 16עמודים מלאים בתוכן עשיר ומחזק!
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מצה של ענווה

גיל

וי א
דלנויקים -
מ
ה
ת
ו
אל בלס רה

כוחו של העיסוק המתמיד בעבודת המידות ,והקשר שבין מצה לגאולה
מורנו הגה"ר זמיר כהן

שאל
את הרב

הרב אברהם יוסף

להסתפר ,היינו מקילים לבעלי הברית
(אבי הבן הסנדק והמוהל) להסתפר.
אבל בחול המועד ,שזו הלכה ,אין היתר
לאבי הבן להסתפר ,והוא הדין לגבי
גילוח.
האם מותר לסרוג בגד בחול המועד?
בחול המועד אסורים בעשיית מלאכה,

האם מותר לאב
להסתפר לכבוד ברית
המילה של בנו בחול המועד?
התספורת נאסרה בחול המועד כדי שלא
יכנס לחג כשהוא מנוול (לא נראה טוב),
וזו הלכה ולא מנהג .אילו היתה השאלה
על ימי ספירת העומר ,שזה מנהג לא

ורק מלאכת הדיוט מקילים בעת הצורך,

או לעני שאין לו פרנסה .ואפילו כתיבה 14
רגילה שכל אדם בקיא בה ,אסורה בימי
חול המועד .וכיוון שכל סריגה נחשבת
למלאכה ,ומלאכה זו אינה לצורך המועד
וניתן לעשותה לאחר המועד  -אין
להקל לסרוג בימי חול המועד.

פסח ב
מנוחהביפות אבי
קס

ון הידברות מזמי
ן את
רג
כם

לחגוג
שביעי של פסח
א

העלון טעון גניזה | נא לא לקרוא במהלך התפילה

ק

ודם יציאתם ממצרים ,נצטוו בני ישראל לעשות את
קרבן הפסח ולאוכלו בליל י"ד לחודש ניסן ,ככתוב
(שמות יב ,ח)" :וְ ָאכְ לּו ֶאת ַהּבָ ָׂשר ּבַ ּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ הְ ,צלִ י ֵאׁש
ַּומּצֹות ַעל ְמרֹרִ ים יֹאכְ לֻ הּו" .אך יש להבין ,מדוע נצטוו
ַּומצ
ישראל לאכול מצות לפני שיצאו ממצרים ,והרי ענין אכילת המצות,
לכאורה ,הוא רק משום שלא הספיק בצקם לתפוח ולהחמיץ בעת
יציאתם ממצרים ,ובליל י"ד ניסן עדיין לא התרחש מאורע זה,
מדוע אם כן נצטוו לאכול אז מצות?
אמנם ,על פי הפשט יש לבאר כי ישראל נצטוו לאכול מצות
טרם צאתם ממצרים על שם העתיד ,שקורא הדורות מראש
יודע כי עתיד בצקם שלא להחמיץ .אולם ,מאחר ולכל
מהלך גשמי יש סיבה ותוכן רוחני ,בעומק העניין יש קשר
בין אופי המצה ,לגאולת ישראל ממצרים ,בבחינת תנאי
קודם למעשה .כלומר ,שבלא מהות המצה לא תיתכן
אפשרות של גאולה.
והביאור בזה ,כי הנה ,גם המצה וגם החמץ עשויים
מקמח ומים .ואף על פי שכמות הקמח והמים יכולה להיות שוה
בשניהם ,ה"חמץ" נקרא בשם זה כיון שהחמיץ ותפח ,והשתנה
גודלו  -לא משום שהוא מכיל יותר חומר ,אלא משום בועות
האוויר הריקות שניפחוהו והגדילוהו .מה שאין כן המצה ,משקפת
היא את מה שהיא מכילה באמת ,ללא מסר של גאווה וללא
התרוממות התופחת משקר שאין בו ממש.
מטעם זה ,ה"חמץ" וה"מצה" שווים באותיותיהם ,לפי שהם
מכילים את אותם רכיבים ,אלא שהרגל הבודדת של האות ה' תפחה
וצמחה ונדבקה בגג ,ובכך הפכה לאות ח' (אות זו מצידה השלילי  -מלשון
חטא ועוון .כמבואר בהרחבה בספר "הצופן" על סוד האותיות) .מאותה שעה,
לרוב גאוותה אינה מסוגלת להישאר בסוף המילה כלפני כן ,והיא
משנה את מקומה מסוף המילה לתחילתה .ובכך הפכה מ"מצה"
ל"חמץ" .ואף על פי שמעתה נעים ונוח יותר ללעוס

את החמץ יותר מאשר את המצה ,מכל מקום איננו אמת.
אף הגאווה כן היא .שהרי האדם חש את לבו מתרומם מחשיבות,
והוא עולז באותה שעה ממעלותיו המדומות .אך מצד האמת ,הלא  4נ
רתיק ש
מנחם פלי מצות
בשקר התגאה ליבו.
נס
זאת ועוד ,כשם שהבצק מחמיץ כאשר משאירים אותו ללא
עיבוד ,והעיבוד אינו מניח לו שיגבה ויתפח ,כך הגאווה מתפתחת
בלב מי שאינו עובד על מידותיו ומעבדן .וכן להיפך ,עיבוד המידות
מביא את האדם לענווה הראויה.
הגאווה
כך
בו,
שנוגע
בצק
של
סוג
וכשם שהחמץ מחמיץ כל
פ
ס
ח
6
(לא)
מקלקלת את כל שאר המידות ,והיא שורש כל המידות הרעות.
חיים ולדטבעוני
ר
שהרי מי שמדמיין כי נעלה ונכבד הוא ,ממהר לכעוס על שלא
מילאו את חפצו ,שונא את מי שאינו מכבדו כראוי לו לפי
דמיונותיו ,מקנא בזולתו ,מתאווה לכל דבר שמגיע לו לדעתו,
ונעשה עצוב ואפילו מדוכא כשאינו משיג את כל חפצו.
שהרי
שבה,
ובאמת ,יסוד חסרון הגאווה הוא בשקר
ה
השלימות  -רק לאלוקים היא ,ואין אדם מושלם 8 .שהעבוד ו
ל
י
ד
ת
רב זמיר כ משה
הן
ומכיוון שמידתו וחותמו של הקב"ה אמת ,ודובר שקרים
לא יִ ּכֹון לנגד עיניו ,על כן אומר הקב"ה על הגאה" :אין
אני והוא יכולין לדור בעולם!" (סוטה ה ע"א).
הענווה משובחת בכל זמן ,והגאווה פסולה תמיד .אולם ,לפני
שמתרחשת גאולה כגאולת ישראל ממצרים ,יש הכרח ממש
בתיקון הגאווה ובקניין הענווה כתנאי לגאולה ,שכן עניינה של  10לכל
ט
ע
ו
ת
י
ש
מתוך היומכןתובת
הגאולה הוא גילוי מלכות ה' יתברך בעולם ,ואילו הגאווה מטבעה
דוחקת את השראת השכינה בעולם .לפיכך נדרשו ישראל טרם
גאולתם ממצרים לאכול מצה דווקא ,להזכירם לחנך את עצמם
למידת האמת ,ללא גאווה ותפיחה מעל הנכון ,ובכך יכשירו את
עצמם לגאולה משעבוד מצרים.
את
לסלק
בפסח
אנו
נדרשים
ושנה,
וכאז ,כן עתה בכל שנה
ו
מ
11
ה או
ישראלמקר הבן?
וכל
משפחתנו
עם
ובאמת
בענווה
לחיות
הגאווה והשקר מלבנו,
עניג
סובבנו ,ולזכות בכך לגאולה שלימה לכלל ולפרט.
שבת שלום וחג שמח.

"ר זמיר כהן

הגה

הרב

המחקוקבלבצרי
יצ

הו בר שלום

הגה"ר אלישל בת ים
רבה

רב

מרדהכי לוי

הבטיחו מקומכם! מספר מקומות מוגבל 073-2221270
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דניאל בלס

היהודי
החושב

כל האנושות כולה גילתה את אלוקים -
מן התורה!
ה' הוכיח את מציאותו באמצעות ניסים גלויים בעשר מכות מצרים
אם נפתח כל אינציקלופדיה בערך "מונותאיזם"
(-האמונה באלוקים אחד ונצחי) ,נמצא שישנן בסך
הכל שלוש דתות מונותאיסטיות בעולם :היהדות,
הנצרות והאסלאם  -כאשר השתיים האחרונות
מאוחרות ,והן חיקויים המבוססים על
תורת ישראל ,מתוכה גילתה האנושות
את אלוקים.
הידעת? בלעדי התורה היתה רוב
האנושות עדיין עובדת אלילים ופסלים.
תורת ישראל היא המקור לאמונה באלוקים.
במילים אחרות ,כל אדם ברחוב שאומר "אני רק
מאמין באלוקים" אינו יודע שהשיג את עיקר
אמונתו מן התורה ,בלעדיה היה עובד אלילים!
אין אדם בעולם שמדבר כיום על בורא אינסופי
ונצחי ,שלא קיבל מושג זה מן התורה  -המקור
למונותאיזם בעולם.
שאלת מפתח שראוי לשאול כל אדם :מהו הספר
המשפיע ביותר בתולדות האנושות
ולמה?

רק לתורת-אמת ישנה השפעה על האנושות
כולה ,כי גאולת העולם תלויה בה.
אין זה צירוף מקרים שתורת ישראל היא הספר
המודפס ביותר והמשפיע ביותר בעולם .כיום לא
יכול אדם להתעניין באלוקים ובדת מבלי
ללמוד את ספר התורה של היהודים,
ממנה קיבל את עיקר האמונה בבורא.
אך מלבד ההשפעה ההיסטורית
האדירה של התורה על האנושות ,ההוכחה
לאמיתתה מגיעה עוד בראשיתה  -בצורת
ההתגלות שלה.
מהיכרות עם הפיזיקה של היקום ,הביולוגיה,
האנטומיה של החי ועוד  -אנו יודעים שהבורא
חכם לאין ערוך מן האדם ,ומבינים שמי ברא את
האדם בחוכמה כה רבה  -לא ימסור את תורתו
בסתר.
התורה מתעדת התגלות המונית אחת ויחידה
בהיסטוריה ,שאין כדוגמתה באף דת אחרת .עשר
המכות מיוחדות מכל הנסים מפני שהראו שליטה

בכל כוחות הטבע בקנה
מידה ארצי ,וכך הוכיחו
שבורא עולם הוא שבחר
בבני ישראל" :ולמען
תספר באוזני בנך ובן בנך ,את אשר התעללתי
במצרים ,ואת אותותיי אשר שמתי בם ,וידעתם כי
אני ה'" (שמות י' ,א').
מכת הדם הראתה שליטה על המים ,היא נמשכה
בדיוק שבעה ימים" :וירם במטה ויך את המים
אשר ביאור לעיני פרעה ולעיני עבדיו ,ויהפכו כל
המים אשר ביאור לדם .והדגה אשר ביאור מתה,
ויבאש היאור ,ולא יכלו מצרים לשתות מן היאור,
ויהי הדם בכל ארץ מצרים" (שמות פרק ח').
מכת צפרדע הראתה שליטה על החיות הקטנות,
הן עלו בהמוניהן מן היאור שהוא מקום מושבם
הטבעי אל היבשה ונכנסו אל הבתים להציק
ולהיהרג .ראוי לציין שהתזמון של כל מכה היה
מתוכנן מראש .פרעה נשאל מתי הוא רוצה
שהצפרדעים ימותו ,ופרעה משיב למחרת כדי
לבחון שהמכות נעשות ברצון ה'" :ויאמר (פרעה):
למחר .ויאמר (משה) :כדברך ,למען תדע כי אין כה'
אלוקינו ...ויעש ה' כדבר משה וימותו הצפרדעים
מן הבתים מן החצרות ומן השדות ,ויצברו אותם
חמרים חמרים ותבאש הארץ".
המשך בעמוד >>7

הרב דן טיומקין

מחפשים
תשובה

ארבעת הבנים שבתוכנו
יש משהו שטחי מאד בכך שאנו מזהים את עצמנו רק עם בן אחד.
נפשנו מורכבת יותר מזה
סיפור יציאת מצרים מובא בהרחבה בהגדה של
פסח ,שאז זו מצוות עשה מן התורה לספר בענייני
הפרשה שלנו" ,והגדת לבנך" .מעניין ,ששם ההגשה
ודרך הסיפור היא דרך תשובה לארבעה בנים ,חכם
ורשע ,תם ושאינו יודע לשאול ,עם הדגשים שונים
בהתאם לכל בן והמענה שהוא צריך.
בכל פעם שאני רואה "הגדה של
פסח" ,אני נהנה לראות איך המאייר צייר
את ארבעת הבנים .בדרך כלל זה נראה
ככה :הבן החכם נראה כמו תלמיד-חכם
ישיבתי ,הבן הרשע נראה כמו עבריין
קטן וכן הלאה.
בספרי חסידות מבואר שזה לא מדויק.
גם בנו ,בתוכנו ,בתוך כל אחד ואחת
מאיתנו ,יש ייצוג לאותם ארבעה בנים .יש בנו צד
"חכם" שרוצה ושואף להתעלות בחכמה וביראה,
אבל יש בנו גם צד "רשע" שצועק" :מה העבודה
הזאת לכם" ,צד תם ,מנותק רגשית ,וצד שאינו

הידברות
עונג שבת

יודע לשאול .יש בנו מורכבות של כל ארבעת
הבנים ,שמשמשים בעירבוביא בתוך מעמקי נפשנו.
יש משהו שטחי מאד בכך שאנו מזהים את
עצמנו רק עם בן אחד .כאילו יש צד אחד של
ה"טובים" ,סוג של מכבים ,שהאמת אצלו בכיס,
ויש צד של ה"רעים" ,יוונים רשעים ,שצריך
להילחם בהם .זה פשוט לא נכון .עולמנו
מורכב יותר מזה ,נפשנו מורכבת יותר
מזה .יש בנו גם נפש בהמית וגם נשמה
אלוקית ,וההרכבה הבלתי אפשרית
הזאת יוצרת כל מיני צורות זהות
פנימית .אם לא נהיה מודעים לצדדים
ולרבדים הפחות מתוקנים שבנו ,לא ניתן
להם את המענה שהם צריכים לשמוע
כדי להתקרב לקב"ה ,ואז עלול להיווצר מצב של
ניתוק בין מסכת ה"צדיק" לבין הנפש הבהמית,
שתישאר הרחק מאחור.
השפת אמת (פסח תרל"ד) אומר שעל ידי

עריכה :דודו כהן • עריכה גרפית :שני מויאל • עריכה לשונית :דבי רייכמן • הפצה ולוגיסטיקה :טליה זכריה ואסתר שמיר
רוצים לקבל  50עלונים עד לבית עם שליח ,ולהפיץ בבית הכנסת או בסביבתכם הקרובה? חייגו 073-2221388

מחלקת שלום בית

שלום הבית שלכם
בידיים הכי טובות
ללא עלות

מעורבות
הורית

דיסקר

טיות מו

בטחת!

עם מיטב המומחים כאן למענכם

* יועצים מהשורה הראשונה בפריסה ארצית * ליווי מקצועי * תוצאות מבורכות

פתרונות ,גישור והדרכה זוגית
שיחת אבחון
ראשונית

ששומע
התשובות
ומגיד לעצמו ,הריהו
מסדר את מערכי ליבו
ובונה את בנין נפשו
בשלמות ,ולכן נקראו
בנים ,מלשון בניין ,שעל ידי כל החקירות והשאלות
והתשובות נעשה ונשלם הבניין השלם של האדם,
ומגיע על ידם לדרך האמת (עכ"ל) .כיהודים ,אנחנו
יצורים שנמצאים בהתהוות ,בבניה .ראוי לשים על
עצמנו שלט גדול" :זהירות ,כאן בונים" ,מנסים
לבנות צורת יהודי ,והבניין הזה מחייב כלים שונים
לכל צד שבנפשנו .הפתגם אומר ,ש"מי שכלי
העבודה היחיד שלו הוא פטיש ,כל העולם נראה
לו כמו מסמרים" .מי שנותן מענה רק לצד אחד
מחלקי נפשו ,יבנה בנין עקום ,לא יציב.
הבנים האמיתיים מייצגים את חלקי נפשנו .ולכן
אסור גם להיבהל מהבנים שאינם נראים כצדיקים
גמורים .המענה להם ,בגובה העיניים ,ייתן מענה
גם לחלקים הללו שבתהומות נפשנו .לא נכון
לתייג ולמתג אותם כ"בן רשע" .גם הם בתהליך,
וגם בהם הבירור מחייב לתת נוכחות בכל פעם
לחלקים אחרים שבנפשם ,כדי שגם הם יצאו
מהמצרים האישית שלהם ,ונזכה כולנו לגאולה
השלמה.

ייעוץ ,הכוונה ותאום פגישה אישית

תקשורת
זוגית

נישואים
שניים

יסודות הבית
לבעלי תשובה

סדנאות ערב
מרתקות

073-222-1-310

הידברות
מחלקת

שלום בית
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הרב זמיר כהן

הלכות
לפסח

כל מה שחשוב לדעת
על כשרות האוכל בפסח

ע

מוצרים שכבר קודם הפסח אינם ראויים לאכילה עד כדי שאפילו
כלב אינו אוכלם ,אין להם דין של חמץ

ג .גם הנוהגים שלא לאכול קטניות ,מותרים
ם התפתחות תעשיית המזון בזמננו,
כל מוצרי המזון טעונים הכשר לפסח ,להשהות את הקטניות בבית ,ואין הם צריכים
משום שעלול מאד להימצא באחד למכרם לגוי במכירת החמץ (הרמ"א סי' תנג ס"א).
ד .אישה אשכנזייה שבבית הוריה לא אכלו
מרכיביהם חמץ גמור ,ומה גם שלעיתים האריזה
מתבצעת במכונות שנארז בהם חמץ קודם לכן .קטניות ונישאה לבעל שמנהגו לאכול קטניות,
אמנם מוצרים שכבר קודם הפסח אינם ראויים מעיקר הדין מותרת באכילת קטניות כבעלה.
לאכילה עד כדי שאפילו כלב אינו אוכלם ,אין אמנם נכון שתעשה 'התרה' לפני שעוברת לנהוג
היתר (חזון עובדיה פסח עמ' פז).
להם דין של חמץ ומותר להשהותם
ולהשתמש בהם בפסח (אבל לא
ה .האורז דינו כשאר
לאוכלם) .לפיכך ,מוצרי ניקיון,
הקטניות .אולם עקב שמצוי
משחת נעליים ,שמפו ,סבון
חיטה בהרבה פעמים ,נהגו
רחצה ,אבקת כביסה ומוצרי
לבררו שלש פעמים קודם
קוסמטיקה אינם צריכים
בישולו כדין ,ולא להסתפק
הכשר (שלחן ערוך סי' תמב
בברירה פעם אחת כבשאר
הקטניות (חזון עובדיה פסח עמ'
סעיפים א' ד' ט' ,משנה ברורה ס"ק
לט ,תורת המועדים עמ' רלג ואור
פב).
לציון ח"ג עמ' צג לעניין סבון  -דלא
ו .גם הנוהגים שלא לאכול
אמרינן בו רחיצה כשתייה ,חזון
קטניות ,מותרים לאכול
עובדיה פסח מהדו"ק עמ' סד לעניין
בכלים שבישלו בהם קטניות.
תמרוקים).
לפיכך ,כשמתארחים בבית
גם נוזל כלים שמדיחים
אחרים הנוהגים לאכול
אתו את כלי הפסח ,מעיקר
קטניות ,מותר להם לאכול
הדין מותר להשתמש בו
מכליהם מאכלים שאין בהם
קטניות (חזון עובדיה פסח עמ'
אפילו שאין לו כשרות לפסח,
פו).
משום שנפסל מאכילת הכלב,
ז .מצה עשירה העשויה מקמח ומי פירות ,ללא
והרי מדיחים היטב את הכלים
מים כלל ,מותרת היא בפסח (שלחן ערוך
במים מבלי שיישאר עליהם מאומה מתכשירי
הניקוי .ומכל מקום טוב להשתמש בנוזל כלים עם סי' תסב ס"א) .והאשכנזים נוהגים
איסור בדבר (הרמ"א שם ס"ד).
כשרות לפסח (ילקוט יוסף פסח עמ' לב).
ח .חולה אפילו שאין
משחת שיניים מעיקר הדין אינה צריכה הכשר
לפסח ,אולם לכתחילה יקנה דווקא עם הכשר בו סכנה ,אלא שחלה כל
גופו ,כלומר שנחלש כל כך
לפסח.
א .הקטניות למיניהם אינם חמץ ,ומותרים ממחלתו עד שצריך לשכב
באכילה לאחר בדיקה שאין בהם גרגירי חיטה במיטה ,מותר הוא לבלוע
ושאר מיני דגן ,וכן מנהג הספרדים ועדות המזרח או לאכול תרופות שיש
(בית יוסף סי' תנג) .אבל מנהג האשכנזים שלא בהם תערובת חמץ ,ובלבד
לאכול קטניות בפסח מחשש שלא יבררו אותם שטעמם פגום ונפסלו מאכילת
היטב וימצא בהם חמץ (הרמ"א סי' תנג ס"א) .ויש הכלב כבר קודם הפסח .ואם נזקק
מהספרדים שנהגו שלא לאכול קטניות ,ויש מהם לתרופות אלו בפסח ,יקנה אותם מבית
שנהגו שלא לאכול רק חלק מהקטניות כגון חומוס .מרקחת שבבעלות גוי .ומכל מקום טוב ונכון
וספרדי המבקש מחמת איזו סיבה של חולי וכיוצא לבקש מהרופא תרופה שאין בה תערובת חמץ
בזה לבטל את מנהגו שלא לאכול קטניות ,אפשר כתחליף לתרופות אלו .שכן רוב התרופות כיום,
להקל לו על ידי התרה (חזון עובדיה פסח עמ' פד).
אין בהן תערובת חמץ ,וניתן להשיג תחליפים
ב .ספרדי שמנהג הוריו היה שלא לאכול קטניות לאותם שיש בהם חמץ .וניתן לברר במה אין חמץ
בפסח ,רשאי בעת שנושא אישה לנהוג היתר ברשימת התרופות המתפרסמת מידי שנה מטעם
באכילת קטניות כמנהג רוב עדות הספרדים ,ארגוני הכשרויות וקופות החולים .אבל אם אין
מסלול מחדש"
עמ' הרב
החדש של
לרכישת ספרו
עובדיה פסח
אף ללא התרת חכם (חזון
בעלמא ,אין להתיר להשתמש
"מחשבמיחוש
פנגראלא
פה).יצחק לו
חייגו להידברות שופס073-222-1250 :

בתרופות שיש בהן תערובת חמץ .ותרופה
שטעמה טוב לחיך ,כגון סירופ וכדורי מציצה ,ויש
בה תערובת חמץ ,אסורה גם לחולה שחלה כל
גופו ,אם אין בו סכנה (שלחן ערוך סי' תמב ס"א ,חזון
עובדיה פסח עמ' קכ).
ט .חולה שיש בו סכנה ,הנזקק לתרופה המכילה
חמץ  ,ואין בהישג מידי תרופה אחרת חילופית
כשרה לפסח ,מותר לו לבולעה או לאוכלה אף על
פי שהיא עשויה מחמץ גמור שלא נפסל מאכילת
הכלב ,ואסור לו להחמיר בזה .ובעת קניית
תרופות אלו ,יכווין שאינו מעוניין לזכות בחמץ
המעורב בתרופה ,בכדי שלא יהיה חמץ ברשותו
בימי הפסח .ואם יש טעם ערב לתרופה ,טוב שיתן
לתוכה דבר מר (חזון עובדיה שם).
י .מזון המיועד לבעלי חיים כגון דגים ,אם הוא
חמץ ממש ,אסור להשהותו ברשותו בפסח ,וודאי
שאסור ליהנות ממנו על ידי שמאכיל בו את בעלי
החיים ,ואפילו בעלי חיים של אחרים או
של הפקר אסור לו להאכילם בחמצו,
אלא ימצא למזונם תחליפים
כשרים לפסח .אולם ,אם יש
רק תערובת חמץ במזונם
של בעלי החיים ,ואין בו
חמץ בעין הניכר בפני עצמו,
ותערובת זו נעשתה לפני
הפסח ,ואינה ראויה לאכילת
אדם ,מותר להשהות בפסח
מזון זה בביתו ולהאכיל בו את
בעלי החיים שברשותו (שלחן ערוך סי'
תמח ס"ו ,ומשנה ברורה שם ,שו"ת אור לציון חלק
ג פרק ח).

י"א .סיגריות שמדבקים אותן בדבק שיש בו
חמץ או שמערבבים בהם תמציות שיש בהם
רכיבי חמץ ,אינן נאסרות מחמת זה בעישון בפסח
(יחוה דעת ח"ב סי' סא ,חזון עובדיה פסח עמ' קיט[ .)]2ויש
מחמירים שלא לעשן סיגריות שיש בהן תערובת
חמץ (אשרי האיש ח"ג עמ' שעט ,תשובות והנהגות ח"ד
סי' צז וח"ה קכד).

משפחה כן
ארגון הידברות מחלקת שבויות  -לדיווח וסיוע חייגי kalina@htv.co.il  073-222-1333  052-9551591
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סיפור לחג

נרתיק של מצות
ניר לא מבין כל השנים למה חג הפסח חשוב
כל כך לאביו .אחרי הפטירה ,הוא מגלה
דרישה מוזרה מאד בצוואה...
מנחם פינס

"

מן השמיים תנוחמו" ,אמר הזר שנכנס
אל הבית בצעדים מדודים ,עוטה חליפה
שחורה ,מניח על קרחתו כיפה מקופלת
שהוציא מכיסו.
"תודה" ,אמר ניר" ,אתה חבר של אבא?".
"ממש לא" ,השיב האיש.
זה היה באמצע מרץ ,חודש אדר ,קצת אחרי
פורים ,היום השלישי לשבעה על אבא שלו ,יצחק
כהן ,זה שכולם הכירו כ"איציק האופה".
עשרות שנים היה יושב שם ,בקונדיטוריה
הממוקמת בדרום תל אביב ,לגופו סינר עתיק
ודוהה ,יוצר בעמל כפיים מאפים מיוחדים שכבר
לא מייצרים כמותם כיום .היו לקוחות קבועים
שנסעו לפעמים מרחקים ארוכים רק כדי לקנות
את ה"מלאי" המתקתק שלו ,שהפיץ לכל עבר את
הריחות של קמח התירס.
הבית שלהם היה בית ישראלי רגיל .ניר היה בן
יחיד ,שקיבל מההורים חינוך טוב .הם השקיעו
בו את מיטב כוחם וכספם .אמא הלכה לעולמה
לפני עשור שנים ,ועכשיו ,כשאבא נפטר ,הוא נותר
לבדו בעולם .לפחות זכה לעשות קצת נחת רוח
עם הנכדים שהיו באים להשתובב על ברכי "סבא
איצקו".
איציק האופה היה בן להורים ניצולי שואה,
שעלו מרומניה והגשימו את החלום לחיות בארץ
הקודש .הם ,הסבים ,היו שומרי מסורת ,אבל הדור
השני כבר לא הכניס לבית יותר מדי מושגים דתיים.
דווקא אמא שלו ,ילידת קזבלנקה ,היא זו שהייתה
מתעקשת לפעמים שאבא ייקח אותם לבית
הכנסת" .מה את רוצה מהילדים?" ,היה אביו שואל
אותה בכל פעם שבאה בדרישה לעשות עוד טקס

הרב יצחק פנגר

לו ברור מאוד .ניר ידע שזה הכל בשביל אבא שלו,
ולכן מיעט להתווכח איתו על זה .אם הוא יכול עוד
לכבד את אביו בדבר כזה ,שיהיה ...גם בשנים שבהן
היה מבלה את החג אצל חברים ואוכל כל מה שיכול
היה להכניס לפיו ,על ליל הסדר בבית הוא לא ויתר.
כשהתחתן ,הסביר לשירן אשתו שעל המסורת
דתי ,כמו תקיעות שופר או הדלקת נרות חנוכה .הזו לא יוכלו לוותר .לא כל עוד אבא שלו חי.
אבל הייתה פעם אחת בשנה שבה פתאום גם
ועכשיו ,איציק האופה כבר איננו ,והראש שלו
אבא שלו הפך ליהודי אדוק ממש.
מלא בשביבי זיכרונות .פתאום הוא מתגעגע כל כך
חג הפסח.
לאבא שלו ,כאילו הוא שוב ילד קטן בן שבע ,שיושב
אין לו מושג מה אבא שלו ,שכמעט שלא שמר במאפייה ונהנה להרגיש את חום האש הלוהטת
כשרות ,ודאי שלא שבת ,מצא דווקא בחג הפסח .המתפרץ מן התנור הישן על פניו הבוהקות.
זה החג הכי "קשה" בעיניו .אבל כמי שגדל כך
הוא התנער מהרהוריו ושב להביט בגבר הקרח
מגיל קטן  -ניר התרגל לכך שבערב פסח היה עם החליפה שעמד מולו.
הבית ממורק ,החמץ היה נשרף וכלים מיוחדים
"אז מה מביא אותך לפה?".
היו יוצאים מן המחסן .למשך שבוע היה להם
"שמי גיל מקוביצקי ,עורך דין מקוביצקי.
פתאום בית ממש ממש כשר .שלא
הבאתי את הצוואה של אבא
לדבר על המאפייה ,שנסגרה על
שלך ,כפי שאתה יודע ,מן
בכל
מנעול ובריח עם שלט קטן
הסתם".
פעם מחדש
שאבא שלו תלה שם ,ובו נכתב
לרגע הוא רצה לצעוק:
ניר היה מהנהן
בכתב ידו" :פסח כשר ושמח
"לא ,אני לא יודע" ,אבל חשק
ומחייך לעצמו.
לכללקוחותיי! יצחק".
שפתיו.
כאילו שפיסת הבד
בליל הסדר ,אבא שלו היה
צוואה!
הזו והחג המוזר הזה
יושב עם כיפה צחורה ונקייה,
זה הלם בו בכל הכח .הוא
הם מה שחסר לו
ומחזיק בידיים רועדות את
נטל את הכיסא הקרוב אליו
בחיים
נרתיק הבד הבלה שבו שם
ביותר ,ומיהר לשבת עליו" .איך
את שלושת המצות" .את זה
לא ידעתי שאבא כתב צוואה?",
קיבלתי מאבא שלי" ,היה אומר
חלפה בו המחשבה ,מחשמלת אותו כברק
בהתרגשות" ,ואבא שלי קיבל את זה מאבא שלו .זה מהיר .איך הוא ,שהיה קרוב כל כך לאביו ,החמיץ
הדבר הכי יקר לי.
את העובדה הזו? ממתי היה לאבא שלו בכלל עסק
הבד הזה הוא המסורת שלנו ,ויום אחד ,נירצ'וק ,עם עורכי דין ,ועוד בחשאיות?! הידיים שלו רעדו
גם זה יהיה שלך".
ללא שליטה כשניסה להחזיק את המסמך שהושיט
בכל פעם מחדש ניר היה מהנהן ומחייך לעצמו .לו עורך הדין.
כאילו שפיסת הבד הזו והחג המוזר הזה הם מה
"הואיל ואין אדם יודע את יומו .והואיל וברצוני
שחסר לו בחיים.
לערוך צוואה ולהביע את רצוני האחרון ואת
***
הוראותיי על מה שיעשה ברכושי לאחר אריכות
עם השנים ,הפך ליל הסדר של אבא שלו ימים ושנים" ,העיניים שלו רצו על פני השורות
למעיק .הוא לא התחבר לטקסטים ולא שקפצו מול עיניו.
למאכלים שהוגשו לשולחן .אבל דבר אחד היה
"---לכן ,אני החתום מטה ,יצחק אייזיק בן

ס

מגיע אי”ה לבית הידברות לסדנת FHT
לריפוי טבעי ,בת  6מפגשים

החל מיום שני ,א’ אייר6.5 ,

לאור

בין השעות 18:30-22:00

הביקוש ס
דנה נוספת

ימי שני!

גרו ביומן!

הפרגישה עם

ב פנגר!

כל הכלים לחיים! בדרכו הייחודית של הרב פנגר:
שיטת  FHTלריפוי טבעי בהעצמה אישית ,דמיון מודרך וריפוי במגע יד | העמקת
השיטה בדגש על ריפוי טבעי | טיפול עצמי ,וטיפול באחרים | יישום השיטה על
משקעי עבר ושחרורם ,ריפוי דרך סליחה | חרדות ,מחשבות כפייתיות ()OCD
ודאגות (בשילוב שיטות  | )CBT,REBTהתמודדויות בהווה ,חשיבה נכונה,
לחץ ,עצבות ,ועוד (בשילוב שיטות נוספות).

הסדנה מיועדת לנשים ולגברים (בהפרדה מלאה)

לפרטים073-2221320 :

anat@htv.co.il

הידברות

שמעון הכהן ...בהיותי בדעה צלולה
ומיושבת ,מרצוני הטוב והחופשי ,ללא
כפיה ,לחץ או השפעה כלשהי ,מצווה בזה
כדלקמן:
 .1כל רכושי ,מכל סוג ,מקרקעין,
מיטלטלין ,ניירות ערך ,כספים ,ביטוח
חיים ,וזכויות ,מכל סוג יעברו לבני היחיד
ניר כהן.
 .2הצוואה תהא בתוקף בהתאם לתנאים
הבאים:
א .בני יקבל על עצמו לשמור את חג הפסח
כהלכתו מדי שנה ,עם נרתיק המצות של סבי,
כשהוא מתחייב אף להורישו לבנו לאחר מותו.
ב .בני יביא עמו כראייה את העותק השני
של הצוואה שהותרתי לו ,כשהוא חתום על ידי
ומאושר בידי עורך הדין.
 .3בלא קיומן של הוראות א' וב' בסעיף 2
לא תהא משמעות לסעיף  1בשום אופן שהוא,
והנכסים יחולקו כעבור שנתיים לעמותות צדקה,
כפי שיחליט מנהל העיזבון ומקיים צוואתי ,עורך
הדין גיל מקוביצקי."...
על הסעיפים הבאים ,שכללו בעיקר פרטים
טכניים וניסוח שמאפשר לצוואה זו להיות כשרה
ובת תוקף גם לפי המשפט העברי וחוקי התורה –
הוא דילג.
שוב ושוב קרא את תחילת הצוואה ,ורקותיו
הלמו בו בעוז .הוא החוויר.
"אתה בסדר?" ,שאל עורך הדין בטון רגיש" ,יש
איזו בעיה? אתה נראה מופתע".
ניר קם ממקומו ,והחל להסתובב בחדר סחור
סחור.
"כן ,יש בעיה!" ,ירה" ,חוץ מזה שאני לא מבין מה
הוא כופה עלי את המסורת שלו אחרי שהוא מת,
אני לא יודע על איזו צוואה מדובר .הוא לא השאיר
לי כלום ,שום מסמך ,שום רמז .ותבין ,הייתי איתו
עד הרגע האחרון ,הוא יכול היה לומר לי משהו,
ורק דיבר על חג הפסח וכמה זה טוב לי".
עורך הדין לקח נשימה עמוקה ,ניסה להסביר
לניר שמאוד יכול להיות שאביו הותיר את הצוואה
במקום שהוא היה שומר את מסמכיו ,והציע
לחשוב ביחד .הם החלו להפוך את הבית ,כפשוטו.
אפילו את המחסן עם כלי הפסח הפך .כשנתקל
בנרתיק המצות  -הוא אחז בו ,מקמט את הבד
הישן .הוא שחרר אוויר מפיו ובתנועת זלזול החזיר
את הנרתיק לקרטון .הם חפרו בכל פינה ,הזיזו כל
רהיט אפשרי ,שופכים ים של מסמכים.
לפתע ,הוא ראה את זה מבצבץ בין הררים של
דפי חשבונות .דף מקופל ,שבו בכתב ידו של אביו
כתובות מילות הצוואה .הוא חש הקלה.
"הנה זה ,אחי" ,הושיט את הדף לעורך הדין" ,כבר
חשבתי שאני מאבד את זה" ,הוסיף.
עורך הדין הציץ במסמך והיה נראה מבולבל" .זה
לא זה" פסק קצרות.
"מה זאת אומרת זה לא זה? תקרא ,הנה ,כתוב
'צוואה' וכל מה שהבאת לי".
"כמעט" ,אמר עורך הדין שגם כך קיצר במילים
עד להכעיס" ,כתוב על זה 'טיוטה' ,יש כאן שורות
מחוקות ,ובכל מקרה ,זה לא חתום לא על ידו ולא

הידברות
הידברות

קו ההלכה

ההלכה
קו
מענה אנושי הלכתי

על ידי .אני זה שהחזקתי בדף שאותו היה אמור
לתת לך .ניר כמעט תלש מידו של גיל את הדף,
והחל לקרוא בעיון .אכן ,מדובר היה בנוסח קצת
שונה" .ניר יקירי ,על פסח אל תוותר בחיים.
בשבילך ,רק לטובתך" ,נכתב שם .בצוואה שהביא
לו עורך הדין ,זו שאת העותק שלה הוא אמור
להביא ,היו שורות קצת יותר קרות.
שעות לאחר מכן ,כשישב עם רעייתו ,הוא הוציא
את כל תסכולו.
"זו דירה ברמת אביב ,זה העסק ,זה החסכונות,
את מבינה ,את הכל אין לי .פשוט אין".
"אל תדאג ,נמצא את זה" ,היא ניסתה לנחם
אותו ,לשווא.
"ומה הקטע הזה עם הפסח? אני לא מתכוון
לשמור כלום .פרנציפ .מה הוא חשב לעצמו?".
"הוא לא כפה" ,ביקשה שוב להניח את דעתו,
"אתה רואה שהוא אפילו לא כתב לעורך הדין
לבדוק אם אתה שומר או משהו ,יכולת לא לעשות
מזה עניין ,לא לספר לאף אחד ולא לשמור כלום.
זה רק היה חשוב לו מאוד .מה אתה רוצה? זו טיפת
המסורת שלו .ראית איך הוא זרח בפסח".
בחג הפסח הקרוב ,שחל זמן קצר לאחר מכן,
לראשונה בחייו ,ניר לא קיים ליל סדר .הם טסו
לחו"ל ,ואת הלב הצובט הוא השתיק שוב ושוב.
***
חודשים חלפו .יום השנה לפטירת
אביו הלך וקרב ,וככל שהתאריך
נראה קרוב יותר ,משהו בו הלך
וכבה .הלב שלו נצבט מכאב.
זה כבר לא היה הרכוש הגדול
שחלם עליו ,כמו העלבון .כאילו
אביו נתן לו סטירה מצלצלת
כמזכרת אחרונה שהותיר בעולם.
על הרכוש הוא כמעט ויתר ,ידע
שעוד מעט הכל הולך לאבדון .כל מה
שאביו שמר לו כל השנים.
היו רגעים שהיה מנגב את דמעותיו בלילות,
ובכאב מתריס מדבר עם אביו" :למה עשית לי את
זה?" ,היה שואל מעומק ליבו .באחד הלילות הללו
הוא פתח את המחשב ומשום מה ,אין לו מושג איך,
הוא נתקל בהרצאה של אחד מרבני הידברות.
באינסטינקט כעוס הוא בא לסגור את זה מיד.
"יופי ,אתם ממש חסרים לי עכשיו" ,סינן בזעם.
אבל ברקע ,מאחורי הרב ,הוא ראה פתאום נרתיק
כזה של מצות ,דומה לזה שאבא שלו אהב כל כך.
הוא לא היה מסוגל לסגור.
והרב שם דיבר ודיבר .סיפר על מהותה של
מסורת חג הפסח ,על הלילה הזה שבו אנו מעבירים
את המסורת מדור לדור.
"זו הצוואה שלנו ממשה רבינו" ,אמר הרב ,וניר
נדרך .המילה צוואה עוררה בו צמרמורת" .תחשבו
שפסח זו צוואה ,זה מה שכל יהודי מצווה לבנו
וכך הלאה .רק כך ממשיכים הדורות ,משהו שאבא
מעביר לבן והבן לנכד ,זה ההמשך של היהדות".
לפתע הישיר הרב את פניו אליו ,וניר נדרך ,כאילו
הוא מדבר ממש אליו" :אח יקר ,תשמור ,תשמור
את פסח ,אל תוותר על הקשר שלנו מיציאת
מצרים ועד היום .אם לא תשמור ,מה ידעו הילדים

שלך? אלוקים הביא לנו מתנה ,ואנחנו מוותרים
עליה? אז אתה חושב שזה קשה? יכול להיות .אבל
תזכור מה שכתוב' :אמר הקדוש ברוך הוא ,שמעו
לי ,שאין אדם שומע לי ומפסיד!' .אבא שבשמיים
אומר לך ,תשמע לי ותעשה פסח ,לא תפסיד".
אבא שבשמיים?!
הוא חשב שהוא הוזה מרוב תסכול" .שירן!" ,הוא
זעק ,והיא זינקה אליו.
"ארבע לפנות בוקר ,מה יש לך?".
"שומרים פסח השנה .על הצוואה ויתרתי ,אבל
יודעת מה ,אבא שלי שבשמיים ביקש ,אני לא
אפסיד".
***
ליל הסדר אצל משפחת כהן.
ניר ושירן ישבו סביב שולחן ערוך בכל הכלים
שהביאו מבית ההורים עליהם השלום .לצדם
הילדים ,גילת ואור.
פתאום ,זה לא היה נראה לו נורא כל כך .אפילו
את כל הקושי בהכנות לחג ,שרבים מהם לא ידע
טכנית כיצד לעשות ,הוא עבר בקלות עם החומר
ששלח לו רב מהידברות ,שקיבל את הפנייה שלו.
"בואו נכניס את המצות" ,הוא אמר לילדים.
"את הנרתיק אתם מכירים ,קיבלתי מאבא
שלי ,שקיבל את זה מאבא שלו שקיבל את זה
מאבא שלו" ,הוא שמע את עצמו,
והיה נשמע לו לרגע שאביו
מדבר מתוך גרונו" .זה היה
הדבר שכל כך אהב" .הגרון
שלו נחנק ,והוא החל
למרר בבכי.
אצבעותיו נאבקו
ברוכסן הנרתיק ,וברגע
בו סוף סוף נפתח,
משהו נשר ארצה.
הצבע אזל מפניו.
זו הייתה מעטפה" .חג שמח ,בן
יקר שלי" ,נכתב עליה" ,אם אתה רואה
את זה ,אני גאה בך כל כך ,כי הבנת
שעל פסח לא מוותרים בחיים".
בפנים היה מונח דף ,מוכר כל כך,
שנשטף עד מהרה בים הדמעות שלו.
האותיות שוב רקדו מול עיניו "א.
בני יקבל על עצמו לשמור את חג
הפסח כהלכתו מדי שנה ,עם נרתיק
המצות של סבי ,כשהוא מתחייב אף
להורישו לבנו לאחר מותו" ,והפעם
דומה שהיה זה ריקוד של שמחה.
"אבא שבשמיים!" ,הוא אמר להם ,מנפנף
בדף - -
"אולי באמת שווה לשמוע לו".
הסיפור מבוסס על מעשים אמיתיים בהם
נתקלים רבני הידברות ,הרואים יום אחר יום כיצד
גם הרחוקים ביותר פוגשים את המסורת שעוברת
מדור לדור יותר מ 3,000-שנה ,ומופצת באמצעים
הנרחבים ביותר ,מדליקה את הניצוץ שבנשמה.
שוב ושוב מגלים כיצד צפייה אקראית בשיעור ,או
פגישה (אפילו ב"טעות") באחד מכלי המדיה של
הידברות  -בכוחה לשנות חיים שלמים.

073-3333-300
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“החליפה היקרה
התלכלכה בליל
הסדר...

האם מותר
לכבסה בחול
המועד?”

5

6

סיפורים מהחיים

פסח (לא)
טבעוני

| חיים ולדר

פסח הוא חג משפחתי .בדרך כלל חוגגות אותו כמה
משפחות יחד ,אלא אם כן נתקעת בכניסת החג ,על
אם הדרך עם רכב עמוס אוכל ...המיועד ל 35-בני
משפחתך ,שיאלצו לחגוג את הסדר בלעדיך ,ובלעדי
האוכל שהכנת...

ה

סיפור שלי התרחש בליל הסדר,
ו"גיבורת הסיפור" היא אישה בעלת
שם טוב מאד בעפולה ,עסקנית ואשת
חסד ידועה ,שהייתה צריכה להגיע למקום אחד
והגיעה למקום מבודד ובלתי מוכר...
אני מתגורר במודיעין עילית.
לפני מספר חודשים נפטרה בשכונתנו אישה
צדקת לאחר מחלה ,וכמה מיתומיה אפילו לא
נישאו.
בִ תה הבכורה הייתה נשואה ,אם למספר
ילדים־בחורים ,והחליטה ש"סדר" הפסח יהיה
בבית ההורים כפי שהיה תמיד .בני המשפחה
שאלו אותה" :מי יבשל במקום אמא שלנו ,עליה
השלום?" ,והאחות ,שהיא אשת חיל מיוחדת
במינה ,ענתה" :אני .תביאו רק מצות ,יין ושתייה".
סוכם להתארגן ל"סדר" בעבור  35נפשות:
ילדי המשפחה ,חתנים ,כלות ונכדים .האוכל -
על אחריותה.
***
ערב החג מגיע .בעלה של האחות וילדיה,
פרט לבן אחד ,יצאו מעפולה כבר בשעות
הבוקר למודיעין עילית ,לאחר שהיא עמלה על
התבשילים המיוחדים .כאן אני רוצה להדגיש
שמדובר במרוקאית ,מה שנותן לנו מאכלים
ותבשילים מיוחדים במינם ,מספר סוגי בשרים
שכל אחד מהם עשוי נכון ומבושל בדיוק ברכות
ובטעם הנכונים ,ולא נפליג כאן בשבח המטבח
המרוקאי ,כי זה סיפור מעניין בפני עצמו,
ומכיוון שאתה אחד שמבשל סיפורים ולא מספר
בישולים ,נמשיך בסיפור.
ההכנה התעכבה בשל דקדוקי הטעם הנ"ל,

הלהיט

את כל הילדים!
שכבש

גדולי הצדיקים
ראקטיביים עם
רים מנגנים אינט
ספ

האפיקומן
המושלם
לילד שלי

גם אתם לא מוותרים!

ח
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ח
ילדיםד

ש!

מ
סיפולודיה של
רי
על מ ם מרגשים
קודש רן ,ושירי
שיחדי שורשיים,
רו
של רבנו את דרכיו
ללב ילדינו

זה מוכרח
להיות

על הספרים החדשים של ולדר

ש!

ניגון הנהגות
הצדיק ,שיחזק
אצל הילדים
מידות טובות
וערכים יהודיים
נצחיים.

כשלימינה מסייע בנה בן הישיבה ,בחור
צדיק ועדין נפש.
שלוש שעות וחצי לפני החג אמר הבן
לאמו" :חייבים לזוז עכשיו ,שחס ושלום לא
ִ
נגיע באיחור" .האם נעתרה לבקשתו ,ויחד
הורידו לרכב את כל התבשילים העטופים היטב.
הם נכנסו לרכב וניסו להתניע.
הרכב לא התניע.
ניסו כאן ,ניסו שם ,מכסה מנוע מורם ,שמן
ומים .האוטו אינו נע.
שכן התנדב לעזור ,לקח לו חצי שעה עד
שהצליח להניע את הרכב.
הם החלו לנסוע ,וכל מה שהיה צריך להשתבש
 אכן השתבש.כבר ביציאה מעפולה המתין להם עומס תנועה
אדיר ,ומשם לאורך כל הדרך הם נוסעים נסיעה
איטית של  10קמ"ש.
השעה כבר  ,17:30החג נכנס בערך ב,18:30-
והבן אומר" :תראי ,אמא ,אם עד השעה 17:45
איננו מגיעים לכביש מספר  1לכיוון מודיעין
עילית  -אני חוזר לעפולה".
בשעה  17:45הם הגיעו לכביש גהה וראו שם
"פקק" ענק.
הבן הסתכל לצד השני  -הכביש ריק.
"אמא ,אין מה לעשות" ,אמר" ,חייבים לחזור".
***
הם שוחחו בטלפון עם המשפחה במודיעין
עילית .אב המשפחה אמר לו" :אולי תנסה
להתקדם קצת" .הוא מתקדם ,והם על הקו.
המתח גדול ,ובשעה  ,18:00כשכולם הבינו שאין
שום מצב להגיע בזמן למודיעין עילית ,הוא
אומר לבנו" :סובב את ההגה וסע בחזרה".
המשמעות הייתה ברורה :כל האוכל ל35-
אנשים ,אבל כולו ,נמצא ברכב .המשפחה תיאלץ
לעשות "סדר" עם מצות ומרורים...
הבן מוצא מקום להסתובב ,והרכב מתחיל
לשעוט לכיוון הבית.

האם הצדיקה בוכה בשקט ,מבינה שחלום
ה"סדר" שלה נגוז והיא תצטרך לעשות את
ה"סדר" לבד עם בנה ,יקר ככל שיהיה ,אך בלי
בעלה וילדיה וכל המשפחה.
השעה " .18:10פקק" באזור נתניה.
מתקשרים למודיעין עילית .אחת הדודות
אומרת" :יש לי משפחה בעתלית ,הם השאירו
את הבית ריק ,אברר אצל מי השאירו מפתח".
ב 18:25-הצליחו להגיע לפאתי חדרה.
טלפון ממודיעין עילית עם מיקום המפתח,
אך מה לעשות? הם רחוקים מעתלית .אין סיכוי
להגיע.
כולם בהיסטריה .האם אומרת" :אל תדאגו לנו,
אני אסתדר ,אבל מה יהיה ִאתכם?".
השעון מתקתק .כניסת החג .נפרדים בטלפון
בבכיות ,ואז הבן אומר" :השעה שש וחצי"
ומדומם מנוע ליד בניין מגורים בחדרה .הבן
ממהר להוציא את האוכל הארוז מהרכב ,והם
נותרים שם לבדם; יודעים שאי־שם במודיעין
עילית ממתינה משפחה ללא אוכל ,ואילו הם
תקועים עם סירים מלאי כל טוב בעבור 35
אנשים ,ואפילו כלים אין להם כדי לאכול את
האוכל ,וגם לא מקום...
***
הערב ירד.
לאמו" :אני אחפש מניין".
הבן אומר ִ
הוא הולך למספר מקומות ומצליח למצוא בית
כנסת לקראת סיום התפילה.
הוא חוזר לכיוון הרכבִ .אמו שואלת" :אולי
שאלת מישהו אם אפשר להתאכסן אצלו?".
"התביישתי" ,הוא אומר.
"חבל" ,מצטערת האמא" ,בעוד רגע אין אדם
ברחוב ואנחנו נישאר כאן".
ואכן ,תוך מספר דקות כלתה רגל מן השוק,
והבן ִואמו עומדים ליד המכונית ואינם יודעים
איפה הם יעשו את החג.
לאחר חצי שעה יוצא מהבניין הסמוך בחור

מספרים
על עצמם

מספרים
על עצמם
קומיקס

להזמנותSHOPS.hidabroot.org :
או במוקד המכירות073-222-12-50 :
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לראות

לקנות

להתחבר

כבן עשרים ומשהו ,עם כיפת "ילד טוב
היעדר האוכל הוא מחמת עוני ומחסור .אני
ירושלים".
הולכת כעת להגיד להם שדחינו לעת עתה את
האם פנתה אליו ושאלה" :תגיד ,יש כאן אולי
מצדך?".
העניין הטבעוני ,זה בסדר ִ
משפחה חרדית?".
"את רוצה להגיד לי שאפשר לתת לכם מכל
"כן ,בקומה השנייה" ,עונה הבחור ,נוקב בשם
האוכל שבישלתי."?...
המשפחה והולך.
"ודאי שכן" ,אומרת המארחת" ,אני מרגישה
***
כאילו נפלתם עלינו."...
האם נוטלת יוזמה ,עולה שתי קומות ונוקשת
"באמת נפלנו עליכם מהשמים" ,דמעה האורחת,
על הדלת שעליה רשום השם שאמר הבחור.
"זהו חסד גדול בשבילי ,שמישהו יאכל את האוכל
את הדלת פותחת אישה עם בגד לבן ושביס
שעליו טרחתי ועמלתי .בשעות שעברו עד כה
לבן תואם.
וטרחתי היו כמו עבודת
חשבתי על כך ,שכל עמלי ִ
האם אומרת לה" :תראי ,גברת ,אנחנו נתקענו
הפרך של בני ישראל במצרים ,שנדרשו לעשות
כאן בחג ואין לנו מקום לישון ולעשות את
עבודות שנהרסו לאחר מכן".
ה"סדר" ,אולי אנחנו יכולים לתפוס כאן איזו
ושתי הנשים פנו להעמיד את האוכל ,חלקו
פינה?".
על הגז ,חלקו במקרר .על השולחן הונחו סלטים
הדיירת החווירה ,ופניה השתלבו עם בגדיה
ומטעמים שונים ,ורגע לפני תחילת ה"סדר"
הצחורים" .תראי "...החלה לגמגם" ,תני לי לדבר
אומרת המארחת לבעלה" :שכחנו את שמעון!".
עם בעלי."...
"מי זה שמעון?".
לאחר מספר דקות שבה ואמרה" :תראו ,אין לנו
"הוא הבן שלנו ,בן  ,22שלחנו אותו לבית
בעיה עם אכסון ,נצופף את הילדים ונארגן לכם
תמחוי כדי שיאכל שם".
חדר ,אבל לגבי האוכל ...אנחנו ...אנחנו טבעוניים
אחד הילדים רץ להביא אותו ,וכשהוא הופיע
ואיננו אוכלים בשר ,אז איני יודעת מה לעשות".
בפתח ,האם ובנה היו המומים בדיוק כמוהו...
"אל תדאגי לגבי האוכל" ,אמרה האורחת,
היה זה הבחור שהפנה אותם אל המשפחה
"יש לנו בשפע .אנחנו נביא מלמטה.
החרדית היחידה בבניין...
השאלה אם אפשר לשים על הגז
היה זה "סדר" מיוחד במינו.
"תראי,
שלכם?".
כל הנוכחים ידעו שנעשה
גברת ,אנחנו
"מה הבעיה?".
להם נס ,איש־איש וניסו,
נתקענו כאן בחג
"אם אתם טבעוניים ,אולי
ולאחר מכן נהנתה המשפחה
ואין לנו מקום לישון
אינכם רוצים בשר על הגז
מסעודה דשנה שכמותה לא
ולעשות את ה"סדר",
שלכם".
אכלו זמן רב.
אולי אנחנו יכולים
"לא ,זה בסדר" ,אמרה
האוכל ,כמובן ,הספיק ליום
לתפוס כאן איזו
האישה" ,אין בעיה כזו".
שלמחרת ,ובמוצאי החג מיהרו
פינה?"
האורחת ובנה החלו לעלות
האם ובנה ,שכל החג דאגו מה
ולרדת .תוך מספר דקות
היה לבני משפחתם לאכול ,ליצור
התמלא הבית בריחות משכרים
עימם קשר.
של אוכל ,המארחים וילדיהם הביטו בהם כאילו
***
נפלו מהירח.
מסתבר שלא אלמן ישראל .הבשורה שלפיה
"איני מבין" ,אמר אבי המשפחה בשקט" ,מאיפה
 33אנשים נותרו ללא אוכל לליל הסדר ולחג
האוכל הזה?".
פשטה בקרב השכונה כולה ,ומאות אנשים שלחו
האישה ישבה וסיפרה את כל הקורות אותם,
את ילדיהם להביא להם תבשילים ,דגים ,בשרים,
ושהאוכל הזה מיועד ל 35-נפשות ,שכעת אין להן
סלטים וכל טוב מצרים .עם ישראל התגלה בטוב
מה לאכול.
לִ בו ,ובסופו של דבר הייתה להם כמות כזו ,שרק
היא מספרת ,והמארחים מחליפים מבטים.
משפחה אחת בארץ זכתה לכמות גדולה יותר
האם לחשה" :להגיד לה?" והאב אישר.
יחסית לחלקיה...
"אפשר לדבר ִאתך רגע בצד?" ,אומרת המארחת.
הייתה זו המשפחה מחדרה שחשבה להיות
"בשמחה" ,עונה האורחת.
"טבעונית" ,ובזכות ההשגחה העליונה קיבלה שפע
***
של אוכל איכותי שיועד ל 35-נפשות.
הן הולכות למטבח לצד כל התבשילים ,ואז
אבל הזכייה הגדולה שלהם היא ,שכעת אשת
אומרת המארחת" :תראי ,אנחנו לא באמת
החסד יודעת על מצוקתם ,וזה אומר שהמצוקה
טבעוניים .אנחנו פשוט עניים מרודים ,אין לנו
הסתיימה .בפסח הניסי הזה הם יצאו מעוני
כלום .עד לפני שנתיים היינו די אמידים ,אך נפלנו
ומעבדות  -לתקווה ולחירות.
כלכלית ,ומחמת הבושה אנחנו מתקשים אפילו
לפנות לגוף כלשהו שיתמוך בנו .הגענו לפת לחם,
לרכישת ספרו החדש של חיים ולדר "אנשים מספרים
פשוטו כמשמעו .נאלצנו לומר לילדים שהחלטנו
על עצמם  "10ושאר ספריו לילדים ,מבוגרים ונוער,
חייגו להידברות שופס073-222-12-50 :
להיות טבעוניים ,כדי שלפחות לא יחושו כי

המסלול שלך מתחיל ביום רביעי!
ביום רביעי!
אייר,שלך מתחיל
המסלול
15.5.19
י’

השעות15.5.19
י’בין אייר,
10:00-15:30
10:00-15:30
בביתהשעות
בין
הידברות.
הידברות.
בבית
אותך לסדנא יומית ופרקטית,
פנגר מזמין
הרב

מסלול
“לחשב
יומיתבע”ה
שלאחריה
ופרקטית,
מחדש”,לסדנא
מזמין אותך
פנגר
הרב
מסלולנכון.
“לחשבלחיות
נתחיל
מחדש” ,שלאחריה בע”ה
נכון.
לחיות
נתחיל
מקומך:
להבטחת
להבטחת מקומך:
anat@htv.co.il ,073-2221320

,073-2221320

anat@htv.co.il

לגברים
ב ונשים,
ה
לגפרבדריהם
שיהם,
מונלא
במהפרדה
לאה

נג
מלים מה
נגמלים מ תמכרויות!
ה
תמכרויות!

משנים ה
משנים הרגלי אכילה
רג
לי אכילה

מפסי
מפ קים לעשן!
סי
קי
ם לעשן!

הרב פנגר תמיד אומר ,שלא משנה כמה טוב יש לך ,כל אחד מאתנו היה
היה–
מאתנוולכן
מסוימים...
הרגלים
לשנות
משנהרוצה
יותר ,היה
טובים
חיים
רוצה
כל אחד
יש לך,
כמה טוב
ומספקיםשלא
תמיד אומר,
פנגר
הרב
להקדיש
הרגליםמוכרחים
קלה כל כך,
להיות
ומספקיםהדרך
לנו עד כמה
להראות
על מנת
מסוימים ...ולכן –
לשנות
יכולהרוצה
יותר ,היה
טובים
רוצה חיים
ונגלה
שליליים
הרגלים
הכלים
נקבל את
ייחודית,
אחד,
להקדיש
מוכרחים
לשינויכך,
קלה כל
יכולהכללהיות
בההדרך
כמה
לסדנהלנו עד
להראות
קצרמנת
יום על
וחדשים.
חיוביים
הרגלים
לפתח
הדרך
קצר אחד ,לסדנה ייחודית ,בה נקבל את כל הכלים לשינוי הרגלים שליליים ונגלה
את יום
את הדרך לפתח הרגלים חיוביים וחדשים.

היהודי
החושב
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כל האנושות כולה
גילתה את אלוקים
 מן התורה!(המשך מעמוד )2

מכת כינים הראתה שליטה אפילו על
יצורים זעירים ,מה גם שלא יתכן כי מיליוני
כינים יופיעו ברגע אחד וגם ויעלמו לפתע
לאחר שבעה ימים" :כל עפר הארץ היה
כינים בכל ארץ מצרים .ויעשו כן החרטומים
בלטיהם להוציא את הכינים ולא יכולו".
מכת ערוב הראתה שליטה על בעלי חיים
גדולים וטורפים.
מכת דבר ומכת שחין הראו שליטה על
המחלות .גם הן נעשו בתזמון מושלם ,ותוך
הפרדה בין מקנה מצרים למקנה ישראל:
"וימת כל מקנה מצרים ,וממקנה בני ישראל
לא מת אחד ,וישלח פרעה  -והנה לא מת
ממקנה ישראל עד אחד"! (שמות פרק ט').
מכת ברד ,שבה אש וברד היו מעורבים יחד
מן השמים ,הראו שליטה על האקלים ועל
הטבע" :ותהלך אש ארצה ,וימטר ה' ברד על
ארץ מצרים ,ויהי ברד ואש מתקלחות בתוך
הברד ,כבד מאוד אשר לא היה כמוהו בכל
ארץ מצרים מאז היתה לגוי".
מכת הארבה הראתה שליטה על החרקים
והיבול.
מכת החושך הראתה שליטה על היום
והלילה" :ויט משה את ידו על השמים ,ויהי
חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים.
לא ראו איש את אחיו ,ולא קמו איש מתחתיו
שלושת ימים ,ולכל בני ישראל היה אור
במושבותם"! (שמות ,פרק י').
מכת בכורות מראה על מי שנמצא בכל
מקום ובכל זמן ,הרואה וזוכר כל מי שנולד
בכור בארץ שלמה ,רק הוא מסוגל להורגם
ברגע אחד ,ומראה שליטה מוחלטת על החיים
והמוות של בני האדם" :ויהי בחצי הלילה ,וה'
היכה כל בכור בארץ מצרים" (שמות ,פרק י"א).
כך נגלה בורא עולם לעמו הנבחר בנסים
גלויים ואדירים ,והוכיח את אמיתות תורתו.
אין זה אפוא "צירוף מקרים" שהאנושות
גילתה את מציאותו מתוך תורת ישראל.

נים
מוככני
מו
ם
ללההפפתתעעה
ה
של החיים?

של החיים?
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הרב זמיר כהן

שעבוד מצרים ולידת משה –
העדויות הארכיאולוגיות
העדויות השונות לשעבוד של עם ישראל במצרים,
ומהי התייחסות החוקרים לסיפור לידתו של משה רבנו?

"

בהתאם לידיעותינו כיום בטופוגרפיה של
הדלתא המזרחית ,נמצא שיציאת מצרים,
המסופרת בשמות י"ב-י"ג – נכונה בהחלט"

(וויליאם פוקסוול אולברייט ,מחשובי חוקרי הארכיאולוגיה
המקראית)

בזמן ירידת משפחת יעקב אבינו למצרים
העתיקה ,היתה מצרים אימפריה צבאית ,תרבותית
וכלכלית אדירה .שבעים בני משפחתו של ישראל
(שמו החדש של יעקב אבינו) התרבו במצרים עד
היותם לעם "בני ישראל" ,חיו בארץ זו וסבלו
רבות תחת עול השעבוד המצרי .גאולתם מעבדות
מצרים ויציאתם הנסית לחירות עם רכוש גדול,
במקביל לענישת המצרים על אכזריותם ,מהווה
אירוע מכונן בתולדות האומה היהודית.
מאותם זמנים נותרו עדויות ארכיאולוגיות
מרשימות ,והרי הן לפנינו .ותחילה ,סקירה
היסטורית על פי המסופר בתורה.

שעבוד בני ישראל

יעקב ובניו ירדו למצרים
בעקבות הזמנתם על ידי יוסף,
המשנה למלך מצרים ,אשר
ביקש לשוב ולהתאחד עם
משפחתו ולדאוג לכלכלתם
בשנות הרעב .כשהגיעו למצרים
ביקש יוסף לשכנם בארץ גושן,
משום סמיכותה למגוריו ובגלל
שדות המרעה שבה המתאימים לגידול
צאן ובקר ,מלאכה בה עסקו יעקב ובניו .כך
לפי הנימוק הרשמי כלפי פרעה ,בעוד לאמיתו
של דבר היתה המגמה להתרחק מבני העם
המצרי שהיו שקועים בתרבות אלילית ,חומרית
ומתירנית ,ולהיות נבדלים מהם.
חלפו שנים .יעקב ובניו נפטרו ,וצאצאיהם
התרבו מאוד .פרעה החדש אשר חשש מפני ריבוי
זה ,החליט לשעבד את בני ישראל ולמרר את
חייהם בעבודת פרך ,בתקווה שהעבודה הקשה
תגביל ותצמצם אותם .וכך נאמר בתורה:
"וַ ּיָ ָקם ֶמלֶ ְך ָחדָ ׁש ַעל ִמ ְצרָ יִ ם ֲא ֶׁשר ֹלא יָ דַ ע ֶאת
יֹוסף [התנכר ליוסף .וכלשון רש"י :עשה עצמו כאילו לא
ֵ
ֹאמר ֶאל ַעּמֹו ִהּנֵ ה ַעם ּבְ נֵ י יִ ְׂשרָ ֵאל רַ ב וְ ָעצּום
ידע] .וַ ּי ֶ
ִמ ֶּמּנּוָ ,הבָ ה נִ ְת ַחּכְ ָמה לו ֶּפן יִ רְ ּבֶ ה ...וַ ּיָ ִׂשימּו ָעלָ יו
ֹלתם .וַ ּיִ בֶ ן ָערֵ י ִמ ְסּכְ נֹות
ָׂשרֵ י ִמ ִּסים לְ ַמ ַען ַעּנֹתֹו ּבְ ִסבְ ָ
לְ ַפרְ עֹה ֶאת ִּפתֹם וְ ֶאת רַ ַע ְמ ֵסס...
וַ ּיַ ֲעבִ דּו ִמ ְצרַ יִ ם ֶאת ּבְ נֵ י יִ ְׂשרָ ֵאל ּבְ ָפרֶ ְך .וַ יְ ָמרְ רּו ֶאת
ַחּיֵ ֶיהם ּבַ ֲעבֹדָ ה ָק ָׁשה ּבְ ח ֶֹמר ּובִ לְ בֵ נִ ים ּובְ כָ ל ֲעבֹדָ ה
ּבַ ָּׂשדֶ ה ֵאת ּכָ ל ֲעבֹדָ ָתם ֲא ֶׁשר ָעבְ דּו בָ ֶהם ּבְ ָפרֶ ְך".

הידברות מעמידה בפניך צוות של מטפלים
רגשיים ,חרדים ומוסמכים ,עפ”י ערכי היהדות.

נפשיבשאלתי
בהשגחה תורנית מיועד לנשים ולגברים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ראשוני

073-333-333-1

anat@htv.co.il

האמור לעיל מהווה ייעוץ והכוונה ל‘טיפולים רגשיים’ ,הניתנים על ידי מומחים דתיים בעלי ניסיון
בתחומם ,ואינו מהווה בשום פנים ,תחליף לטיפול רפואי קונבנציונאלי אלא כנדבך נוסף לו.

שלטון ההיקסוס במצרים

ישנם חוקרים הסבורים כי שבטי ההיקסוס,
שבאו מכנען וסוריה ,כבשו בסערה את האזור
והקימו מלכות לעצמם במצרים ,הם ששלטו
ה"מלֶ ְך
בחלקים ממנה עד תקופתו של פרעה ,הוא ֶ
החדָ ׁש" שהוזכר בפסוק .הם הצליחו בכיבוש
ָ
המרשים בעיקר בזכות כלי נשקם המשוכללים,
שהיו יעילים יותר מאלה של אויביהם ,וככל
הנראה גילו יחס סובלני ואוהד לבני ישראל ,שבאו
גם הם מכנען ,והיו שונים לחלוטין במראם ,בצבע
עורם ובתרבותם ,מהמצרים המקומיים.
לאחר כ 140-שנה מוגר שלטון ההיקסוס על
ידי נסיך מצרי שהתמרד נגדם ועלה למלוכה.
החדָ ׁש" – גם מהיבט השושלת
ה"מלֶ ְך ָ
פרעה זהֶ ,
המלכותית וההשתייכות המגזרית ,החל בגירוש
שרידיהם מארצו ,תוך כדי שהוא חושש ממספרם
ההולך וגובר של בני ישראל ,בעלי בריתם של
ההיקסוס השנואים .לכן מובנים היטב
דבריו:
"וְ ָהיָ ה ּכִ י ִת ְקרֶ אנָ ה ִמלְ ָח ָמה,
נֹוסף ּגַ ם הּוא ַעל ׂשֹנְ ֵאינּו ,וְ נִ לְ ַחם
וְ ַ
ּבָ נּו וְ ָעלָ ה ִמן ָהָארֶ ץ".

עבודות בנייה בכפיה

פרעה החדש מחייב בכפיה
את בני ישראל לעסוק בבניית
ערי מסכנות ,שהמקרא אף נוקב
בשמותיהןִּ :פתֹם ורַ ַע ְמ ֵסס .מדובר בשתי
ערים ידועות המופיעות ברשומות המצריות
ומזוהות כיום בודאות כמעט מוחלטת על ידי
ילּוסין .בדבריהם
החוקרים עם הערים ָטאנֵ יס ִּופ ִ
מציינים החוקרים כי" :שתי הערים קשורות
בקשר גיאוגרפי והיסטורי הדוק".
ואכן ,בלשון חכמי ישראל פיתום נקראה גם
"טנִ יס" ,ורעמסס נקראה גם
"טאנֵ יס" או ָ
בשם ָ
ילּוסין" .מאוחר יותר נתנו היוונים לפילוסין
ִּ"פ ִ
את השם פלוסיום ,ובזמננו נקראת גם בלוזה
(שיבוש ערבי של השם פילוסיום) .האזור היה מוקד של
קרבות בין צה"ל לצבא מצרים במלחמות ששת
הימים ויום הכיפורים .החוקר דן שווארץ מציין
כי הערים הללו מופיעות בשמותיהן אלה בכל
המפות הקדומות של מצרים ,וגם בחלק מהמפות
בזמננו .פילוסין היתה אחת מערי המלוכה ,וטניס
היתה עיר בירה ומקום מושבם של נכבדי מצרים
ובראשה עמד פוטיפרע ,כדברי תרגום יונתן:
ּפֹוט ֶיפרַ ע רַ ָּבא דְ ָטנִ יס" .הערים הללו היו
ְּ"בבֵ ית ִ
סמוכות לדלתת הנילוס ולים התיכון ,עובדה

שהקלה על הממשל המצרי את קשרי התחבורה
והמסחר הנחוצים לו .הערים שכנו גם קרוב לארץ
גושן הפוריה הנמצאת בצפון מזרח מצרים ,אשר
בה שיכן יוסף את אביו ואחיו רועי הצאן .יוסף
שהיה משנה למלך ,התגורר כנראה באחת מהערים
ּגשן
הנכבדות אלה ,כדבריו לאביו" :וְ יָ ׁ ַשבְ ָּת בְ ֶארֶ ץ ׁ ֶ
וְ ָהיִ ָית ָקרֹוב ֵאלַ י" .לא ייפלא אפוא ,שאחרי מות
יוסף נשלחו ישראל לעבודות כפייה בערים אלה
הסמוכות למקום מושבם.
את הפסוק "וַ ּיִ בֶ ן ָערֵ י ִמ ְסּכְ נֹות לְ ַפרְ עֹהֶ ,את ִּפתֹם
וְ ֶאת רַ ַע ְמ ֵסס" ,תרגם אונקלוס" :ובנו קרוי בית
אוצרא לפרעה ,ית פיתום וית רעמסס" .נמצא
"ערֵ י ִמ ְסּכְ נֹות לְ ַפרְ עֹה"" :ערי
ביאור המיליםָ :
אוצרות לפרעה"' .מסכנות' מלשון אכסון (בדומה
לאחסון) ,ומיקום אותיות ס' כ' מתחלף .כלומר,
בשלב מסוים החליט המלך המצרי לבנות בערים
הללו מקומות אחסון גדולים" ,בתי אוצרות",
לתועלתו.
למרות עברן המפואר ,שתי הערים חרבות
לגמרי היום.
על העסקתם של עובדי כפייה במצרים לצורך
בניית ערי מסכנות מספרים גם מקורות עתיקים
אחרים ,וכמו שכתב פרופ' בוסתנאי עודד" :על
עבודת כפייה במצרים מדברים גם מקורות חוץ-
מקראיים .הפרעונים ניצלו מספר גדול של עבדים
לצורך מפעלי הבנייה והכרייה הגדולים .בני ישראל
הועסקו בבניית ערים ,ככתוב' :וַ ּיָ ִׂשימּו ָעלָ יו ָׂשרֵ י
ֹלתם ,וַ ּיִ בֶ ן ָערֵ י ִמ ְסּכְ נֹות
ִמ ִּסים לְ ַמ ַען ַעּנֹתֹו ּבְ ִסבְ ָ
לְ ַפרְ עֹה ֶאת ִּפתֹם וְ ֶאת רַ ַע ְמ ֵסס'".
מלבד פיתום ורעמסס ,ישנן עדויות קדומות כי
עובדי הכפייה אשר בנו את הפירמידות במצרים
היו בני ישראל ,כדברי ההיסטוריון יוסף בן
מתתיהו המעיד על כך לפני כאלפיים שנה:
"ומשום שעברה המלוכה לבית אחר ,היו נוהגים
בזדון נורא בבני ישראל ,ומתחכמים לענותם
בעינויים שונים .כי ציוום לשדד את היאור
לתעלות רבות ,לבנות חומות לערים ולסכרים ,והיו
מתישים את כח בני גזענו בבניית הפירמידות".
מהעדויות שבכתבים ובציורים מצריים קדומים
עולה כי" :בתקופה הממלכה התיכונה (מאות כ'-
י"ח לפסה"נ) מוזכרים ֵׁש ִמיים [מצאצאיו של ֵׁשם בן נח]
מאסיה המערבית [ארץ ישראל וסביבותיה] כעבדים
במצרים".
באחד הפפירוסים המכונה "פפירוס מוזיאון
ברוקלין  "35.1446מופיעים שמותיהם של כמאה
עבדים ,אשר רובם בעלי שמות שמיים ולא
מצריים .המפליא והמרשים ביותר הוא שביניהם
מופיעים שבעה שמות עבריים מפורסמים,
המוכרים לנו מהתנ"ך! כמו יששכר ,אשר ,ומנחם,
ואפילו שמה של אחת משתי המיילדות שהוזכרו
בתורה – שפרה ,מופיע ביניהם .מתברר כי אז ,כמו
היום ,נתנו ההורים לילדיהם את שמות הוריהם
מהדורות הקודמים .ובדיוק כדברי חז"ל (במדרש
שיר השירים רבה ,פרשה ד ,ו)" :בזכות ארבעה דברים
נגאלו ישראל ממצרים :שלא שינו את שמם ,ולא
שינו את לשונם ,ולא אמרו לשון הרע ,ולא נמצא

חכם ,מוכשר ,מוצלח

מה מטריד אותך?
חוסר שקט נפשי ,טרדות ודאגות,
מלווים כל אחד מאיתנו  -אולם ככל
שהן מנקרות במוחנו באופן כפייתי,
הן מכלות את חיינו.

בהן אחד פרוץ בערוה .לא שינו את שמם ,ראובן
ושמעון נחתין ,ראובן ושמעון סלקין [השמות ראובן
ושמעון ירדו למצרים ,והשמות ראובן ושמעון עלו ממצרים].
ולא היו קורין לראובן רופוס ,ולשמעון לא היו
קורין לוליני ,וליוסף לסטם ,ולבנימן אלכסנדרא".
בקברו של אחד מראשי השררה במצרים
הפרעונית נמצאו ציורים בהם נראים עשיית לבנים
על ידי עבדים בפיקוח נוגשים ,ו"מתמיה קדם כל,
צבע העור הבהיר של הפועלים הלבושים סינר
בד קצר .ההשוואה למפקחי העבודה כהי העור
מוכיחה ,כי בהירי העור הם כנראה שמיים ,בשום
אופן לא מצריים".
המקרא גם מתאר כי המצרים מיררו את חיי
העברים "ּבַ ֲעבֹדָ ה ָק ָׁשהּ ,בְ ח ֶֹמר ּובִ לְ בֵ נִ ים ּובְ כָ ל ֲעבֹדָ ה
ּבַ ָּׂשדֶ ה" ,ואף פירוט זה עולה מתוך הממצאים
הארכיאולוגיים" :שיעבוד ישראל במצרים מובן
לאור תמונות מצריות ,המדגימות עבודות סבל של
עובדי פרך מצריים וזרים בשדה ובבניין".
פרעה מינה ּנֹגְ ִׂשים מצריים לפקח על המלאכה
באמצעות מינוי שוטרים עבריים שימריצו את
העובדים ,ואף להכות את המתרשלים ,וכמו
שנאמר בתורה:
ָאצים לֵ אמֹר ּכַ ּלּו ַמ ֲע ֵׂשיכֶ ם ּדְ בַ ר יֹום
"וְ ַהּנֹגְ ִׂשים ִ
ּבְ יֹומֹו ּכַ ֲא ֶׁשר ּבִ ְהיֹות ַה ֶּתבֶ ן.
וַ ּיֻ ּכּו ׁש ְֹטרֵ י ּבְ נֵ י יִ ְׂשרָ ֵאל ֲא ֶׁשר ָׂשמּו ֲעלֵ ֶהם נֹגְ ֵׂשי
ּדּוע ֹלא כִ ּלִ ֶיתם ָח ְקכֶ ם לִ לְ ּבֹן ּכִ ְתמֹול
ַפרְ עֹה לֵ אמֹרַ :מ ַ
ִׁשלְ ׁשֹם ּגַ ם ְּתמֹולּ ,גַ ם ַהּיֹום".
כתבים מצריים מתעדים כי כשפועלים כשלו
מלהכין את מכסת הלבנים ,הם ספגו עונשים.
בפפירוס השמור במוזיאון הלובר מתועדת עדות
על פועליו של נוגש בשם פהריפדגט בן
פסר ,שלא הצליחו להכין את מכסת
אלפיים הלבנים ,והוכו על כך.

משה – לידתו ואימוצו

השעבוד ועבודת הפרך
שפרעה גזר על בני ישראל
מתוך תקווה שבכך יצליח
למעט את אוכלוסייתם
לא השיגו את מטרתם,
שכן עם ישראל המשיך
לגדול מבחינה מספרית.
לפיכך הגה פרעה תכנית
חדשה – הריגה שיטתית של
הזכרים הנולדים לישראל:
"וַ יְ ַצו ַּפרְ עֹה לְ כָ ל ַעּמֹו לֵ אמֹרּ ,כָ ל ַהּבֵ ן ַהּיִ ּלֹוד
ַהיְ אֹרָ ה ַּת ְׁשלִ יכֻ הּו וְ כָ ל ַהּבַ ת ְּת ַחּיּון".
אכזריותם של פרעה ועמו לישראל מתוארת
בצער על ידי חכמינו .המצרים לא נרתעו
מלהשתמש בגופם של ילדי ישראל כאילו היו
אבני בניין" :שהיו משקיעין את בניהן במים ,והיו
חוזרים וכובשים אותם בבנין" ,וכשפרעה חלה
בגופו אמרו לו חרטומיו כי "אין לך רפואה אם לא
נשחוט מקטני [ילדי] ישראל מאה וחמישים בערב
ומאה וחמישים בבקר ורחוץ בדמיהם שתי פעמים
ביום" ,וכך עשה ,למרבה האימה.

וכשעם ישראל כורע תחת
סבל השעבוד וההרג ,מתרחש
מאורע היסטורי ,שבו גלומה
תחילתה של הגאולה ממצרים:
לידת משה רבינו.
וכך היא מתוארת במקרא:
"וַ ּיֵ לֶ ְך ִאיׁש ִמּבֵ ית לֵ וִ י וַ ּיִ ַּקח ֶאת
ּבַ ת לֵ וִ י .וַ ַּת ַהר ָה ִא ָּׁשה וַ ֵּתלֶ ד ּבֵ ן וַ ֵּתרֶ א
ֹלׁשה
אֹתֹו ּכִ י טֹוב הּוא וַ ִּת ְצ ְּפנֵ הּו ְׁש ָ
יְ רָ ִחים.
וְ ֹלא יָ כְ לָ ה עֹוד ַה ְּצ ִפינֹו וַ ִּת ַּקח לֹו
ֵּתבַ ת ּג ֶֹמא וַ ַּת ְח ְמרָ ה בַ ֵח ָמר ּובַ ּזָ ֶפת
וַ ָּת ֶׂשם ּבָ ּה ֶאת ַהּיֶ לֶ ד וַ ָּת ֶׂשם ּבַ ּסּוף ַעל
ְׂש ַפת ַהיְ אֹר .וַ ֵּת ַת ַּצב ֲאחֹתֹו ֵמרָ חֹק לְ דֵ ָעה
ַמה ּיֵ ָע ֶׂשה לֹו".
יוכבד ,אשה נכבדה משבט לוי ,יולדת
בן .התינוק נמצא בסכנה גדולה ,שהרי
פרעה גזר להרוג את כל הזכרים .אמו
מניחה אותו בתוך תיבת גומא מצופה
בחמר ובזפת ,ושמה את התיבה בין קני
הסוף שעל שפת היאור.
במצרים כמעט ולא היו יורדים גשמים,
לכן רבים מבני מצרים היו חיים על גדות
נהר הנילוס ,שמימיו היו משמשים להשקאת
שדותיהם ולצרכים חיוניים נוספים .משום כך
לאורך גדות נהר הנילוס עמדו בתים רבים ,ובני
אדם היו מצויים שם בקביעות .יוכבד ,הניחה את
בנה במקום זה ,בעוד בתה מרים ניצבה מרחוק
"לְ דֵ ָעה ַמה ּיֵ ָע ֶׂשה לֹו".
התיאור המקראי במלואו העוסק במסירתו
של משה ,מציג תיעוד נאמן להווי המצרי
העתיק ,וכמו שכתב פרופ' א.ש.
יהודה:
"בפסוק אחד (שמות ב ,ג),
המספר על תיבת משה
ובת פרעה נמצאות לא
פחות מארבע מילים
שהן מצריות ,והן :תיבה,
גומא ,סוף ויאור .אילו
התבטא המחבר עבור
בני סביבה אחרת ,היה
משתמש במילים אחרות
והיה יכול לומרָ :ארון במקום
תיבה ,סבך קנים במקום סוף,
ונהר במקום יאור .אבל הוא דווקא
השתמש במושגים המצריים ,כי היו טיפוסים
לחיי מצרים ולסביבה המצרית .התיבה היתה לפי
צורתה ומלאכתה מצרית; הגומא היא שם של עץ
מצרי ,אשר ממנו מוציאים את הדבר שקוראים
גומי; הסוף הוא סבך של קנים מיוחד הגדל על
שפת הנילוס .ויאור ,שמובנו במצרית נהר ,היה
השם שבו נודע הנילוס.
אבל דיבור המורה עוד יותר על מקוריותו של
הסיפור ועל הבקיאות שהראה המחבר בביטוי
השפה המצרית היא שמלת 'יאור' היא דווקא
במבטא ההמוני ולא הספרותי .ומזה אנו למדים,

ארכיאולוגיה
תנ"כית

שדווקא מי שידע את הסביבה המצרית ,הכיר את
לשון מצרים על בוריה ,וידע את אופן שימושה".
לאחר שמשה הונח ביאור ,ירדה לרחוץ שם
בתיה בת פרעה וראתה את התיבה .היא שלחה את
אמתה להביאה אליה ,ובתוכה ראתה תינוק שאותו
היא זיהתה מיד כבן לעם העברי:
"וַ ֵּתרֶ ד ּבַ ת ַּפרְ עֹה לִ רְ חֹץ ַעל ַהיְ אֹר וְ נַ ֲער ֶֹת ָיה הֹלְ כֹת
ַעל יַ ד ַהיְ אֹר וַ ֵּתרֶ א ֶאת ַה ֵּתבָ ה ּבְ תֹוְך ַהּסּוף וַ ִּת ְׁשלַ ח
ֶאת ֲא ָמ ָתּה וַ ִּת ָּק ֶח ָה .וַ ִּת ְפ ַּתח וַ ִּתרְ ֵאהּו ֶאת ַהּיֶ לֶ ד וְ ִהּנֵ ה
ֹאמר ִמּיַ לְ דֵ י ָה ִעבְ רִ ים זֶ ה".
נַ ַער ּבֹכֶ ה ,וַ ַּת ְחמֹל ָעלָ יו וַ ּת ֶ
היא חסה על הילד ,ואף דואגת לו למינקת
בתשלום:
אתי
ֹאמר ֲאחֹתֹו ֶאל ּבַ ת ַּפרְ עֹה ַה ֵאלֵ ְך וְ ָקרָ ִ
"וַ ּת ֶ
לָ ְך ִא ָּׁשה ֵמינֶ ֶקת ִמן ָה ִעבְ רִ ּיֹת וְ ֵתינִ ק לָ ְך ֶאת ַהּיָ לֶ ד.
ֹאמר לָ ּה ּבַ ת ַּפרְ עֹה לֵ כִ י ,וַ ֵּתלֶ ְך ָה ַעלְ ָמה וַ ִּת ְקרָ א ֶאת
וַ ּת ֶ
ֹאמר לָ ּה ּבַ ת ַּפרְ עֹה ֵהילִ יכִ י ֶאת ַהּיֶ לֶ ד
ֵאם ַהּיָ לֶ ד .וַ ּת ֶ
ַהּזֶ ה וְ ֵהינִ ִקהּו לִ י וַ ֲאנִ י ֶא ֵּתן ֶאת ְׂשכָ רֵ ְך ,וַ ִּת ַּקח ָה ִא ָּׁשה
ַהּיֶ לֶ ד וַ ְּתנִ ֵיקהּו וַ ּיִ גְ ּדַ ל ַהּיֶ לֶ ד וַ ְּתבִ ֵאהּו לְ בַ ת ַּפרְ עֹה וַ יְ ִהי
ֹאמר ּכִ י ִמן ַה ַּמיִ ם
לָ ּה לְ בֵ ן ,וַ ִּת ְקרָ א ְׁשמֹו מ ֶֹׁשה וַ ּת ֶ
ְמ ִׁש ִיתהּו".
החוקרים מתייחסים לפרשה זאת העוסקת
באימוצו של משה ,וכותבים כי "פרטי הסיפור
משקפים מנהג חברתי ומסורת משפטית במזרח
נוהג שהיה שכיח
הקדום בדבר אימוץ אסופיַ ,
מפאת השיעור הגבוה של תמותת תינוקות.
במקרה כזה מפרט 'הסכם ההנקה' את משך הזמן
שבו יימצא התינוק בטיפול המינקת ואת השכר
שישולם לה בעבור השירות .האומנת היניקה את
הילד בביתה ,בדרך כלל שנתיים עד שלוש שנים,
ואחר כך העבירה אותו לרשות האם המאמצת".
לרכישת ספרי ארכיאולוגיה תנ"כית ושאר ספרי הרב
זמיר כהן ,חייגו להידברות שופס073-222-1250 :
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לכל טעות יש כתובת
מה קורה אחרי שמפנים טונות של דואר שיוצא לרחבי הארץ והעולם מבית הידברות?
מי האיש שהידיים שלו הוציאו כבר מיליוני מכתבים ,מה קרה בגלל מילה אחת לא
נכונה על מעטפה תמימה ,ואיך זה קשור לאמירת תודה?

מ

כירים את זה שאתם מנקים לפסח,
ומרוקנים מהבית ים של דפים וכל מיני
ניירות שאין לכם מושג למה שמרתם?
אם זה עושה לכם טוב על הלב לראות איך
נעלמים מהעין כל כך הרבה דפים ,אז יש אדם אחד
בהידברות שאתם מוכרחים להכיר.
אפשר לראות אותו מרוקן שוב ושוב קומה
שלימה מהררים אינסופיים של חומר .ספרים,
עלונים ,ניירות ,מעטפות .יערות שלמים של נייר
יוצאים מהבניין והולכים לכל רחבי הארץ והעולם.
אבל בניגוד אלינו ,שמה שאנחנו מוציאים עושה
לנו מקום ,אצל שי ,מנהל מחלקת הדואר בהידברות,
כאילו לעולם לא מתרוקן המקום .כי בכל שבוע,
לפעמים בכל יום ,שוב הוא עומד ליד מגדלים
של חומר מודפס ומכין אותו לשליחה.
כאילו אף פעם לא נגמר לו מה
לשלוח .שוב עוצרת משאית ענק,
ושוב הוא עומד ושולח אותם.
אתם מחזיקים עכשיו ביד
את העלון האהוב עליכם? אז
תגידו תודה לשי היקר ,כי הוא
זה שבזכותו העלונים הגיעו עד
אליכם ,מהדפוס ועד למפיץ.
מי שגר בראש העין בטוח מכיר אותו.
מסתובב עם החיוך שלו ומחלק את עלוני השבת
בשמחה .אין עליו.
לא תאמינו ,אבל יש לו אפילו תעודות הוקרה
מדואר ישראל על היותו אחד משולחי הדואר
הגדולים והמיוחדים .באמת .תנסו אתם להחזיק
ראש עם חבילות של אלפי עלונים מדי שבוע,
תוסיפו לזה מכתבים ,דיסקים ,ספרים ועוד ועוד.
זה ממש אלפים רבים של חפצי דואר מדי חודש.
מה שהכי מדהים ,זה ששום דבר לא הופך אצלו
לרגיל .אחרי כמה מיליוני דברים ששלחתם בדואר,
משהו אמור להיות כבר קליל .אני במקומו ,הייתי
מגיע למצב שאפילו רשימות למכולת הייתי שולח

בדואר .אבל הוא ,מה פתאום?! אם יש משהו שהוא
יודע שאפשר לשלוח בלי דואר  -הוא יעשה הכל
כדי שזה יקרה ,בתנאי ,כמובן ,שזה לא גוזל לו זמן.
אתם טסים לאנטארקטיקה? מוזמביק? עיראק?
תעדכנו אותו בבקשה ,כי אצלו אין לדעת .תמיד
הוא מוצא משהו שיהודי בסוף העולם מחכה לו,
ואפשר לשלוח לו בבהילות עם מישהו שבמקרה
טס לשם.
***
לפני יותר משנה ,היינו שוב בלחץ של פסח ,ואז,
איכשהו הגיעה אלי שיחה .התברר שפעם בכמה
שנים ,גם לשי הדייקן זה קורה  -הוא טעה בכתובת.
חוברת על הלכות שבת ,שאמורה הייתה להישלח
לקריית ביאליק ,עברה תחת ידו ,והוא לרגע
התבלבל וכתב קריית גת .כך ,במקום
לצפון ,המכתב הגיע לאותה כתובת
רחוב בדיוק ,אבל בדרום.
מקבל המכתב ,ששמו כמובן
לא היה דומה לשם שהופיע על
המעטפה ,אבל גר בכתובת שצוינה
בה ,מיהר להתקשר  -מתוך
אכפתיות ליהודי בקרית ביאליק
שאכן המתין לחוברת הזו.
"אני ברוך השם שומר שבת" ,הוא אמר
לי" ,אבל כל הכבוד לכם .לא נורא ,אולי הטעות
לטובה" .הסכמתי איתו ,ורגע לפני שסיימנו את
השיחה ,הוא סיפר על פסח הקרוב ועל כך שהוא
אוכל רק כשר לפסח ,וכשהוא תיאר איך הוא
מתכונן לחג ,הבנתי בין הדברים ש ...הוא אוכל
מוצר שנדמה לו כקטניות ,אבל הוא ממש חיטה.
השם ירחם .הסברתי לו בעדינות ,והוא היה המום.
הוא קיבל על עצמו מיד ללמוד את הלכות פסח כמו
שצריך ,להרחיב יותר מהבסיס שידע ,ואני הבנתי
היטב שאין טעויות בעולם .הקדוש ברוך הוא יכול
לשנות מילה אחת בכתובת ברגע של בלבול  -כדי
להציל יהודי מעבירה חמורה בשוגג.

מתוך
היומן

לפעמים אנחנו כואבים
על טעות ,אבל לא מבינים
שהכל ,הכל משמיים.
***
אף על פי שאני משתדל להביא את הסיפורים
במדויק ,הפעם שיניתי כמה פרטים קטנטנים כדי
לשמור על זהותו של האיש .מה כבר יכול להיות
בסיפור ,אתם שואלים?
אז זהו ,שבסיום השיחה הוא ביקש שאעביר את
שמו לרבנים ,שבזכות הקבלה שלו הוא ייוושע.
לא שאלתי במה ,אבל עשיתי כדבריו .לפני כמה
שבועות הוא מתקשר אלי" .זוכר אותי ,מהטעות
של קריית ביאליק במקום קריית גת?" ,הוא פתח
את השיחה ,ולא ידע שאני לא שוכח דבר.
"נולדה לי בת" ,הוא אמר באושר .ובעוד אני
מאחל לו מזל טוב מעומק הלב ,ולא מבין למה
זכיתי לשיחה הזו ,הוא מגלה לי 13" :שנה 13 ,שנה
שחיכינו לילד ,אתה לא מבין מה עבר עלינו ,והנה,
ברוך השם קיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא .זוכר
את הקבלה שלי? אז התקשרתי לומר תודה למי
שטעה בכתובת ,ולרבני הידברות".
השמחה הציפה גם אותי ,ואז הבנתי עוד משהו –
חוץ מזה שכל טעות היא לטובה ,כמה יפה זה
להודות .אפשר ללמוד מזה איך להודות לבורא
העולם על הדברים הטובים שהוא עושה לנו,
בדיוק כמו ליל הסדר ,שבו אנחנו מודים על מאורע
שהתרחש לפני כל כך הרבה שנים ,אבל משפיע
עלינו עד היום.
אז אם יש לכם סיפורים שקשורים להתחזקות
ולהכרת הטוב ,אתם תמיד מוזמנים לשלוח אלי.
חג כשר ושמח.
חג ההודאה על גאולתנו ועל פדות נפשנו.

מדור זה מביא סיפורים קטנים על מעשים
גדולים ,המצויים ביומנו של שלמה ,המזכיר
רב הפעלים של הידברות .הוא נמצא תמיד
מאחורי הקלעים ,אין פעם שהוא לא זמין,
ואין בעיה שלא יתאמץ לפתור .אם יש לכם
מה לומר לשלמה או שאתם צריכים עזרה
כלשהי פנו אליו במייל
Shlomo11@htv.co.il

ישראל קעניג
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דברי תורה
לפסח

שו"ת חול
המועד

ומה אומר הבן?
רגע לפני שאתה מחליט שאתה בטוח לגבי מניעי הצד השני ,ולסיבות שהובילו אותו
למעשה – תציץ בהגדה של פסח .יש שם מתכון פסחי מיוחד כיצד לברר זאת
"אני רוצה בבקשה לקבל מידע על שמואל כהן
מחדר  ,"208ביקש הקשיש מהמוקדנית שענתה
לטלפון בבית החולים.
"מיד" ,היה מענה אדיב" .אברר עם הרופא" .כמה
דקות רחש לחש בקו ,והאחות חוזרת לשיחה" :אדוני,
ב"ה לחץ הדם בסדר ,בדיקות הדם תקינות ,ומחר
אדון כהן ישוחרר".
הקשיש נשמע מרוצה מאוד .והפקידה ביררה
בנימוס" :אתה בן משפחה שלו?"
"לא .אני שמואל כהן" ,זעף הקשיש" .אף אחד
מהרופאים לא מוכן לנדב לי מידע ,הייתי צריך
להתקשר"...
***
ליל הסדר וחג הפסח הוא הזמן הראוי לקיים מצוות
התורה "והגדת לבנך" ,הנוסח בהגדה שגור בפי כל:
"מוזגין כוס שני ,וכאן הבן שואל" .ארבע הקושיות
נשאלות ואנו משיבים "עבדים היינו" .כאן מגיע תורם
של ארבעה בנים שכנגדם דיברה תורה .המגיד מפרט
את שאלת הבנים היודעים לשאול ואת התשובה
שמשיבים להם.
ואנו נשאל שאלת תם :מה זאת?
אם אנו מפרטים בעצמנו את ארבעת הבנים
שהתורה דיברה כנגדם ,ומשיבים בעצמנו תשובה .ולא
זו בלבד ,אלא שכולנו חכמים ונבונים ובהגדות שלנו
(מחוץ לנוסח המקורי) מופיעים גם הבן החמישי
והשישי – מה טעם צריכים הבנים לשאול בעצמם ד'
קושיות – כשאנו עושים זאת בפה מלא עם השאלה
והתשובה שמשיבים לכל אחד?...
רבים מבני הנוער בפולין שלפני השואה יצאו בגיל
צעיר לשוק המסחר .העניות הנוראה אילצה הורים
רבים לשלוח את בניהם לסייע בכלכלת הבית ,אחרת
העול הכבד עלול למוטט את הבית .אחד מהנערים
חובשי ספסלי בית המדרש ,קינא בחבריו הצעירים
שיוצאים לעמל יומם בבוקר ,מגיעים עם פדיון
נאה בסוף השבוע או החודש – כל אחד לפי הסכם
עבודתו ,ומגישים אותו להוריהם בחדווה של עמל .גם
הוא חפץ בזאת.
ממחשבה למעשה ,סגר את הגמרא ,נעמד באחת
החנויות והפך שוליה לסוחר .לא עברו יומיים ,והאב
התוודע למעשי הבן .הוא הורה לו לחזור לבית
המדרש ,איים ברע ושידל בטוב – ומאומה לא עזר.
הבן נחוש היה בדעתו לעמול לפרנסה ,ולעזור לאביו
בהוצאות .באותם הימים הגיע הגה"ק רבי ישראל
מאיר מראדין ללודז' ,עירם .נטל האב את בנו ועלו אל

הכהן הגדול בכדי שיורה לבנו לשוב ללמוד .טוב לאב
תורת פיו מאלפי זהב וכסף .שטח האב את טענותיו
באזני ה"חפץ חיים" ,ובטוח היה שעל אתר יניד החפץ
חיים בראשו לאישור ויאמר לבן שהאב צודק.
אך רבה של ראדין ,רוח אחרת הייתה עמו" .ומה
אומר הבן?" שאל ּבְ רְֹך .עיניו הטובות ליטפו את הבן
ועודדו אותו לפתוח ולספר בקול רועד את הסיבה
שהניאה אותו למעשה זה .הוא תיאר את הסבל
והדחקות ,העוני והמחסור .לבו דואב על הוריו
הנאנקים וחפץ הוא לסייע בפרנסה.
רבי ישראל מאיר שמע ,אישר .החמיא לבן על לבו
הטוב ומוכנותו לסייע בבית .ואז הסביר במתק" :ראה
בני ,הניסיונות בחוץ הינם אדירים .אביך מחויב על
פי דין תורה להביא פרנסה לביתו ומשפחתו ,אין
לו ברירה אחרת .אך אתה אינך מחויב בדבר ,ואסור
לך להכניס את עצמך לניסיון .שוב אל בית המדרש,
ומשמים תראה ברכה בעמלך הרוחני".
והבן שב ,בעיניים בורקות .גאון ישראל הבין ללבו...
דומה שמסר זה כדאי להחדיר בילדים בכל עת .גם
כאשר השאלות והתשובות כתובות בתורה במפורש,
גם כאשר המעשה שלפנינו נהיר בחינוך ,אין לנו
"להנחית" אותו עליהם .קודם יש לשמוע" ,ומה אומר
הבן?" שישאל את השאלות ,שיקבל את תחושת
ההקשבה.
בהמשך אנו נרחיב ונבאר לכל ילד כפי שאלתו ,כפי
הבנתו .אך החשיבות העיקרית היא תחושת המרכזיות
של הבן .הוא לא "אובייקט" שצריכים "לומר" ,כי
כתוב בהגדה...
***
הרעיון שאמרנו בנוסח ההגדה הינו בדרך אפשר.
אבל בפה מלא נוכל לומר שהוא נוגע לכל אחד
מהסובבים אותנו בחיי היום יום .אף אחד לא אוהב
את תחושת הרופאים המסתודדים ,ולא מערבים את
הפציינט עד שהוא נאלץ לברר באנונימיות על מצבו...
גם כאשר ברור לנו שהעומד מולנו :בן /אח /גיס/
קרוב /שכן – שגה בהתנהלותו ,אם נברר קודם כל
מדוע הוא פעל כפי שפעל ,בוודאי שנרוויח רווח
כפול .אם הוא חכם סביר להניח שיראה ששגה ויודה
בטעותו ,הוא יעריך על שלא ביישנו אותו בהצגת
הטעות .אף אם נצטרך להראות לו ששגה ,עדיין
תחושת ההקשבה תעביר את הביקורת בצורה רכה
יותר.
"חכם" ,נותן לשני אפשרות להסביר קודם" ,מה
הוא אומר"...

מהן ההלכות הרלוונטיות לחול
המועד? האם מותר לכתוב,
לכבס ,לקנות בגדים חדשים,
להניח תפילין ולפתח תמונות?
שלום כבוד הרב .האם יש איסור
לכבס בגדים בחול המועד ,או שזה
מנהג? ואם אסור במהלך ימות השבוע,
האם ביום שישי מותר?
שלום וברכה .הכביסה אסורה בחול
המועד מעיקר הדין ,לא רק כמנהג .אין
היתר לכבס לכבוד שבת.
***
שלום הרב ,רציתי לדעת כמה
דברים .א .האם מותר לקנות בגדים
בחול המועד? ב .אם הורי קונים לי
בגדים (כמתנה) ורוצים שאלבש אותם
כשאבוא אליהם ,האם הדבר מותר? ג.
האם מותר לקנות בגדים שהם לצורך
המועד ,מתוך ידיעה שאלבש אותם
במועד?
שלום וברכה .א .לצורך המועד מותר.
וגם אם יש כעת מבצעים מיוחדים,
מותר לקנות במועד .ב .אם ההורים
רוצים לתת לך כעת בגדים  -מותר.
***
שלום .אני לומד תורה עם
מחברת ,וכותב כדי לזכור טוב יותר,
לסדר את הדברים ולהבין אותם יותר.
עכשיו בחול המועד יש איסור כתיבה,
וזה פוגע לי בלימוד .האם מותר לכתוב
את דברי התורה?
שלום וברכה .מותר לכתוב בחול
המועד לצורך לימוד תורה.
***
שלום כבוד הרב .1 .האם מותר
לפתח תמונות בחול המועד?  .2האם
מותר להקליד מכתב במחשב בלי
להדפיס? תודה רבה ומועדים לשמחה.
שלום וברכה .בפיתוח תמונות יש
להחמיר .הקלדה מותרת במועד.
***
האם מותר להניח תפילין בחול
המועד ובחג?
לא ,מפני שעצם שמירתנו את החג
היא אות בינינו ובין ה' שאנו עמו ,ואין
צורך באות התפילין .על כן יש לשמור
את החג והמועד כראוי.
התשובות ניתנו על ידי הרב מנשה
ישראל והרב בנימין שמואלי ,לוקטו
ונערכו ממדור השו"ת באתר הידברות.

ילדים מספרים
חיים ולדר

ְּד ָמעוֹת ֶׁשל ָח ֵמץ
במשך שנים חיכיתי להצטרף לחבורה של אפיית המצות,
ולקבל מצות מצווה משלי .היום הזה הגיע סוף סוף ,ואז...
ְׁש ִמי ֵמ ִאיר.
ֲאנִ י ּבֶ ן ִּ ,13ומ ְתּגֹורֵ ר ּבִ בְ נֵ י ּבְ רַ ק.
אֹוהב לְ ַארְ ּגֵ ן וְ לַ ֲעׂשֹות
ֲאנִ י יֶ לֶ ד ִעם ַהרְ ּבֵ ה ֶמרֶ ץֶׁ ,ש ֵ
ּדְ בָ רִ ים.
ַה ִּסּפּור ֶׁשּלִ י ָקׁשּור לַ ֲא ִפּיַ ת ַמּצֹות ,וְ ֹלא ְס ָתם ַמּצֹות,
ֶאּלָ א ַמּצֹות ִמ ְצוָ ה.
ַאחרֵ י
אֹופים ּבְ ֶערֶ ב ֶּפ ַסחֲ ,
ַמּצֹות ִמ ְצוָ ה ֵהן ַה ַּמּצֹות ֶׁש ִ
ַאחרֵ י ֲחצֹות ַהּיֹום.
ְׂשרֵ ַפת ָח ֵמץ וְ ֲ
ִמי ֶׁש ַּמּכִ יר ֶאת ַה ְּתחּום ַהּזֶ ה יֹודֵ ַע ּכַ ָּמה הּוא ְמרַ ֵּתק.
יֹותר ּבַ ָּׁשנָ הּ .כַ ָּמה
חּוצה ּבְ ֵ
ַה ַּמּצֹות נֶ ֱאפֹות ּבַ ָּׁש ָעה ַהּלְ ָ
ָׁשעֹות לִ ְפנֵ י לֵ יל ַה ֵּסדֶ רּ ,כְ ֶׁשּכֻ ּלָ ם טֹורְ ִחים ּבַ ֲהכָ נֹות
ַאחרֹונֹות לֶ ָחגִ ,מ ְתּכַ ּנְ סֹות ְקבּוצֹות
ָה ֲ
(ה ְמכֻ ּנֹות ַ'חּבּורֹות')
ֶׁשל ֲאנָ ִׁשים ַ
אֹופים ַמּצֹות ּבִ ְמיֻ ָחד לְ לֵ יל
ּובְ יַ ַחד ִ
ַה ֵּסדֶ ר.
ּבְ דֶ רֶ ְך ּכְ לָ ל ָה ֲא ִפּיָ ה ַהּזֹו ֵאינָ ּה
נַ ֲע ֵׂשית ּבַ ַּמ ֲא ִפּיֹות ַהּגְ דֹולֹותֵ .אּלֶ ה
סֹוגְ רֹות ֶאת ַׁש ֲערֵ ֶיהן יֹום לִ ְפנֵ י כֵ ן,
ּכְ דֵ י ֶׁשּיַ ְס ִּפיקּו לְ נַ ּקֹות ֶאת ַה ַּמ ֲא ִפּיָ ה.
ְמדֻ ּבָ ר ּבְ ִה ְתַארְ ּגְ נֻ ּיֹות ְּפרָ ִטּיֹות ֶׁשל
ּכַ ָּמה ֲאנָ ִׁשים ָהרֹוכְ ִׁשים ַּתּנּור ָחזָ ק,
אֹופים
יׁשה וְ ִ
ַמ ֲערֹוכִ ים ּוכְ לֵ י לִ ָ
ַמּצֹות לִ בְ נֵ י ַה ֲחבּורָ ה.
ָסבִ י ִמ ַּצד ִא ִּמי הּוא 'רֹאׁש ַחּבּורָ ה'
ֶׁש ִה ְת ִחילָ ה לֶ ֱאפֹות עֹוד לִ ְפנֵ י
ִׁש ִּׁשים ָׁשנָ הּ ,כְ ֶׁשהּוא ּבְ ַע ְצמֹו ָהיָ ה
עֹוד ּבָ חּור .הּוא וַ ֲחבֵ רָ יו ִה ְמ ִׁשיכּו
ֶאת ַה ַ'חּבּורָ ה' ֶׁשל הֹורֵ ֶיהםּ .כַ ֲא ֶׁשר
ּבָ גְ רּו יַ לְ דֵ ֶיהם (ּובֵ ינֵ ֶיהם ּדֹוד ֶׁשּלִ י
נֹוספּו
ִמ ַּצד ִא ִּמי)ֻׁ ,ש ְּתפּו ּגַ ם ֵהם ּבַ ַחּבּורָ הִ .עם ַה ָּׁשנִ ים ְ
עֹוד ֲחבֵ רִ יםִּ ,ומ ַּצד ֵׁשנִ י נִ ְפ ְטרּו ּכַ ָּמה ֲחבֵ רִ יםּ .בְ ַסְך ַהּכֹל
ָמנְ ָתה ַה ֲחבּורָ ה ּכְ ֲ 20-אנָ ִׁשים.
יֹותי ּבֶ ן  7נָ ַהגְ ִּתי לְ ַהּגִ ַיע לְ ָׁשם ,לַ ַּמ ֲא ִפּיָ ה
ֵמָאז ֱה ִ
ַה ְמ ֻאלְ ֶּתרֶ ת ֶׁש ֵּמ ֲאחֹורֵ י ּבֵ יתֹו ֶׁשל ַהּדֹוד ֶׁשּלִ יֲ .א ִפּיַ ת
דּוע לָ כֶ םֲ ,אבָ ל ֲא ִפּיַ ת
ַמּצֹות ִהיא ִענְ יָ ן ְמרַ ֵּתקּ ,כַ ּיָ ַ
ַמּצֹות ִמ ְצוָ ה ִהיא ְמרַ ֶּת ֶקת ִּפי ּכַ ָּמהּ ,בִ גְ לַ ל ַהּלַ ַחץִ ,מ ְּפנֵ י
צֹועּיִ ים ַמ ָּמׁשִּ ,ומ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ַּתּנּור
ֶׁש ָה ֲאנָ ִׁשים ֵהם ֹלא ִמ ְק ִ
ּדֹומה לַ ַּתּנּורִ ים ָהרְ גִ ילִ יםּ ,ובְ ֶע ֶצם ׁשּום ּדָ בָ ר ֵאינֹו
ֵאינֹו ֶ
ּדֹומה.
ֶ
וְ יֵ ׁש ּגַ ם ַה ֶּמ ַתח ַעל ּכָ ל ַמ ָּצה ַּומ ָּצהּ ,כִ י ּכַ ָּמה ַמּצֹות
יְ כֹולִ ים לֶ ֱאפֹות ֶע ְׂשרִ ים ֲאנָ ִׁשים ּבִ ְׁש ָע ַתיִ ם? ּכָ ל ֶא ָחד
אֹומר
ֵ
אֹופים ַחּיָ ב לְ ָפחֹות ָׁשֹלׁש ַמּצֹות ,וְ זֶ ה
ֵמ ָה ִ
ֶׁש ַחּיָ בִ ים לְ ָפחֹות ִׁש ִּׁשים ַמּצֹות .חּוץ ִמּזֶ ה ,לְ כָ ל ֶא ָחד
ּוׁשכֵ נִ ים וַ ֲחבֵ רִ ים ֶׁש ְּמבַ ְּק ִׁשים ִמ ֶּמּנּו ַמּצֹות
יֵ ׁש ְקרֹובִ ים ְ
ִמ ְצוָ הּ ,וכְ בָ ר ַמּגִ ִיעים לְ כַ ָּמה ְמאֹות ַמּצֹות .לָ כֵ ן ּכָ ל ַמ ָּצה
ּכְ ֵׁשרָ ה ּגֹורֶ ֶמת ִׂש ְמ ָחה ,וְ ִאּלּו ּכָ ל ַמ ָּצה ֶׁש ִּמ ְת ַקלְ ֶקלֶ ת,
ִמ ְת ַק ֶּפלֶ ת אֹו נֶ ֱהרֶ ֶסת ּגֹורֶ ֶמת ַאכְ זָ בָ ה.
ּבַ ָּׁשנִ ים ָהרִ אׁשֹונֹות ָהיִ ִיתי רָ גִ יל לִ ְׁשמ ַֹע ּגְ ָערֹות:
רֹואה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ַאּתה ֹלא ֶ
"יֶ לֶ ד ,לֵ ְך ִמּכָ אן!"" ,יֶ לֶ דָ ,
"מי
עֹוס ִקים ּבְ ִענְ יָ ן ָחׁשּוב?"" ,זּוז ֵמ ַהּגַ ז ,זֶ ה ְמ ֻסּכָ ן!"ִ ,
ְ

ַאחיָ ן
מּואלְּ ,ת ַסּלֵ ק ֶאת ָה ְ
זֶ ה ַהּיֶ לֶ ד ַהּזֶ ה?"" ,נּו ,ר' ְׁש ֵ
ֶׁשּלְ ָך ִמּכָ אן".
ֹלא נֶ ֱעלַ בְ ִּתיּ ,גַ ם ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵהבַ נְ ִּתי ֶׁש ֲאנִ י ּבֶ ֱא ֶמת ְמ ַטּיֵ ל
לָ ֶהם ּבֵ ין ָהרַ גְ לַ יִ ם ַּומ ְפרִ ַיע ,וְ גַ ם ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּיָ דַ ְע ִּתי ֶׁשּיְ לָ דִ ים
ּבְ גִ ילִ י ְמ ֻסּלָ ִקים ִמ ְּמקֹומֹות ּכָ ֵאּלֶ ה וַ ֲא ֵחרִ יםּ ,בְ ִע ָּקר
ִמ ְּמקֹומֹות ֶׁש ֵאינָ ם ֲאמּורִ ים לִ ְהיֹות ּבָ ֶהם.
אֹופים
ַאחד ָה ִ
ּכְ ֶׁש ִהּגַ ְע ִּתי לְ גִ יל ֶע ֶׂשרָּ ,פנָ ה ֵאלַ י ַ
"ַאּתה ְּת ַׁש ְפ ֵׁשף ֶאת ַה ַּמ ְקלֹות" .הּוא ִה ְתּכַ ּוֵ ן
ָאמר לִ יָ :
וְ ַ
יׁשים ֶאת ַה ַּמ ָּצה לַ ַּתּנּורַ .ה ַּמ ְקלֹות
לַ ַּמ ְקלֹות ֶׁשּבָ ֶהם ַמּגִ ִ
ַאחרֵ י ּכָ ל ַהּגָ ָׁשה.
ָה ֵאּלֶ ה ַחּיָ בִ ים ִׁשּיּוף ֶׁשל נְ יַ ר זְ כּוכִ ית ֲ
ֵאין לָ כֶ ם ֻמ ָּׂשג ּכַ ָּמה ָׂש ַמ ְח ִּתי! לָ ַק ְח ִּתי ֶאת נְ יַ ר ַהּזְ כּוכִ ית
וְ ִה ְת ַחלְ ִּתי לְ ַׁשּיֵ ף.

ּבְ גִ יל ּ 12כְ בָ ר נִ ַּתן לִ י ַּת ְפ ִקיד רִ ְׁש ִמי
ַאחרַ אי ַעל ִׁשּיּוף ַה ַּמ ְקלֹותּ ,בְ נִ ּגּוד לַ ָּׁשנִ ים ַהּקֹודְ מֹות,
ּכְ ֲ
"עׂשּו לִ י טֹובָ ה" ֶׁשּנָ ְתנּו לִ י ֶאת ַה ַּת ְפ ִקיד לְ רֶ בַ ע
ֶׁשּבָ ֶהן ָ
"ח ַט ְפ ִּתי" אֹותֹוּ .כָ ֵעת ּכְ בָ ר ָהיִ ִיתי
ָׁש ָעה ,אֹו ֶׁש ָּפׁשּוט ָ
ַאחרַ אי ַעל עֹוד ְׁשנֵ י יְ לָ דִ ים ֶׁש ָעזְ רּו לִ י ,וְ ָהיִ ִיתי ּגֵ ֶאה
ֲ
ּבְ כָ ְך ְמאֹד .סֹוף סֹוף ִהרְ ּגַ ְׁש ִּתי ֶא ָחד ִמן ַה ֲחבּורָ הֲ .עדַ יִ ן
יׁשהּ ,בָ רִ ּדּוד ּובָ ֲא ִפּיָ ה,
ֹלא זָ כִ ִיתי ּבְ ַת ְפ ִקיד ֶׁשל ַמ ָּמׁש ּבַ ּלִ ָ
אֹופים
"חּבּורָ ה" ִה ְק ִּפידּו ַעל ִ
ׁשּוטהּ :בְ נֵ י ַה ַ
ִמ ִּסּבָ ה ְּפ ָ
לֹומר ִמּגִ יל ִמ ְצוֹות ַּומ ְעלָ הֲ .אבָ ל
ֶׁש ֵהם ּבְ גֶ דֶ ר ֲאנָ ִׁשיםּ ,כְ ַ
יָ דַ ְע ִּתי ֶׁשּבַ ָּׁשנָ ה ַהּבָ ָאה יִ ְׁש ַּתּנֶ ה ַה ַּמ ָּצבּ ,כִ י ּבְ חֹדֶ ׁש ְׁשבָ ט
ַאחר ִמּכֵ ן ָחל ַּת ֲארִ יְך ּבַ ר ַה ִּמ ְצוָ ה ֶׁשּלִ י.
ֶׁשל ַה ָּׁשנָ ה ֶׁשּלְ ַ
ַאחר ֶׁש ָּמלְ אּו לִ י ְׁשֹלׁש ֶע ְׂשרֵ ה ִה ְׁש ַּתּנָ ה
וְ ָאכֵ ן ,לְ ַ
אֹותי ּדֹוד ֶׁשּלִ י ֶאל
ַאחר ַהּפּורִ ים לָ ַקח ִ
ַמ ֲע ָמדִ יּ .כְ בָ ר לְ ַ
ֵמ ֲאחֹורֵ י ּבֵ יתֹו ּכְ דֵ י לְ ַה ְת ִחיל לְ ָהכִ ין ֶאת ַהּכֵ לִ ים ,לִ רְ חֹץ
אֹותם ,לִ בְ ּדֹק ֶמה ָח ֵסר ַּומה ָּצרִ יְך ִּתּקּוןִ .ה ְצלַ ְח ִּתי
ָ
"חּבּורָ ה" ַמ ָּמׁש,
לִ ְסחֹט ִמ ֶּמּנּו ַהבְ ָט ָחה ֶׁש ֲאנִ י ֵחלֶ ק ֵמ ַה ַ
וְ ָהיִ ִיתי ַה ְמ ֻא ָּׁשר ּבָ ָאדָ ם .עֹוד ַהבְ ָט ָחה ִקּבַ לְ ִּתי ִמ ֶּמּנּו -
יֹותר לְ ַה ִּׂשיגּ :דֹודִ י ִהבְ ִט ַיח ֶׁש ֲא ַקּבֵ ל
אֹותּה ָהיָ ה ָק ֶׁשה ֵ
וְ ָ
ָׁשֹלׁש ַמּצֹות ִמ ֶּׁשּלִ י ּבְ תֹם ָה ֲא ִפּיָ ה!
ָאמר לִ יַ" ,אְך
"ָאמנָ ם ּכַ ּמּות ַה ַּמּצֹות ְמ ֻצ ְמ ֶצ ֶמת"ַ ,
ְ
ּבְ כָ ל זֹאת ֶא ֵּתן לְ ָך ָׁשֹלׁש ַמּצֹות".

אֹומרִ ים ,וְ ַעד ֶׁש ִהּגִ ַיע ַה ֶּפ ַסח
ָעבַ דְ ִּתי ּבְ ָפרֶ ְך ּכְ מֹו ֶׁש ְ
ָהיָ ה ּכָ ל ַה ִּצּיּוד מּוכָ ן.
רּוח
לֵ יל ּבְ דִ ַיקת ָח ֵמץ ִהּגִ ַיע ,וַ ֲאנִ י ִה ְמ ַּתנְ ִּתי ּבְ ק ֶֹצר ַ
ַאחר ִמּכֵ ן ַה ְמ ָּתנָ ה
לַ ּיֹום ֶׁשּלְ ָמ ֳחרָ תּ :בִ עּור ָח ֵמץּ ,ולְ ַ
מֹורֶ ֶטת ֲע ַצּבִ ים לַ ֲחצֹות ַהּיֹום.
ֲח ִצי ָׁש ָעה לִ ְפנֵ י ְּת ִחּלַ ת ָה ֲעבֹודָ ה ָהיִ ִיתי מּוכָ ן
"ׁשֹופְך ַה ַּמיִ ם"ָ .ה ֲעבֹודָ ה ִמ ְתנַ ֶהלֶ ת
לְ ַת ְפ ִקידִ י ֶה ָחדָ ׁש ּכְ ֵ
(מגַ ּבֵ ל),
עמער" ְ
ּכָ ְךֶ :א ָחד ִמּבְ נֵ י ַה ֲחבּורָ הַ ,ה ְמכֻ ּנֶ ה ַ"פאנֶ ֶ
ְמ ַקּבֵ ל ּכַ ּמּות ְמדּודָ ה ֶׁשל ֶק ַמח ֵמ ַחּלֹון ֶא ָחד ,וְ כַ ּמּות
ַאחרֲ .אנִ י ָע ַמדְ ִּתי ּבַ ַחּלֹון ֶׁשל
"מיִ ם ֶׁשּלָ נּו" ֵמ ַחּלֹון ֵ
ֶׁשל ַ
"ּמיִ ם ֶׁשּלָ נּו" ,וְ ָע ִׂש ִיתי ֶאת ַּת ְפ ִקידִ י נֶ ֱא ָמנָ ה .יָ ַצ ְק ִּתי
ַה ַ
ֶאת ַהּכַ ּמּות ַה ְמדֻ ּיֶ ֶקת ַעל ַה ֶּק ַמחֹ ,לא ָׁש ַפכְ ִּתי ַמיִ ם
ִמ ָּסבִ יבֹ ,לא ָחלַ ְמ ִּתיָ .היִ ִיתי נָ כֹון וְ דָ רּוְך ,יָ ַצ ְק ִּתי ֶאת
ּכַ ּמּות ַה ַּמיִ ם ַהּנְ כֹונָ ה וְ ִה ְמ ַּתנְ ִּתי לַ ְּק ָערָ ה ַהּבָ ָאה.
עמער" ְמ ַערְ ּבֵ ב ּבִ ְמ ִהירּות ֶאת ַה ַּמיִ ם וְ ַה ֶּק ַמח
ַה ַ"פאנֶ ֶ
מֹוסרִ ים ֶאת ַהּבָ ֵצק
ַאחר ִמּכֵ ן ְ
יֹוצר ֵמ ֶהם ִע ַּסת ּבָ ֵצק .לְ ַ
וְ ֵ
לְ ָאדָ ם ַה ְמכֻ ּנֶ ה ִ"פינֶ ער" (לָ ׁש)ַ .ה ִפינֶ ער לָ ׁש ֶאת ַהּבָ ֵצק
ירֹוס ָטהַ ,עד ֶׁש ַהּבָ ֵצק רַ ְך
ִמ ְס ַּפר ְּפ ָע ִמים ּבְ ֶעזְ רַ ת מֹוט נִ ְ
"מיְ רֶ ה".
וְ רָ אּוי לְ רִ ּדּודֲ .ח ִתיכַ ת ַהּבָ ֵצק נִ ְקרֵ את ַ
"ּמיְ רֶ ה"
מֹוסר ֶאת ַה ַ
ַאחר ֶׁשהּוא ְמ ַסּיֵ ם ,הּוא ֵ
לְ ַ
חֹותך אֹותֹו לִ ְׁשנֵ ים
"חֹותְך" ,וְ הּוא ֵ
ֵ
ַאחרַ אי ַה ְמכֻ ּנֶ ה
לְ ֲ
ָע ָׂשר ֲחלָ ִקיםּ ,כָ ל ֵחלֶ ק ּבְ כַ ּמּות ֶׁשל ַמ ָּצהַ .ה ֲחלָ ִקים
ָמ ֳעבָ רִ ים לַ ֲאנָ ִׁשים ַהּנִ ְמ ָצ ִאים ִמ ְּׁשנֵ י ִצּדָ יו ֶׁשל ֻׁשלְ ַחן
לֹוק ִחים ֶאת ַה ֲח ִתיכֹות ַה ְּק ַטּנֹות
ירֹוס ָטה ָארְֹךֵ .הם ְ
נִ ְ
יֹוצרִ ים צּורָ ה ֶׁשל ַמ ָּצה.
אֹותן וְ ְ
ֶׁשל ַהּבָ ֵצקְ ,מרַ ּדְ דִ ים ָ
יֹותרַ ,עד
ַהּבָ ֵצק עֹובֵ ר ִמּיָ ד לְ יָ דּ .כָ ל יָ ד ְמרַ ּדֶ דֶ ת אֹותֹו ֵ
ֶׁשהּוא נַ ֲע ֶׂשה ּדַ קּ-דַ ק.
ַאחרָ ִאים
"ּגֹומרִ ים"ְ ,
ַאחרֹונִ ים ּבַ ֻּׁשלְ ָחןֶׁ ,שּנִ ְקרָ ִאים ְ
ָה ֲ
לְ כָ ְך ֶׁש ַהּבָ ֵצק יִ ְהיֶ ה ּבְ עֹבִ י ּובְ צּורָ ה ֶׁש ַּמ ְת ִא ִימים לַ ֲא ִפּיָ ה.
ַאחר ּכָ ְך ַמ ֲעבִ ירִ ים ֶאת ַה ַּמּצֹות לְ ֻׁשלְ ָחן ֶׁשּבֹו ְמחֹורְ רִ ים
ַ
אֹותן ּבְ ֶעזְ רַ ת גַ לְ ּגַ ל ּבַ ַעל ִׁשּנַ יִ םָ .הָאדָ ם ַה ַּמכְ נִ יס לַ ַּתּנּור
ָ
ַמּנִ ַיח ַמ ֵּקל ,וְ ָעלָ יו ָׂש ִמים ַה ְמחֹורְ רִ ים ֶאת ַה ַּמּצֹות.
ַאחר
ַאחר ּכָ ְך ֻמכְ נָ סֹות ַה ַּמּצֹות לַ ַּתּנּור ,וְ כַ ָּמה ְׁשנִ ּיֹות ַ
ַ
ַאחר ֶׁש ֵהן ִמ ְת ָקרְ רֹות ַמכְ נִ ִיסים
אֹותן .לְ ַ
מֹוצ ִיאים ָ
ּכָ ְך ִ
ֹלׁשׁ-שֹלׁש לַ ֻּק ְפ ָסה.
ָ
אֹותן ָׁש
ָ
רָ ִא ִיתי ֶאת ַה ַּקרְ טֹונִ ים נֶ ֱערָ ִמים זֶ ה ַעל ּגַ ּבֵ י זֶ ה
ַאחד ַה ַּקרְ טֹונִ ים ְמ ַחּכֶ ה לִ י,
וְ ָׂש ַמ ְח ִּתי ּבְ לִ ּבִ י .יָ דַ ְע ִּתי ֶׁש ַ
וְ ֶׁשּבְ סֹופֹו ֶׁשל יֹום ָאבֹוא לְ בֵ ִיתי ִעם ֻק ְפ ַסת ַמּצֹות
ִמ ְצוָ ה ִמ ֶּׁשּלִ יָׁ .שנִ ים רַ ּבֹות ִחּכִ ִיתי לְ כָ ְך ,וְ ִהּנֵ ה סֹוף סֹוף
זָ כִ ִיתי.
ַאחר ָׁש ָעה וָ ֵח ִצי ֶׁשל ֲעבֹודָ ה ְמ ֻא ֶּמ ֶצת ִהבְ ַחנְ ִּתי
לְ ַ
ּדּועּ .בְ דִ ּיּוק
ּפֹוח ֶתתֹ .לא ֵהבַ נְ ִּתי ַמ ַ
ֶׁשּכַ ּמּות ַה ַּקרְ טֹונִ ים ֶ
ָאז רָ ִא ִיתי ָאדָ ם זָ רֶׁ ,ש ֵאינֹו ִמּבְ נֵ י ַה ֲחבּורָ הַ ,מּגִ ַיע
יֹוסףֶׁ ,ש ָהיָ ה ֶא ָחד ִמּבְ נֵ י
לַ ָּמקֹום .הּוא ּבִ ֵּקׁש ֶאת ר' ֵ
יֹוסף ָצ ַעק ֶאל ָהאֹורְ זִ ים ֶׁשּיָ בִ יאּו לֹו
ַה ֲחבּורָ ה .ר' ֵ
ֲחבִ ילַ ת ַמּצֹות.
יֹוסף?" ,הּוא ָׁשַאל.
"א ְפ ָׁשר ְׁש ַּתיִ ם ,ר' ֵ
ֶ
יֹוסף ֵמנִ יד ּבְ רֹאׁשֹוֵּ ,ומ ֲח ַמת ִאי-
רָ ִא ִיתי ֶׁשר' ֵ
צֹועק" :נּו טֹובֵּ ,תן לֹו ְׁש ַּתיִ ם".
ַהּנְ ִעימּות ֵ
ָה ִאיׁש ָהלַ ְך ָׂש ֵמ ַח וְ טֹוב לֵ ב ּובְ יָ דָ יו ְׁש ֵּתי ֲחבִ ילֹות,
לֹומר ֵׁשׁש ַמּצֹות.
ּכְ ַ
רֹופא ֶׁשל ר' זְ ֵאב .הּוא ִה ְס ַּת ֵּפק
ַאחר ּכָ ְך ִהּגִ ַיע ָה ֵ
ַ
ַאחתַ .ה ָּׁשכֵ ן ֶׁשל ְצבִ י ִה ְת ַע ֵּקׁש ַעל ָׁשֹלׁש
ּבַ ֲחבִ ילָ ה ַ
ַאחת ּבִ ְׁשבִ יל ָח ִמיוַ .הּבֹוס ּבָ ֲעבֹודָ ה ֶׁשל ר'
ֲחבִ ילֹות ַ -
ַאחתֹ .לא נִ רְ ֶאה לִ י
ּגֵ רְ ׁשֹון ִה ְס ַּת ֵּפק ּגַ ם הּוא ּבַ ֲחבִ ילָ ה ַ
אֹוצר יֵ ׁש ּבְ יָ דֹו.
ֶׁשהּוא ֵהבִ ין ֵאיזֶ ה ָ
אֹופה לָ ַקח
ּבְ ָׁשלָ ב ְמ ֻסּיָ ם נֶ ֶע ְׂש ָתה ֲחלֻ ָּקה ,וְ כָ ל ֶ
נֹותרּו עֹוד ְׁש ֵּתי
לְ בֵ יתֹו ְׁש ַּתיִ ם אֹו ָׁשֹלׁש ֲחבִ ילֹותְ .

ַאחת ֵמ ֶהן,
ֲחבִ ילֹות ,וַ ֲאנִ י ִה ְתּכַ ּוַ נְ ִּתי לָ ֵצאת וְ לָ ַק ַחת ַ
מֹוסד ֶא ָחד ֶׁשר' לֵ וִ י ָהיָ ה ְמ ֻחּיָ ב
ֶאּלָ א ֶׁשָאז ִהּגִ ַיע ְמנַ ֵהל ָ
ַאחת .נִ ּגַ ְׁש ִּתי לָ ַק ַחת ֶאת
ֵאלָ יו ,וְ הּוא לָ ַקח ֲחבִ ילָ ה ַ
ַאחרֹונָ הּ ,ובְ דִ ּיּוק ָאז ִהּגִ ַיע ַהּגַ ּבַ אי ֶׁשל ּבֵ ית ַהּכְ נֶ ֶסת,
ָה ֲ
ְּוצבִ י ָע ַמד לָ ֵתת לֹו ֶאת ַה ֲחבִ ילָ ה.
ָאמרְ ִּתי.
"רֶ גַ ע ,זֹו ַה ֲחבִ ילָ ה ֶׁשּלִ י!"ַ ,
"ׁשל ִמי?"ָׁ ,שַאל ְצבִ י.
ֶ
"ׁשּלִ יִ ,הבְ ִטיחּו לִ יֲ .אנִ י ָעבַ דְ ִּתי".
ֶ
"מי ִהבְ ִט ַיח לְ ָך?".
ִ
ָאמרְ ִּתי.
מּואל"ַ ,
"ּדֹוד ֶׁשּלִ יְׁ ,ש ֵ
ָאמר ָה ִאיׁש .הּוא נָ ַתן ֶאת
"ָאז ֶׁשּדֹוד ֶׁשּלְ ָך יָ בִ יא לְ ָך"ַ ,
ַאחרֹונָ ה לַ ּגַ ּבַ אי ,וְ זֶ ה ִמ ֵהר לְ ִה ְס ַּתּלֵ ק.
ַה ֲחבִ ילָ ה ָה ֲ
ֹלא ֶה ֱא ַמנְ ִּתי לְ ַמרְ ֵאה ֵעינַ יִ .ה ְת ַחלְ ִּתי לִ בְ ּכֹות ּבְ כִ י
"הי ,יַ לְ ּדֹוןֹ ,לא
ָאמרֵ :
ַּת ְמרּורִ יםְ .צבִ י ִהּבִ יט ּבִ י וְ ַ
ִה ְתּכַ ּוַ נְ ִּתי לִ ְפּג ַֹע ּבְ ָךָּ ,פׁשּוט יֵ ׁש לָ נּו ִה ְת ַחּיְ בֻ יֹותֲ .אנִ י ֹלא
ַאּתה ֵמבִ ין
יָ כֹל לְ ַה ְׁש ִאיר ֶאת ַהּגַ ּבַ אי ּבְ לִ י ַמּצֹות ִמ ְצוָ הָ .
ֶאת זֶ ה לְ בַ דֹ ,לא?".
רָ ִצ ִיתי לְ ַהּגִ יד לֹו ֶׁש ֲאנִ י ֵמבִ ין לְ בַ ד ֶׁש ִּמי ֶׁש ָע ַמל וְ יָ גַ ע
ַאחת ּבְ ֶצדֶ ק ּובְ דִ ין.
וְ ִהּזִ ַיע ַמּגִ ָיעה לֹו לְ ָפחֹות ֲחבִ ילָ ה ַ
לֹומר לֹו ֶׁש ֲאנִ י ֵמבִ ין לְ בַ ד ֶׁשּגַ ם ִאם ֲאנִ י יֶ לֶ ד,
רָ ִצ ִיתי ַ
אֹותי ,לְ ֶה ֶפְך.
אֹומר ֶׁש ֻּמ ָּתר לִ דְ רְֹך ָעלַ י וְ לִ רְ מֹס ִ
זֶ ה ֹלא ֵ
רָ ִצ ִיתי לְ ַהּגִ יד לֹו ֶׁש ֲאנִ י ֵמבִ ין לְ בַ ד ֶׁש ַהבְ ָטחֹות ָצרִ יְך
ָאמרְ ִּתי לֹו ּכְ לּום .רַ ק ּבָ כִ ִיתי ּובָ כִ ִיתי.
לְ ַקּיֵ םֲ ,אבָ ל ֹלא ַ
ָהלַ כְ ִּתי ַהּבַ יְ ָתהִ .ה ְׁש ַּתּדַ לְ ִּתי לָ לֶ כֶ ת ּבְ ִצּדֵ י ַהּדְ רָ כִ ים
עֹותיּ .כְ ֶׁש ִהּגַ ְע ִּתי ,נִ כְ נַ ְס ִּתי לְ ַחדְ רִ י
ּולְ ַה ְס ִּתיר ֶאת ּדִ ְמ ַ
ָּופרַ ְצ ִּתי ּבִ בְ כִ י קֹורֵ ַע לֵ בִ .א ִּמי ֹלא ֵהבִ ינָ ה ַמה ּקֹורֶ ה לִ י.
ָאמרְ ִּתי
ַאחר ָׁש ָעה ֲארֻ ּכָ ה ִה ְצלַ ְח ִּתי לְ ִה ְתּבַ ֵּטאַ .
רַ ק לְ ַ
יׁשהּו
לָ ּה ֶׁש ִּמּכָ ל ֲערֵ מֹות ַה ַּמּצֹות ֹלא ִקּבַ לְ ִּתי ּדָ בָ רּ ,כִ י ִמ ֶ
ַאחתַ ,מּגִ ַיע
ָאפה ֲא ִפּלּו ַמ ָּצה ַ
ָח ַׁשב ֶׁשּלַ ּגַ ּבַ איֶׁ ,שֹּלא ָ
יֹותר ִמ ֶּמּנִ י.
ֵ
"חּבּורָ ה"
יֹותר .הּוא ֵאינֹו ֻׁש ָּתף ּבְ ַ
ָאבִ י ִהּגִ ַיע ְמ ֻא ָחר ֵ
לַ ֲא ִפּיַ ת ַמּצֹותַ .ה ִּסּבָ ה לְ כָ ְך ִהיא ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ְס ֵפקֹות לְ גַ ּבֵ י
ָאסר לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ּבַ ֲא ִפּיַ ת
ַה ִהּדּור ֶׁשּלָ ֶהןָ .עלַ י הּוא ֹלא ַ
ַמּצֹות ִמ ְצוָ ה ,לְ ֶה ֶפְך ,הּוא נֶ ֱהנָ ה ֵמ ָהרַ ְעיֹון ,וַ ֲא ִפּלּו ִה ִּתיר
לִ י לְ ָהבִ יא ָׁשֹלׁש ַמּצֹות ִמ ְצוָ ה לְ לֵ יל ַה ֵּסדֶ ר.
ָאמר ָאבִ י.
"ּתרְ ֶאה לִ י ֶאת ַמּצֹות ַה ִּמ ְצוָ ה ֶׁשּלְ ָך"ַ ,
ַ
ֹלא ָענִ ִיתי.
"ּבַ ּסֹוף ֹלא ָהלַ כְ ָּת לֶ ֱאפֹות?"ָׁ ,שַאל ָאבִ י.
ָּפרַ ְצ ִּתי ּבִ בְ כִ י קֹורֵ ַע לֵ ב" .וַ ּדַ אי ֶׁש ָהלַ כְ ִּתי .וְ עֹוד ֵאיְך
ָהלַ כְ ִּתיָ .עבַ דְ ִּתי ָׁשם ֲעבֹודַ ת ָּפרֶ ְך ּכְ מֹו ּבְ נֵ י יִ ְׂשרָ ֵאל
ַאחת.
ּבְ ִמ ְצרַ יִ םֲ ,אבָ ל ּבַ ּסֹוף ֹלא ִקּבַ לְ ִּתי ֲא ִפּלּו ַמ ָּצה ַ
ּכֻ ּלָ ם לָ ְקחּו לְ ַע ְצ ָמם וְ ִחּלְ קּו לַ ֲאנָ ִׁשים ֶׁשֹּלא ֵהזִ יזּו
ַאחת".
ֶא ְצּבַ ע ,וַ ֲאנִ י נִ ְׁשַארְ ִּתי ֲא ִפּלּו ּבְ לִ י ֶׁשבֶ ר ֶׁשל ַמ ָּצה ַ
ָאבִ י נִ רְ ָאה ָהמּום.
לֹומר לִ י ֶׁשֹּלא נָ ְתנּו לְ ָך ָׁשֹלׁש ַמּצֹות
רֹוצה ַ
"ַאּתה ֶ
ָ
ִמ ְצוָ ה?".
ֹאׁשי.
ִהנְ ַהנְ ִּתי ּבְ ר ִ
"איְך זֶ ה ָקרָ ה?".
ֵ
ִס ַּפרְ ִּתי לֹו ַהּכֹלִ ,מ ְּת ִחּלָ ה וְ ַעד ַהּסֹוףַ :על ָה ֲעבֹודָ ה,
ַאחר
ַעל ַארְ ּגְ זֵ י ַה ַּמּצֹות ֶׁשּנֶ ֶערְ מּו ּבְ ֶק ֶצב ְמ ַס ְחרֵ רּ ,ולְ ַ
ִמּכֵ ן ַ -על ּכָ ל ָה ֲאנָ ִׁשים ַהּזָ רִ ים ֶׁשּלָ ְקחּו ֻק ְפ ָסאֹות.
ַאחרֹונֹות וְ לַ ְּתגּובָ ה
ּכְ ֶׁש ִהּגַ ְע ִּתי לַ ִּסּיּום ,לַ ֻּק ְפ ָסאֹות ָה ֲ
"ּתּגִ יד לַ ּדֹוד ֶׁשּלְ ָך ֶׁשּיִ ֵּתן לְ ָך"ָּ ,פרַ ְצ ִּתי ּבַ ַּפ ַעם
ַה ַּמ ֲעלִ יבָ ה ַ
יׁשית ּבִ בְ כִ י קֹורֵ ַע לֵ ב.
ַה ְּׁשלִ ִ
ּדּוע זֶ ה ּכָ ַאב לִ י ּכָ ל ּכָ ְךֵ .מעֹולָ ם ֹלא
ֲאנִ י ֹלא יֹודֵ ַע ַמ ַ
טּוח ֶׁשּבָ כִ ִיתי ֹלא רַ ק ּבִ גְ לַ ל ַה ַּמּצֹות.
ּבָ כִ ִיתי ּכָ ְךֲ .אנִ י ּבָ ַ
חּוׁשה ֶׁשל ח ֶֹסר ֶצדֶ ק
ַה ַהרְ ּגָ ָׁשה ֶׁשּנַ ֲע ָׂשה לִ י ָעוֶ לַ ,ה ְּת ָ
וְ ח ֶֹסר ִה ְת ַח ְּׁשבּות ֵהן ֶׁשּגָ רְ מּו לִ י זֹאת.
עֹותי
ָאמר ּדָ בָ ר .הּוא נִ ּגֵ ב ֶאת ּדִ ְמ ַ
ָאבִ י יָ ַׁשב וְ ֹלא ַ
וְ ָׁש ַתקָ .אבִ י הּוא ָאדָ ם ָׁשקּול ,וְ רָ ִא ִיתי ֶׁשהּוא נִ לְ ַחם
ּבְ ַע ְצמֹו ֶׁשֹּלא לְ ִה ְתּבַ ֵּטא ּבְ א ֶֹפן ָחמּור ִמּדַ י.
"מ ִאירֲ ,אנִ י ְמ ַח ֵּפׂש ִמּלִ ים
ָאמר ַאּבָ אֵ :
לְ בַ ּסֹוף ַ
אתיָ .צרִ יְך
אֹותָך ,וַ ֲאנִ י ַחּיָ ב לְ הֹודֹות ֶׁשֹּלא ָמ ָצ ִ
ֶׁשּיְ נַ ֲחמּו ְ

לְ לַ ֵּמד זְ כּות ַעל ָה ֲאנָ ִׁשים
חּוצים,
ֶׁש ָהיּו ְטרּודִ ים ּולְ ִ
אֹותָך
ֲאבָ ל ֹלא זֶ ה ַמה ֶּׁשּיַ רְ ּגִ ַיע ְ
חֹוׁשב ֶׁש ָּפׁשּוט
ֵ
ַעכְ ָׁשוֲ .אנִ י
ֶא ְצ ָטרֵ ף ֵאלֶ יָך וְ א ַֹמר לְ ָך ֶׁשּגַ ם
ּכֹועס ,וְ גַ ם
ּכֹואבּ ,גַ ם ֲאנִ י ֵ
ֲאנִ י ֵ
רֹוצה לִ בְ ּכֹות ִא ְּתָך".
ֲאנִ י ֶ
ְמ ַענְ יֵ ןּ ,דַ וְ ָקא ַה ִּמּלִ ים ָה ֵאּלּו ֶׁשל ַאּבָ א
אֹותיַ ,אף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ּבִ כְ לָ ל ֹלא נִ ָּסה
ִהרְ ּגִ יעּו ִ
חֹוׁשב ֶׁש ַה ַהרְ ּגָ ָׁשה
לְ ַהרְ ּגִ ַיעּ ,כִ י ִאם לְ ֶה ֶפְךֲ .אנִ י ֵ
חּוׁשת ָה ָעוֶ ל ֶׁשּלִ י,
אֹותי וְ ֻׁש ָּתף לִ ְת ַ
יׁשהּו ֵמבִ ין ִ
ֶׁש ִּמ ֶ
סֹוחב
יׁשהּו ֵ
ָע ְׂש ָתה טֹוב לַ ּנְ ָׁש ָמה ֶׁשּלִ יִ .הרְ ּגַ ְׁש ִּתי ֶׁש ִּמ ֶ
ּסֹוחבִ ים ְׁשנַ יִ ם
יַ ַחד ִא ִּתי ֶאת ַׂשק ַהּכְ ֵאב וְ ַה ַּצ ַערּ ,וכְ ֶׁש ֲ
חֹוׁשב ֶׁש ִאּלּו ָהיָ ה
יֹותרֲ .אנִ י ֵ
יַ ַחדַ ,ה ַּמ ָּׂשא נַ ֲע ֶׂשה ַקל ֵ
אֹומר לִ י ֶׁש ֵאּלּו ְׁש ֻטּיֹותִּ ,ומי ּבִ כְ לָ ל ָצרִ יְך ֶאת
ָאבִ י ֵ
אֹותי
ַה ַּמּצֹות ָה ֵאּלֶ הַ ,ה ִּמּלִ ים ָה ֵאּלּו ֹלא ָהיּו ַמרְ ּגִ יעֹות ִ
אֹותי ַה ִה ְׁש ַּת ְּתפּות ֶׁשּלֹו ּבְ ַצ ֲערִ י.
ּכְ ִפי ֶׁש ִהרְ ּגִ ָיעה ִ
ָאמר:
ַאחר ִמּכֵ ן ַ
ן-מהּ ,ולְ ַ
ָאבִ י נִ ְׁשַאר לְ ִצּדִ י עֹוד זְ ַמ ָ
אֹותָךֲ ,אבָ ל ּדַ ע לְ ָך ֶׁש ֲאנִ י
"אנִ י ֶא ְחׁשֹב ֵאיְך לְ ַפּצֹות ְ
ֲ
חֹוׁשב ּכֵ ַיצד לִ נְ הֹג ּבַ ָּפרָ ָׁשה".
גּוע ּבְ דִ ּיּוק ּכָ מֹוָך ,וַ ֲאנִ י ֵ
ָּפ ַ
ַה ָּׁשעֹות ָחלְ פּוֶ .ה ָחג נִ כְ נַ ס .לָ בַ ְׁש ִּתי ֶאת ַהּבְ גָ דִ ים
ַה ֲחדָ ִׁשים ֶׁש ָּקנְ ָתה לִ י ִא ִּמי לִ ְפנֵ י ֶה ָחג וְ ָהלַ כְ נּו לְ בֵ ית
ַהּכְ נֶ ֶסת.
ּבְ דַ רְ ּכֵ נּו ַהּבַ יְ ָתה ַׂש ְמ ִּתי לֵ ב ֶׁשָאבִ י ֵאינֹו ָׂשם ְּפ ָע ָמיו
ַאחר לְ גַ ְמרֵ י.
לַ ּבַ יִ ת ֶׁשּלָ נּוּ ,כִ י ִאם לִ רְ חֹוב ֵ
ַאּתה הֹולֵ ְך?"ָׁ ,שַאלְ ִּתי ֶאת ָאבִ י.
"לְ ָאן ָ
"ַאּתה ִּתרְ ֶאה"ָ ,ענָ ה לִ י.
ָ
מּועדֹות ָּפנָ יו:
ַאחר ִמ ְס ַּפר ּדַ ּקֹות יָ דַ ְע ִּתי לְ ָאן ָ
לְ ַ
ַהּכִ ּוּון ָהיָ ה ּבֵ ית ַהּכְ נֶ ֶסת ֶׁשּבֹו ִה ְת ַּפּלְ לּו ּדֹוד ֶׁשּלִ י וְ רֹב
"חּבּורָ ה" ֶׁשָאפּו ֶאת ַה ַּמּצֹות.
ּבְ נֵ י ַה ַ
ִה ְס ַּפ ְקנּו לְ ַהּגִ ַיע לִ ְפנֵ י סֹוף ַה ְּת ִפּלָ הִ .ה ְמ ַּתּנּו ּבְ ַסבְ לָ נּות
ַעד ֶׁש ֲאנָ ִׁשים ֵה ֵחּלּו לָ ֵצאת ֵמ ַה ְּת ִפּלָ ה.
עֹוׂשים ּכָ אן?",
ַאּתם ִ
"מה ֶ
ָ
ָׁשַאל ּדֹודִ יֶׁ ,שּיָ ָצא ִמּבֵ ית
ַהּכְ נֶ ֶסת ְמלֻ ּוֶ ה ּבְ עֹוד ּכַ ָּמה
ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ִהּכַ רְ ִּתי ֵמ ָה ֲא ִפּיָ ה.
אֹופה ַה ֻּמכְ ָׁשר
"הֹוִ ,הּנֵ ה ָה ֶ
ַאּתה יֹודֵ ַע ּכַ ָּמה הּוא
ֶׁשּלָ נּו! ָ
ַאחרַ אי
ִסּיֵ ַע לָ נּו? הּוא ָהיָ ה ֲ
ַעל ַה ַ'ּמיִ ם ֶׁשּלָ נּו'! הּוא ִס ֵּפר
לְ ָך?".
ָאמר ָאבִ י.
"הּוא ִס ֵּפר לִ י"ַ ,
ַה ִחּיּוְך נִ ְמ ָחה ִמ ָּפנָ יו ,וְ קֹולֹו
ֵה ִעיד ֶׁשהּוא ֵאינֹו ֻׁש ָּתף
לַ ִּׂש ְמ ָחה ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁשל ּדֹודִ י.
"מ ֶּׁשהּו ֹלא ּבְ ֵסדֶ ר?"ָׁ ,שַאל
ַ
ּדֹודִ י.
אֹותָך ּכִ י יֵ ׁש ֲח ָׁשׁש
"ּכֵ ןִ ,מ ַהרְ ִּתי לְ כָ אן ּכְ דֵ י לְ ַהזְ ִהיר ְ
ָאמר ָאבִ י.
ֶׁש ַה ַּמּצֹות ֶׁש ֲא ִפ ֶיתם ֶה ְח ִמיצּו"ַ ,
ִהּבַ ְט ִּתי ּבֹו ּבְ ַתדְ ֵה ָמהּ ,וכְ ֶׁש ָע ִׂש ִיתי זֹאת ִהבְ ַחנְ ִּתי
ֶׁש ֵאינֶ ּנִ י ַהּיָ ִחידַ :מ ֲח ִצית ִמּבְ נֵ י ַה ַחּבּורָ ה ָע ְמדּו ְסבִ יבֵ נּו,
ּתֹומ ִמים.
וְ כֻ ּלָ ם ִה ְס ַּתּכְ לּו ּבֹו ִמ ְׁש ְ
"מה ָּקרָ ה? ָהיְ ָתה ֵאיזֹו ּבְ ָעיָ ה ּבַ ַ'ּמיִ ם ֶׁשּלָ נּו'?"ָׁ ,שַאל
ַ
יׁשהּו" ,אּולַ י ּבֶ ֱא ֶמת ֹלא ָהיִ ינּו ְצרִ יכִ ים לָ ַק ַחת יֶ לֶ ד
ִמ ֶ
לַ ַּת ְפ ִקיד".
ָאמר ָאבִ י,
"הּוא ֹלא יֶ לֶ ד ,הּוא ֵמ ַעל ּגִ יל ִמ ְצוֹות"ַ ,
"וְ ֹלא ָהיְ ָתה ׁשּום ּבְ ָעיָ ה ּבַ ַּמיִ ם".
"ָאז ֶמה ָהיְ ָתה ַהּבְ ָעיָ ה?".
"הּיֶ לֶ ד ֶׁשּלִ י ָעבַ ד לִ ְפנֵ י ֶּפ ַסח ַעל נִ ּקּוי ַה ַּתּנּור ּוכְ לֵ י
ַ
ָה ֲא ִפּיָ הָ ,טרַ ח ּכַ ָּמה ָׁשעֹות ,וְ כָ ל ַמה ֶּׁש ֻהבְ ַטח לֹו ּבִ ְתמּורָ ה
הּוא ָׁשֹלׁש ַמּצֹותּ .כֻ ּלְ כֶ ם לְ ַק ְח ֶּתם ַמּצֹות וְ גַ ם ֶה ֱענַ ְק ֶּתם
לְ ַחבְ רֵ יכֶ ם ,וְ ַהּיֶ לֶ ד ֶׁשּלִ י ָחזַ ר ַהּבַ יְ ָתה ִעם ַׂשק ֶׁשל ּדְ ָמעֹות.
חֹוׁש ִׁשים ֶׁש ַהּדְ ָמעֹות ֶׁשּלֹו
ׁשֹואלַ :ה ִאם ֵאינְ כֶ ם ְ
וַ ֲאנִ י ֵ

יַ ְח ִמיצּו ֶאת
ַה ַּמּצֹות ֶׁשּתֹאכְ לּו
ָה ֶערֶ ב?".
ִה ְׂש ָּתרְ רָ ה ְׁש ִת ָיקהֲ .א ִפּלּו
ֲאנִ י ֹלא ָהיִ ִיתי מּוכָ ן לְ ִמּלִ ים
ָקׁשֹות ּכָ ל ּכָ ְך.
"ֹלא ִקּבַ לְ ָּת ַמּצֹות?"ָׁ ,שַאל ּדֹודִ י.
ֹאׁשי לִ ְׁשלִ ילָ ה.
נִ ְענַ ְע ִּתי ּבְ ר ִ
"איְך זֶ ה ָקרָ ה?".
ֵ
ָאמר לֹו ּבְ ִאידִ יׁש ֶׁשהּוא ָהיָ ה ַחּיָ ב
ֹלא ָענִ ִיתיַ ,אְך ְצבִ י ַ
ַאחרֹונָ ה.
לָ ֵתת לַ ּגַ ּבַ אי ֶאת ַה ֻּק ְפ ָסה ָה ֲ
ַה ְּׁשנַ יִ ם ֶה ְחלִ יפּו ּכַ ָּמה ִמ ְׁש ָּפ ִטים ּבְ ִאידִ יׁשּ .דֹוד ֶׁשּלִ י
יֹותר ּכָ עּוס
נִ ְׁש ַמע נִ רְ ּגָ ז ְמאֹדּ ,ובְ ִאידִ יׁש זֶ ה נִ ְׁש ַמע עֹוד ֵ
ֵמ ֲא ֶׁשר ּבְ ִעבְ רִ ית.
"א ֵּתן לָ כֶ ם
ָאמר ַהּדֹוד ֶׁשּלִ יֶ .
"ּבֹואּו ֵאלַ י ַהּבַ יְ ָתה"ַ ,
ֶאת ַה ֻּק ְפ ָסה ֶׁשּלִ י".
ַאחת?"ָׁ ,שַאל ְצבִ יַּ ,ומּבְ ֵטי
"מה? יֵ ׁש לְ ָך רַ ק ֻק ְפ ָסה ַ
ָ
ּכֻ ּלָ ם ֵה ִעידּו ֶׁשּגַ ם ֵהם ְּת ֵמ ִהים.
"ּכֵ ןִ ,חּלַ ְק ִּתי לָ ֲא ֵחרִ ים ֶאת ּכָ ל ַה ֻּק ְפ ָסאֹות ֶׁש ָהיּו לִ י,
ַאחרֹונָ הֵ .אינֶ נִ י מּוכָ ן לַ ְחּגֹג
וְ כָ ֵעת ֶא ְמסֹר ֶאת ַה ֻּק ְפ ָסה ָה ֲ
ָאמר
ֶאת לֵ יל ַה ֵּסדֶ ר ִמּתֹוְך נִ ּׁשּול ֶׁשל יֶ לֶ דָ .צדַ ק ּגִ ִיסי"ַ ,
"הּדְ ָמעֹות ֶׁשל ַהּיֶ לֶ ד ַמ ְח ִמיצֹות ֶאת
וְ ִהּבִ יט ּכְ לַ ֵּפי ָאבִ יַ ,
ַה ַּמּצֹותּ .בֹואּו לְ בֵ ִיתי וְ ֶא ֵּתן לָ כֶ ם ֶאת ַה ֻּק ְפ ָסה".
קֹומנּוֹ .לא ָהיְ ָתה לִ י ׁשּום ּכַ ּוָ נָ ה לָ ַק ַחת
ָע ַמדְ נּו ַעל ְמ ֵ
ֶאת ַה ַּמּצֹות ַהיְ ִחידֹות ֶׁשל ּדֹודִ יַּ ,ומּבָ טֹו ֶׁשל ָאבִ י
מֹותי.
ִהבְ ִהיר לִ י ֶׁשהּוא ָסבּור ּכְ ִ
ִמי ֶׁש ִה ִּציל ֶאת ַה ַּמ ָּצב ָהיָ ה
ְצבִ י" :זֶ ה ּבְ ֵסדֶ ר ,לִ י יֵ ׁש
ָׁשֹלׁש ֻק ְפ ָסאֹותֶ .א ֵּתן לֹו
ַאחתּ .כֻ ּלָ נּו נֹאכַ ל ַמּצֹות
ַ
ִמ ְצוָ ה ּבְ לֵ יל ַה ֵּסדֶ ר".
"ׁשֹלׁש ֻק ְפ ָסאֹות?"ּ ,כֻ ּלָ ם
ָ
ִהּבִ יטּו ּבִ ְצבִ י ,וְ הּוא ָמ ַׁשְך
ּבִ כְ ֵת ָפיוֹ" .לא ָח ַׁשבְ ִּתי
ָאפ ִיתי
ֶׁשּלְ ַק ְח ֶּתם ָּפחֹותִ .
ּכָ ל ּכָ ְך ַהרְ ּבֵ ה ַמּצֹות,
וְ ָח ַׁשבְ ִּתי ֶׁש ִּמן ַה ֶּצדֶ ק
ֶׁש ֲא ַקּבֵ ל ֵּת ַׁשע ַמּצֹות".
ָאמר ָאבִ י,
"ֹלא ָחׁשּוב"ַ ,
חֹוׁשב ֶׁש ְּצבִ י יְ ַת ֵּקן ֶאת
"אנִ י ֵ
ֲ
ָה ָעוֶ ל ּבְ כָ ְך ֶׁשּיִ ֵּתן לִ בְ נִ י ֶאת ַה ֻּק ְפ ָסה ,וְ ַהּכֹל ַעל ְמקֹומֹו
יָ בֹוא ּבְ ָׁשלֹום".
ַׁשבְ נּו ַהּבַ יְ ָתה ִעם ֻק ְפ ָסה ֶׁשל ַמּצֹות ֶׁש ָהיִ ִיתי ֻׁש ָּתף
"ׁשלְ ָחן עֹורֵ ְך"ָּ ,פ ַת ְח ִּתי ֶאת
ּבַ ֲא ִפּיָ ָתןּ .כְ ֶׁש ִהּגַ ְענּו לְ ֻ
ַה ֻּק ְפ ָסה וְ ִחּיּוְך ִה ְת ַּפ ֵּׁשט ַעל ָּפנַ יִ ,חּיּוְך ֶׁש ִה ְׁשּכִ ַיח ֶאת
ּכָ ל ַהּדְ ָמעֹות ֶׁשּזָ לְ גּו ֵמ ֵעינַ י ּבְ אֹותֹו ַהּיֹום.
"מרְ ִחיק לְ ֹלא ָס ֵפק
ָאמר ַאּבָ א ֶׁשּלִ יַ ,
"ה ִחּיּוְך ַהּזֶ ה"ַ ,
ַ
אֹותן
ֶאת ֲח ַׁשׁש ַה ַה ְח ָמ ָצה ֵמ ַה ַּמּצֹות ,וְ ֶא ְפ ָׁשר לֶ ֱאכֹל ָ
לְ ֹלא ֲח ָׁשׁש."...
זֶ ה ַה ִּסּפּור ַעל ַהּדְ ָמעֹות ֶׁשּכִ ְמ ַעט ֶה ְח ִמיצּו ֶאת
אֹותיּ ,בַ ָּׁשנָ ה ַהּבָ ָאה ֲאנִ י ִמ ְתּכַ ּוֵ ן
ַה ַּמּצֹות ,וְ ִאם ִּת ְׁש ֲאלּו ִ
"חּבּורָ ה" לַ ֲא ִפּיַ ת ַמּצֹות ִמ ְצוָ ה,
לָ ׁשּוב ּולְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ּבַ ַ
ֶאּלָ א ֶׁש ַה ַּפ ַעם ֶאדְ ַאג לְ כָ ְך ֶׁשֹּלא יַ ְחזֹר ַעל ַע ְצמֹו ַה ַּמ ָּצב
ֶׁשל ַה ָּׁשנָ ה ֶׁש ָעבְ רָ ה.
"ּמיִ ם ֶׁשּלָ נּו" יֵ ׁש
ׁשֹואלִ ים ֵאיְך? ּבַ ּבִ ָיתן ֶׁשל ַה ַ
ַאּתם ֲ
ֶ
ַמ ֲחבֹואָׁ ,שם ַאּנִ ַיח ּכְ בָ ר ּבַ ֲח ִצי ַה ָּׁש ָעה ָהרִ אׁשֹונָ ה ֶאת
ַה ַּמּצֹות ֶׁשּלָ נּו...
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באווירה
משפחתית

מנוחה פוקס

חג הפסח בבית אבי :זיכרונות מרגשים
מנוחה פוקס מספרת על ערב חג הפסח ועל ליל הסדר בביתו של אביה ,הרב אליעזר
ברנדויין זצ"ל .כיצד כבד את אשתו בערב החג ובחג ,כיצד הקנה לילדים את סיפור
ההגדה ,ומי קבל מתנה לאפיקומן?
חג הפסח בבית של אבי ,הרב אלעזר ברנדויין
זצ"ל ,התחיל עם הניקיונות לחג .אבא היה יושב
ולומד תורה כל היום כולו בימים שלפני חג הפסח,
היו אלו ימים שבהם לא יצא ללמד תלמידים כמו
בכל ימות השנה ,ולכן יכול היה להשקיע בתורתו
עוד יותר.
הוא היה יושב עם הגמרא ועוסק בלימודו ,אבל
כל זה לא מנע ממנו לראות מה שקורה סביבו .הוא
הפסיק מדי פעם והסתכל סביב לעבר אמי שתחי'.
"לעזור לך במשהו?" – היה שואל כל רבע שעה.
לפעמים היה קם ממקומו ,וניגש לעזור לדפוק
את המזרנים או לנגב את פינות הכיסאות ,כי
התקשה לראות את אימא עובדת קשה.
במשך הימים גדלנו אנו ,הילדים ,ואבא התפנה
לגמרי ללימודו .הוא טען תמיד ,שבזמן שכול עם
ישראל עסוק במצוות הכנסת החג ,צריך גם כאלו
שיתמידו בתורה ,כדי שזו תעזור לכולם.
תפקידו הקבוע של אבא בבית ,בימים
כתיקונם ובערב פסח בפרט ,היה
להדיח את הכלים .הוא התעקש על
כך שגם הוא רוצה תפקיד .הוא טען
שכל אחד חייב להרגיש שהוא שייך
לבית ,ואת זה אפשר להרגיש רק
כשמרגישים מה עושה מישהו אחר.
מרגישים ממש.
אני זוכרת איך אבא היה לוקח את
הגמרא ומניח אותה במדף הארון העליון
שמעל הכיור .הוא היה מדיח כלים – ומסתכל
בכתוב .כך ,הוא אמר לנו פעם ,הוא גם מדיח כלים
טוב יותר ,כי הוא מבקש על זה ,וגם לא מבזבז את
זמן לימוד התורה.
מאבא למדנו שאם רוצים ללמוד ,תמיד יכולים,
בכל מצב ,בכל צורה ,בכל רגע נתון ,ואין שום
תירוץ שלא לעשות זאת.
כשהייתי ילדה קטנה היה קשה הרבה יותר
מהיום לנקות בית לפסח .המרצפות היו מחוררות,
השולחנות והכיסאות היו עשויים עץ ,שבין סיביו
היה נכנס חמץ ולא יוצא גם עם עבודה מייגעת.
החומרים שקיימים היום לא היו קיימים אז ,והכול
היה נעשה בקרצוף וביגע רב .כולנו ,הילדים ,נתנו
יד מפורים ,לפחות ,ועד ערב פסח ממש.
כשאנחנו ,הילדים ,היינו מתעצלים או אומרים
לאימא" :רק רגע!" היה אבא מזדעק – אף פעם
לא צועק ולא מתרגז ,רק מביט בעיניו העמוקות
וכאילו אומר" :איך אפשר לומר כך לאימא?".
אבא הראה לנו תמיד דוגמת התנהגות ראויה.

נשים יקרות!

הידברות בהזדמנות
מיוחדת במיוחד בשבילכן,
עם האמנית הרבנית
חדווה לוי קרובה אליכן
מתמיד בערב של שמחה
והודיה המסוגל לכל
הישועות!

הוא היה מכבד את אימא הרבה יותר מגופו .תמיד,
אבל תמיד ,וויתר על רצונו מפני רצונה .הוא כאילו
דרש מאתנו שאף אנו ננהג כך.
כילדים ,הערצנו אותו על כך ,קל וחומר כמבוגרים.
אחד הדברים שהוא הקפיד שלא נשכח גם בימים
הכי עמוסים של ערב חג היה לומר לאימא תודה על
כל מה שהיא עושה למעננו .ההקפדה הזו לא באה
בכעס מצדו כלפי ילד שלא נהג כך ,אלא בדוגמא
שהראה לנו .הוא היה מתעכב ליד כל דלת של ארון
שברקה ,נעצר וקורא לאימא שתראה בהתרגשותו,
מביט בעיניה ומודה בכל ליבו.
אבא הקפיד שלא לאכול מצה חודשים לפני פסח,
כדי שהמצה תהיה חדשה בפסח.
הוא גם הקפיד שלא לאכול בימים הקרובים
לפסח את הפירות שמהם עשויה החרוסת ,כדי
שיערב טעם החרוסת לחיכו עוד יותר ממה שגם
כך.
אבא לא הסכים מעולם לקנות לעצמו
בגד חדש .הבגד נקי וטוב ,אז לשם מה
לקנות?
רק לכבוד החג הרשה לעצמו
להוציא כסף ,שלא היה בידו,
ולהתחדש במשהו .הוא לא היה
זקוק לשום דבר חומרי ,אבל הבין
שאחרים כן צריכים ,ולכן פרגן תמיד,
וביקש מאתנו לקנות לעצמנו בגדים
חדשים וכל מה שהיינו צריכים .הוא כמובן
הקפיד על קניית תכשיט או בגד ,מתנה לאימא לחג.
הוא קיבל בענווה גמורה את החיים ,בפשטות
כה רבה ,וללא כל עניין בחומרנות ,אבל כל זאת
– עד שהגיע החג ,שעבורו היה מוכן להשקיע
בכל מה שלא הכיר מכל השנה כולה ,בכלים נאים,
בקישוטים לדירה ובבגדי חג לכולם.
בשולחן שבת ,קל וחומר בשולחן חג ,הקפיד
אבא תמיד שלא להתחיל לאכול ,לומר דבר תורה,
או לומר פירוש להגדה כל עוד אימא לא לפניו
בשולחן .אם הייתה אימא קמה לרגע להגיש משהו,
היה משתתק ומחכה לה.
כשפעם לא חיכה בטעות ,כי לא ראה שקמה,
הוא לא הפסיק להתנצל על כך לפני כולם.
ליל הסדר היה לילה קסום עבורנו ,הילדים .אבא
הקפיד להפוך את ההגדה לסיפור ארוך ללא סוף,
ולצרור חידות שכל אחת מרתקת יותר מקודמתה.
מגיל קטן מאד ישבנו והקשבנו לכל מילה שלו,
דאגנו שלא להירדם כדי ש ...רק לא להפסיד.
הפרס לחידות היה כמובן אגוז שלם ,עם הקליפה.

אז האגוזים היו הממתקים היחידים שאפשר היה
לאכול בחג ,ושמחנו על כל אגוז כמוצאי שלל רב.
אבא סיפר בכל שנה את ההגדה עם פירושים
אחרים ובצורה שונה מעט .מעולם לא חזר על
עצמו ,תמיד היה מוצא פירושים חדשים .אנחנו
היינו נזכרים מה סיפר בשנה שעברה ,ובכל פעם
היה אחד מאתנו אומר" :וכך אבא היה אומר בשנה
שעברה ,"...ואבא היה נהנה כל כך שהראינו הקשבה
והנאה.
אבא היה שר ללא הפוגה .הוא שר מתוך הנאה
צרופה ומתוך דבקות במילות השיר .הוא שר שוב
ושוב :די דיינו ,עבדים היינו ,שירי ההלל ,ועד
אור הבוקר היה חוזר על אחד מי יודע יחד עמנו,
כשהיינו די גדולים כדי להישאר ערים איתו.
אבא עשה קידוש בצורה ברורה .כל מילה
נקייה וממורקת ,כמו הבית בליל הסדר .המנגינה
של הקידוש לא תישכח ,בוודאי ,מראשו של איש
מאתנו עד עולם.
אבא אהב את רעש הילדים ,ומאוחר יותר את
המולת הנכדים .מעולם לא הפריע לו הרעש – לא
כשלמד ,לא כשדיבר ,לא כשאכל ולא כששכב לנוח.
הוא כל כך אהב את הילדים ,עד שכל נשימה שלהם
נדמתה לו כאוצר בלום.
גם בחג הפסח הייתה הנאתו של אבא מהילדים
מושלמת .הוא בלע בשקיקה כל פירוש שמישהו
הביא מהכיתה ,הוא חיבק כל ילד כאילו היה בן
יחיד ,והביט בעיניים טובות ורחומות על מישהו
שהיה עצוב משום מה ,או שחשב שמגיע לו לקבל
משהו ,ולא קיבל אותו.
כך היה גם לגבי האפיקומן .תמיד היה מישהו
ש"גנב" אותו ,אבל אף פעם לא קיבל רק אחד
הילדים מתנה .מנהג של גניבת אפיקומן לחוד,
ומתנות לחוד .אבא נתן לנו להבין שעצם החיפוש
של האפיקומן הוא הדבר האמתי ,ולא המתנה
החומרית שניתנה לאחר החג.
אבא היה מתבל דבריו בהומור .כל דבר הפך
בין רגע למליצה .גם מריבותינו ליד השולחן הפכו
למליצות ,עד שנראה לנו מטופש לריב .אבא ידע
להפוך כל מריבה לחיבוק ,כל עצב וצער לשמחה
וכל תוגה לחג גדול .קל וחומר שידע להפוך חג
גדול ,כמו חג הפסח ,ליציאת מצריים אמתית,
שכולנו חשנו כאילו היא מתקיימת ברגעים אלו
ממש.
הלוואי ונדע כולנו ללכת בדרכו של אבי הצדיק,
שנפטר לפני כשנה ,והשאיר לנו צוואה ענקית של
קבלת כל מתנת העולם הזה ,ובוודאי שכל חגיו
ומועדיו המופלאים ,בשמחה ובברכה.

האמנית הרבנית
אהובת הקהל

בערב מחולל
פלאים

התקשרי עכשיו לתיאום מועד
ומקום ,הזמיני את החברות ואת
המשפחה

ואל תשכחי לספר לנו
על הישועות!

לרכישת סט הספרים החדש של מנוחה פוקס
על זוגיות ,חינוך ילדים וחיים טובים,
חייגו להידברות שופס073-222-1250 :

כל פרסום
והפקת הערב
בחסות הידברות
לפרטים ותיאום תאריך:

073-222-1240

נותרו תאריכים בודדים

15

הרבנית חגית שירה

פירור קטן בתוך הלב

חכמת
נשים

בניסן יש עזרה גדולה משמים .כשאת מחפשת את הפירורים ומגרדת עם סכין במקומות
נסתרים – דברי אל ה' ותבקשי ממנו למצוא את נקודות החמץ שבתוכך – הגלויות ושאינן
בחיפושינו אחר הפירורים האחרונים ,החמץ
המסתתר ושאריות הלחם  -חשוב להבין את
ההבדל הענק בין חמץ למצה.
את עומדת במטבח ,מדיחה כלים ,וגוש של כעס
מציף אותך .מה הסיבה? זה לא ממש משנה ,כל
פעם זה משהו אחר ,רק מה? כעס כמו כעס ,עולה
ועולה  -תופח ומתנפח עד שמתפרץ על איזה
קורבן מזדמן  -ואת אפילו אינך יודעת איך זה
בכלל קרה.
ולא רק כעס ,כותב הנתיבות שלום ,כל המידות
הרעות דרכן להתחיל מנקודה קטנטנה בלתי
מורגשת ,לתפוח ולעלות ,ולשלוט בנו בלי שנשים
לב.
הנקודות הראשונות של המידות הרעות אינן
גלויות לאדם .הכעס על הילד יכול לפרוץ מתוך
גאווה שאפילו אינך יודעת שקיימת בתוכך,
והעצלות יכולה להיות תוצאה של קנאה
(מה ,אני מקנאה? מה פתאום.)...
אלה הן רק דוגמאות ,אך בהחלט
נדרשת מהאדם עבודה גדולה
במציאת פירור החמץ הראשון.
זהו החיפוש אחר הפירורים
הקטנים ,הבלתי נראים,
המסתתרים בפינות הלב
וחבויים מעיני כל ,אז איך באמת
נדע?
כל השנה נדרשת עבודה מאומצת
מן האדם בתיקון מידותיו ,כל השנה זה
קשה ולא פשוט ,אך בניסן יש עזרה גדולה משמים.
כשאת מחפשת את הפירורים ומגרדת עם סכין
במקומות נסתרים – דברי אל ה' ותבקשי ממנו
למצוא את נקודות החמץ שבתוכך – הגלויות
ושאינן.
ובזמן שריפת החמץ כשהבית נוצץ ,ואת סוגרת
היטב את חלונות ביתך שהעשן לא יחדור פנימה –
תתפללי את הנוסח במילותייך שלך:
"כל חמץ ושאור שיש ברשותי ,שראיתיו ושלא
ראיתיו ,שביערתיו ושלא ביערתיו ,יבטל ויהא
הפקר כעפר הארץ".
מה שאני יודעת שקיים בתוכי ואני יודעת ,ומה
שאיני יודעת ואיני מכירה בתוכי ,שיתבטל ויעלם,
שיישרף ויהיה כעפר.
ומה עניין העפר? כשאדם שם עצמו כעפר,
מחזק בתוכו ענווה ,מסיר מתוכו גאווה ושליטה –
מתמלא הוא רוח ה' ואין בתוכו כלל מקום למידות
רעות.
מלך התקופה הנפלאה הזו הוא משה ,הוא
השליח לגאול ,הוא המראה המשקפת אלוקות,
הוא המוביל ,הוא הגדול שבעם – הוא "העניו מכל
אדם"!

והנה כמה סגולות לחג הפסח

• בבדיקת חמץ ,לבדוק היטב בכיסים – סגולה
להינצל מן הגזל.
• שריפת החמץ – לקחת פתק קטן ולכתוב

עליו כל דבר שקשה (כעס ,עצבות ,חובות וכו')...
ולשרוף עם החמץ.
• עוד באור יום לפני ליל הסדר לקרוא את
התפילה של קורבן הפסח ,ואת האיגרת של רבי
שמשון מאוסטרופולי – סגולה לשמירה לכל
השנה.
• לסדר את שולחן הסדר מבעוד יום ,ולשתף גם
את הבעל בסידור השולחן – סגולה לשלום בית.
• לשמור חתיכה מהאפיקומן בבית במשך כל
השנה  -סגולה לשפע ולשמירה.
• לשמור מצה שנאפתה לשם פסח ,ולאוכלה
בראש השנה (רבי חיים פלאג'י).
• כשהילדים שואלים "מה נשתנה" ,זו עת רצון
לבקש על יראת השמים שלהם והצלחתם ,ומי
שאין לו ילדים  -יבקש בשעה זו לזכות בזרע בר
קיימא.
• מצה היא רפואה .מצה היא עשירות.
• נשים  -לקיים את כל מצוות ליל
הסדר בשלמות! ארבע כוסות בבת
אחת ,מצה וכו' .כמו"כ אמירת
ההלל לאחר תפילת ערבית
ולאחר ההגדה בשמחה וכן שיר
השירים.
• לא לדבר שום שיחת חולין
מעת הקידוש עד גמר ההלל
(אפילו עם הגיסה שלא ראית הרבה
זמן).
• השיר "אחד מי יודע" יש בו סודות
נפלאים.
• שערי שמים פתוחים בלילה הזה ,ויש לקחת
צידה ברוחניות ובגשמיות.
• להרגיש כאילו הוא יצא ממצרים בהתלהבות
ובשמחה.
• סדר – מסדר את כל השנה ,לדאוג שהכל יהיה
מסודר ומאורגן כך תיראה השנה.
• זמן חצות הלילה עת רצון – לבקש.
• הבעל ישמח את אשתו בתכשיט לחג.
• חול המועד חגיגי ,כולל הבית והבגדים.
• כשמזמינים את אליהו הנביא ,כל אחד שזקוק
לישועה ניגש לפתוח את הדלת ומבקש משאלת
לבו.
• סימני הקערה – סגולה לאוכלם למחרת היום
– יראת שמים.
• כעס בליל הסדר הוא סימן רע.
• יום שביעי של פסח – קריעת ים סוף – סגולה
להתפלל על כל הדברים שקשים כמו קריעת הים-
זיווג ,פרנסה ובריאות ,שקשים מזונותיו ,נקביו,
וזיווגו של אדם כקריעת ים סוף .ומתי? בעלות
השחר דווקא ,ולומר בכוונה את שירת הים,
ולהרגיש איך גם הים של הקושי נבקע.
"כי בשמחה תצאו"  -השמחה היא הסגולה הכי
גדולה לצאת מכל המצרים!
פסח כשר ושמח ,גאולה כללית ופרטית לכולנו,
ויהי רצון שבשנה הבאה נאכל מן הזבחים ומן
הפסחים בבית המקדש בירושלים הבנויה ,אמן.

רווקים ורווקות:
קבלו  9סגולות
מיוחדות לחג
הפסח
רווקים ורווקות היכונו :רגע לפני
חג הפסח האהוב שיבוא עלינו
לטובה וברכה  -קיבצנו לכבודכם
 9סגולות נפלאות
 .1להתפלל על הזיווג לפני הקידוש,
בקדש של ליל הסדר (קדש מלשון
קידושין).
 .2לקרוא שירת הים בכוונה (הקושי
בשידוכים כמוהו כקריעת ים סוף).
 .3לומר בכוונה את פרשת 'קרבנות
הנשיאים'.
 .4בשביעי של פסח ,לקרוא את שירת
הים לפני עמוד השחר (מופיע בלוחות).
 .5סיפר הגאון הגדול מרן רבי גרשון
אדלשטיין שליט"א ששמע ממרן החזון
איש זצ"ל :פעם כאשר היה ויכוח בין
צד החתן וצד הכלה ,וכל אחד ביקש
שהשני ישלם את החלק הגדול יותר,
אמר החזו"א" ,על מה הם מתווכחים
הרי הזוג יקבל מהשמים את מה שמגיע
להם ,ומי שייתן את ההוצאות הוא יהיה
בסך הכל צינור שפע שדרכו מעבירים
את הכסף מהשמים .אם כך מה אכפת לו
לתת ,אדרבה ,כדאי לו שהוא יהיה צינור
השפע".
 .6בברכת כהנים ,במילים "וישם לך
שלום" – לכוון ששלום זה אישה ובית.
כנ"ל לגבי ברכת שים שלום.
 .7בבריך שמה בפתיחת היכל של
שבת וחגים  -בקטע שבו מבקשים בנים
זכרים ,לכוון על הזיווג לצורך גידול בנים
צדיקים.
 .8מהרב בצרי :לקבל על עצמו/עצמה
שמירת טהרת המשפחה לאחר החתונה
 +לקבל ב"נ להביא כמה שיותר ילדים -
סגולה טובה למצוא שידוך.
 .9בשם הגר"י אדלשטיין – לקבל
תוספת שבת  10דקות קודם (הכי מוקדם
שאפשר זה מפלג המנחה) .בשם הגר"ח
קנייבסקי מובא שזה טוב לכל העניינים,
ולאו דווקא לשידוכים.
בברכת חג שמח ,כשר ומלא בישועות
לכל עם ישראל!

בואו לצעוד תקופה אחר תקופה
בתחנות ההיסטוריה הגועשת
של עם ישראל.

מתדצלומים
ונ הימים
דירים

האמת ממשיכה
לבקוע מן האדמה!

הגאון הרב זמיר כהן עם סדרת הספרים
שממשיכה להדהים את עולם המדע

חדש!

חלק ד’
בסדרה

מתוך הנושאים המרתקים בספר:

 שלהי ימי בית המקדש הראשון כיבוש ירושלים וחורבן בית המקדש עזרא ונחמיה ובניית בית המקדש השני -מרדכי ואסתר בשושן הבירה

משח ופ וחיתיתה

מחיר מבצע
מיוחד!

ברכישת
המלאהסט +

משלוח חינם
עד הבית!

לפרטים073-222-12-50 :
shops.hidabroot.org

הידברות מזמינה אתכם
לפתוח את האביב
בחופשה משפחתית
על שפת ים הכנרת

א בי בי ת ו מ ר ע ננ ת

במלון המפואר
כינר גליל

עם הידברות

חמישי-מוצ”ש פרשת אמור
ד’-ו’ אייר9-11.5 ,
הרב

שמעון פרץ

בס"ד

הגרלת

!

ק
נ
ע
ה
ש'

חייגו
הבטיחו מקומכם:

הר

ב יצחק פנגר

073-222-12-70

תנה חסרת תקדים.
חברת 'פיניש' מעניקה מ בבית הכנסת שלו
כל המזמין שבת לקהילה ת) נכנס להגרלה!
דברות (ללא עלו
עם רבני הי

& 200,000

מתנת 'פיני
שווי הפרס
ת חברת 'פיניש'
נסת שלך מתנ
להידור בית הכ

היכל
קודש

ארונות
ספרים
מיזוג
ותאורה

שבת בקהילה עם
רבני הידברות כוללת:

073-222-13-61

כיסאות
ישיבה
מגדילים תורה
בקהילות ישראל

הרצאות מרתקות ,גיבוש
הקהילה ,ייעוץ והכוונה
הידברות
למען הקהילה

הידברות

התמונות להמחשה בלבד |
כפוף לתקנון | בליווי רו"ח |
ט.ל.ח

