּכיס

  ְוֵהֵחל ַהֲחִביָלה ֶאת ֵהִרים ֱאִליֶמֶל* ְצִבי ֶׁשל ָאִביו. ֲחִביָלה ָנְפָלה ּוִמֶּמָּנה ַהֶּדֶר* ַעל ִּבְּתלּוִלית
 ָּבַחן הּוא. אֹוָתּה ְלַהִּׂשיג ִהְצִליחַ  Cא ַא*, ִלְבָעֶליהָ  אֹוָתּה ְלָהִׁשיב ְּכֵדי ַהֶּמְרָּכָבה ַאֲחֵרי ָלרּוץ

  ִסיָמִנים ֵאין ִאם ִּכי קֹוַבַעת ַהּתֹוָרה( ְמַזִהים ִסיָמִנים ָּכל ָּבּה ֵאין ִּכי ְוָרָאה ֵהיֵטב ַהֲחִביָלה ֶאת
 ).ַלּמֹוֶצא ַׁשֶּיֶכת ִהיא ּוְלִפיָכ* ִמֶּמָּנה ִהְתָיֵאׁש ָהֲאֵבָדה ֶׁשַּבַעל ְלָהִניחַ  ָסִביר ָלֲאֵבָדה

 !רּוָּבִלים ּוְׁשלֹוָׁשה ַאְרָּבִעים... ָּבּה ְוִגָּלה ַהֲחִביָלה ֶאת ָּפַתח הּוא

 ֱאִליֶמֶל* ְּכֶׁשְּצִבי, ַהֵּסֶדר ְּבֵליל
 ְלֵאִלָּיהּו ַהֶּדֶלת ֶאת ִלְפֹּתחַ  ִנַּגׁש

: ְלָאִביו ָקָרא הּוא, ַהָּנִביא
 ֶאת רֹוֶאה ֲאִני, ַאָּבא"

 ָהָיה Cא ִאיׁש ַא*!" ַהֶּמְרָּכָבה
 ַהַּנַער ֶאת ָמַׁש* ָאִביו. ָׁשם

 זוֹ  ֶׁשָהְיָתה לוֹ  ְוָאַמר ַהִּצָּדה
 ַהָּנִביא ֵאִלָּיהּו ֶׁשל ֶמְרַּכְבּתוֹ 

 ְיַסֵּפר Cא ִּכי ְלַהְבִטיחַ  ְוָעָליו
 ַעד ַהֶּזה ַהִּסּפּור ֶאת ְלִאיׁש

 .ָהַאֲחרֹון יֹומוֹ 



  

 :לעילוי נשמת יהודית בת ציפורהפינת ההלכה / 

    עיקר מצוות חג הפסחעיקר מצוות חג הפסחעיקר מצוות חג הפסחעיקר מצוות חג הפסח
 חמץ: ביעור
  בכל שאור לך יראה ולא חמץ לך יראה לא", "מבתיכם שאור תשביתו ימים שבעת".א

 איסור קיים. החמץ כל את וברשותנו שבבעלותנו מקום ומכל הבית מן לסלק יש -" גבולך
 .הפסח בימי ובבעלותנו ברשותנו בו להחזיק אף איסור וקיים חמץ לאכול חמור

  
 מצה אכילת
  ו"ט בערב, הפסח בליל מצה לאכול חובה -" מצות תאכלו בערב עשר בארבעה בראשון".ב

 .בניסן
 

 מצרים יציאת סיפור
 עם, פסח של הראשון בלילה מצרים ביציאת לספר התורה מן מצווה –" לבנך והגדת".ג

 ).קיים שהיה בימים – הפסח וקורבן( המצה אכילת
 

 החג שמחת
  אשר והאלמנה והיתום והגר והלוי, ואמתך ועבדך, ובתך ובנך אתה בחגך ושמחת".ד

  ומתנות בגדים קניית, יין שתיית, בשר באכילת מתקיימת בחג שמחה מצוות -" בקרבך
 .לשמוח כדי לעזרה שזקוקים אלו של לשמחתם גם לדאוג חובה. הבית לבני לב משמחות

  
 מלאכה עשיית איסור
  מלאכה לעשות איסור חל השביעי וביום הראשון ביום –" תעשו לא מלאכה כל".ה

ראוי   המועד חול בימי". נפש אוכל" לצורך שנעשה ממה חוץ), ההלכתית בהגדרתה(
 .רגילים חול מימי הללו הימים את כדי להבדיל, להמעיט במלאכות

זה 
כנראה 
בגלל  

 לשון הרע

 הציור השבועי

 ?בציור יםרמוז פסוקים מהפרשה איזה
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 כולם רצו ללמד בנחלים השבוע!

 כן, השקיעו בנו

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:

אבל אין מה להתלונן, גם אתם 

משקיעים במורים שלכם בחזרה. 

הפתעה  -שמעתי על המסיבת

 למורה אושרי

בעיקר אם נרשמת לקיטנת  

פסח בנחלים. תלמידי כיתות 

ב' והילדים העולים בשנה  -א'

הבאה לכיתה א' יבלו במשך  

י, -כ-י  ה-כ-ימים בקיטנה ה 7

מי שעדיין לא נרשם צריך  

להזדרז, מקומות אחרונים 

 לקיטנה!

ואז אני רואה שאירחו אתכם בתפוח 

 פיס לפעילות "שבוע המדעים"

תראה איזו עוגה שווה, כל 

 הכבוד לכיתה ח'

אירחנו את ילדי בית הספר  

מרחבים לפעילות משותפת של 

 המועצה בנושא חיסכון במים

כל הכבוד, שבוע הבא בחופש  

 נטייל הרבה


