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פרשת לך-לך גליון (331שנה שביעית) י' חשון תשע"ט

עולים ובמעברות אך ורק בשירותי חינוך וסעד או בטיפול
רפואי .אםכן למה נזדעקתם? הכצעקתה? למה יאמרו עלינו
כי תחת מסווה הדת פרקנו עול של חובה לעם ישראל
ולמדינת ישראל ,למה יגידו בגת כי בנותינו משתמטות,
הנה תחלצנה בנותינו לשירות הלאום' ,עד כאן לשון המודעה
ׁם שנתפרסמה תחת השם 'נאמני יהדות התורה'.
כּוש
ּׁתֹו ְו ֶאת לֹוט ֶבּן ָא ִחיו ְו ֶאת ָכּל ְר ָ
ׂרי ִא ְש
ַ"ויִ ַּקּח ַא ְב ָרם ֶאת ָש ַ
ׁר ָעׂשּו ְב ָח ָרן"– מה פירוש 'הנפש
ׁר ָר ָכׁשּו ְו ֶאת ַהנֶ ֶּפׁש ֲא ֶש
ֲא ֶש
אשר עשו בחרן' .האם לאברהם היה מפעל לייצור נשמות? מרן החזון איש פסק שמדובר ביהרג ואל יעבור .גם הגאון
כן! אומר אונקלוס' ,הנפש די שעבידו לאוריתא' .אברהם ר' איסר זלמן מלצר והגאון ר' צבי פסח פרנק ,חתמו על
מגייר את האנשים ושרה את הנשים – החוזרים בתשובה .כרוז בו הם קוראים לבנות ישראל לנהוג במסירות נפש,
אברהם גייר את הגברים ולימדם על הבורא ותורתו ושרה וגם הגאון ר' עובדיה יוסף ,ר' מרדכי אליהו ור' יהודה צדקה
עסקה עם הנשים .רואים את ההדגשה שאפילו בתחום החשוב שללו מכל וכל שירות לאומי לבנות.
ביותר – חזרה בתשובה ,יש הפרדה מוחלטת .אברהם עם
הגברים ושרה עם הנשים ,כי אם ח"ו יהיה עירוב תחומים בין ולימים לפני שמרן החזון איש השיב את נשמתו לבוראו
הגברים לנשים ,מקדושה זה ייהפך לטומאה ,וממצוה ייהפך ברגעיו האחרונים קרא לאחותו אשת הסטייפלר הקדוש זי"ע
ואמר לה' :אם חושבים אתם שמה שפסקתי על שירות לאומי
לעבירה.
שהוא יהרג ואל יעבור הוא רק כדי להראות חומרת הדבר,
וזו הסיבה שרבינו החזון איש לפני למעלה מחמישים שנה דעי לך שכוונתי ייהרג ממש כפשוטו! יש לך שתי בנות,
יצא במלחמתו נגד השירות הלאומי שרצתה לחוקק המדינה ,אם חס וחלילה נגיע לכך שירצו לקחת אותם בכח לשירות
לחייב כל בת ישראל לשרת בשירות הלאומי .המדובר היה לאומי – חייבות הן למסור את נפשן על כך' .כה היו דבריו
באמת שירות הומאני ללא דופי .בנות תתנדבנה בבתי הטהורים.
חולים ,מחנות עולים ובתי זקנים בסיוע ועזרה לחלשים
ולנזקקים ומה רע בכך .רובם של בעלי הבתים הדתיים לא וכך כתב החזון איש במכתב לרב הרצוג' :מה נורא הכאב
הבינו על מה ההתנגדות .מדוע לא?? הנה הזדמנות להסיר ומה אכזרית המכה לאכוף על בנותינו ה אמונות על צניעות
מעלינו חרפת החרדים המשתמטים שדבקה בנו ,ואותם חוגים המפוארה לצאת חוץ למחיצותיהם ולהסתכל בחיי התענוגים
פשרנים הפיצו אז מודעות רחוב מקיר לקיר תחת הכותרת ובחמדת הבשריים להריח קטורת זרה ,לשמוע הלעג
והתלוצצות על הצניעות החביבה ,על האמונה ועל המצוה,
'למה רגשו' וכך הם כתבו:
על כן תדמע לשמע אוזן כל רוח נשברה וכו'.
'ממשלת ישראל עומדת להביא השבוע בפני הכנסת חוק
שירות לאומי לפיו בנות ישראל לא תלבשנה מדי צבא ,לא אל מול ההומאניזם ,פעולות החסד ,ההתנדבות ,הסרת הלוט
תתגוררנה במחנות ,לא תהיינה כפופות לשום מרות צבאית ,מההשתמטות החרדית ,אשר מעליה יש דעת תורה המביעה
לא תתדרשנה ללון מחוץ לביתם ,לא תרחקנה מחיק משפחתן חשש אחד .צניעות!!
ואף לא תדרשנה לנסוע מחוץ לעירן ,אלא תשרתנה במחנות
שבת שלום ,אייל עמרמי
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למה תאמר
(ישעיה מ')

העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של מרן שר התורה ופוסק הדור,
מורנו ורבנו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל ,שזכותו הגדולה תגן עלינו
להצלחת :דוד בן שמחה וב"ב ,משפחת מזרחי ,אייל להצלחה ברוחניות לעילוי
נשמת :אושרת בת מרים לרפואת :דליה בת נעמי ,חיים מרדכי בן נטע,
יחזקאל מאיר בן שרה

ליצירת קשר עם מוסדות כאייל תערוג(1599-50-20-51 :כולל מערכת לניתוב שיחות לכל תחומי המוסדות)

לקבלת העלון במייל כתבו בקשה לharav.eyal@gmail.com :

לשמיעת שיעורי תורה ,עדכונים ועודwww.ayal-taarog.co.il :
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שלום בית

"איש ואשה שזכו שכינה בניהם"...
כיצד נשמר את הזוגיות לאורך זמן  /חלק א'

לעיתים
חיבה
אשר
קרובות,
תורמות
בוודאי
הרגשית
לקרבה
בין השניים .הן
בצורות
מובעות
שונות גם תוך כדי
שיחה על דברים
ובעיקר
אחרים,
המילים
בסגנון
ובאינטונציה (טון
ונעימות הדיבור).

זוגות צעירים שזה עתה באו בברית הנישואין שואלים עצמם
לא אחת ,כיצד ניתן לשמר את התחושות המרוממות המאפיינות
את ראשית הקשר ,ולבנות קשר איתן ויציב לאורך ימים ושנים?
זאת מתוך ההבנה הטבעית והידועה כי ככל שעוברים הימים,
לעיתים הקשר נשחק ,ולרוב מתרחבים מעגלי החיים של בני
הזוג  -עבודה ,ילדים וכדומה .כיצד ,אם כן ,ניתן לבנות קשר של
קיימא הן בשנה הראשונה לחיי הנישואין והן בשלבים המתקדמים
יותר של החיים?

מחקרים שבדקו את רמת שביעות הרצון ההדדית במערכות
נישואין ,גילו שישנם כללים ו"מאפייני בסיס" שקיומם או אי
קיומם ישפיעו על טיב הקשר בין בני הזוג .במאמרים הבאים
ננסה להתחקות אחר חלק מההתנהגויות הנחוצות ,על מנת לבנות
מערכת המושתתת על שביעות רצון ואושר הדדי.

שמירה על גבולות  -שמירה על גבולות באה לידי ביטוי על ידי
בניית מרחב זוגי אליו שייכים רק בני הזוג .לא כל דבר שהבעל
אמר ,רצה ,חשב או הרגיש – אשתו תספר לאמא ,לשכנה או
לחברה ,וכן להיפך – לא כל פעולה של האישה מתועדת ומסופרת
לחברי הבעל .שמירה על גבולות שומרת את "סודות" בני הזוג
בינם לבין עצמם ויוצרת תחושה של אמון ,כבוד וצניעות ,שכן
יש להם דברים המשותפים יחד רק לבני הזוג ולשכינה אשר
שורה ביניהם .הגבול עם אחרים ישמור על התכנים שיוצאים
מתוך המרחב החוצה ,אך גם ואולי בעיקר על מה שייכנס למרחב
מבחוץ.

נשארים בקשר גם באמצע היום  -בעידן הניידים של המציאות
העכשווית ,פשוט מתמיד לשגר גם באמצע היום משפטים קצרים
המראים שחשבנו אחד על השני גם במהלך עיסוקינו האחרים.
משפטים קצרים כמו "איך היה המבחן?"" ,איך את מרגישה?" או
"תודה על הסנדווביץ' המושקע" ,יכולים לעשות לבן הזוג את
היום ,וממילא להוביל להשקעה דומה כלפי השני.
הבעות חיבה  -זוגות מאושרים העידו על כך שיש ביניהם הבעות

שהיה בחצר ,ובכתה .לאחר כמה זמן הוצרך בעל ה'לשם' לצאת
לחצר ,והנה הוא שומע קול בכי עולה מן המחסן .כשנכנס ,ראה
את בתו בוכה.

חינוך ילדים

"כי ידעתיו את אשר יצוה את בניו אחריו"

'מדוע את בוכה?' שאל את בתו' .הרופא אמר שאין לי תקוה
ולעולם לא יהיו לי ילדים' ,ענתה לו בקול בוכים' .ומדוע אינך
בבית? למה לך לבכות במחסן?' שאל' .לא רציתי להפריע לך
ללמוד!' ענתה לו הבת' .בעבור זה יהיו לך ילדים!' אמר לה אביה
הקדוש וכך היה!

כיצד זוכים לזרע קודש של קיימא  /הרב פינקוס זצ"ל
הגאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל מספר שלושה ספורים ,שהמכנה
משותף שלהם הוא אצילות ליבם של חשוכי בניםאשר דווקא
בשל כך זכו לילדים.
את הסיפור הראשון שמע הרב מהגאון רבי יוסף ליס זצ"ל:
במלחמת העולם השניה הצליח לברוח רבי יוסף עם ישיבת מיר,
אך למגינת ליבו אשתו וילדיו נספו במלחמה .לאחר שעבר את
כל תלאות המלחמה ,הגיע לאמריקה ,ומשם לארץ ישראל .בהגיעו
לארץ הציעו לו להינשא לאלמנה ללא ילדים שהיתה נשואה קודם
לכן עשר שנים לאיש חשוב .רבי יוסף חשש להינשא לה ,כי
לא היו בידיו עדויות ברורות שאשתו הראשונה אכן
נספתה במלחמה ,אבל הרב מבריסק זצ"ל דחק
בו מאוד להתחתן איתה ,ואכן הם התחתנו.
שמונה שנים היו נשואים ללא ילדים,
לאחר מכן נולדו להם בן ובת .פעם שאלו
הרב פינקוס :של מי המופת הזה? ענה
לו רבי יוסף' :זהו מופת שלי ,מעולם לא
ביקשתי ברכה מהרב מבריסק לזרע של
קיימא ,משום שהוא דחף אותי לשידוך
הזה ,ולא רציתי לצער אותו ,שבגלל זה הוא
חייב לברך אותי '.והוסיף' :כנראה' – אמר רבי
יוסף מעיד על רצונו שלא לצער את הרב מבריסק–
'שבזכות זה זכיתי לילדים'.

המעשה השלישי :על יהודי מירושלים שהכיר הרב פינקוס אישית,
שלא זכה לפרי בטן במשך שנים רבות .הוא שמע על אדמו"ר
צדיק בבני ברק בעל מופת גדול ,שמי שזוכה לקבל בבית מדרשו
'מפטיר' ביום א' דראש השנה ,זוכה לילדים .היהודי הנ"ל ניגש
לאדמו"ר סיפר לו את צרתו ,ואכן אמר לו האדמו"ר' :תגיע ביום
הראשון של ראש השנה ותקבל מפטיר'.
בליל ראש השנה לאחר ערבית ,פגש ביהודי אחר,
ותוך כדי שיחה עמו מספר לו בן שיחו ששמע
שמפטיר אצל הרבי ביום א' דראש השנה
היא סגולה נפלאה לילדים" ,ולכן הגעתי
במיוחד לבני ברק ,בתקוה שאין עוד אחר
שיצטרך את המפטיר" .כשמוע זאת אותו
יהודי ,שהגיע אף הוא במצוות האדמו"ר
במיוחד מירושלים ,לא אמר מילה ,והחליט
בלב שלם לוותר על ה'מפטיר' שהבטיח לו
הרבי ,ולמחרת כלל לא בא לבית מדרשו של
האדמו"ר ,כדי שהשני יוכל לזכות ב'מפטיר'.
בשנה זו נפקד היהודי הירושלמי בבת!
קוראים יקרים ,הרגישות שלא לצער את האחר ,לחשוב ולהרגיש
את השני בכל מצב ,גם כאשר הינך בצער משלך ,היא מעלה
נשגבה ,ובוודאי כל המרחם מרחמים עליו מן השמים ,ומי מאיתנו
לא זקוק בכל רגע לרחמי שמיים ,בין אם זה לזרע קודש של
קיימא או כל צורך וסייעתא דשמיא אחרת.

המעשה השני :לבעל ה'-לשם' היתה בת שבמשך כמה שנים לא
היו לה לילדים ,היא הלכה להיוועץ ברופא ,שבישר לה רעות,
שאין מה לעשות ולעולם לא יהיו לה ילדים .היא שבה לביתה
בלב שבור ,וכשנכנסה לביתה ראתה את אביה יושב ולומד ,היא
לא רצתה להפריע לו ללמוד ,ולכן יצאה החוצה ,נכנסה למחסן
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גדולי ישראל
"שאל אביך ויגדך"

רבי יצחק זאב הלוי סולבייצי'ק זצ"ל – מרן הרב מבריסק

בתחנת הרכבת ,ורשא ,בירת פולין ,בין הממתינים הרבים לרכבת,
ניצבה גם דמותו התמירה של הגרי"ז מבריסק זצ"ל ,שהוצרך
לעשות דרכו ברכבת .הגרי"ז אחז בידו מזוודה קטנה ,בתוכה נחו
כמה בגדים מקופלים היטב ,אך לא הם היו החשובים לו ...תחת
הבגד השלישי – הונח בזהירות שעון זהב נאה אשר היה תכשיט
יקר ערך .היו אלה ימים בהם שונאי ישראל הרימו ראש ,ואסרו
על יהודים להחזיק בכל דבר ערך כזהב ותכשיטים .היה ברור כי
תפיסת הגרי"ז כשהזהב בידו – הינה בגדר סכנת פיקוח נפש...
הגרי"ז הידק את אחיזתו בידית המזוודה ,כמבקש לשומרה מפני
גנבים מצויים .חשדו של חייל שעבר במקום גבר ,וקרא לעברו
בשנאה :יהודי! האם יש ברשותך זהב? הגרי"ז שמר על ארשת
פנים מאופקות ,ושלל את חשדו של החייל בניחותא .אלא שהחייל
חשד בו היטב היטב ,וגמר אומר לערוך חיפש במזוודה .עכשיו,
אחרי שכבר שיקר ואמר שאין ברשותו זהב – הוא כבר מצוי
בסכנת חיים של ממש ,אם חלילה ייתפס!
החייל הניף את המזוודה בידו ,פתח אותה בפראות ,והניף את
הבגד הראשון' .כאן אין זהב' – הרהר בקול ,ועבר לפשפש בבגד
השני' .גם כאן אין זהב' – שב החייל והרהר בקול ,והמשיך לחפש
בדבקות ...בדרכו לבגד השלישי תחתיו אכן הוטמן שעון הזהב
היקר ,שתפיסתו היא בגדר סכנת חיים מובטחת .הגרי"ז הביט בו
בשלווה ,עצם את עיניו בחוזקה ,ונתן לו להניף את הבגד השלישי
באויר.
'מה אתה מתעכב כאן?' – שמע לפתע קול רועם בפולנית .הוא
פתח את עיניו ,וגילה עגלת חיילים ,כשראש המפקד מציץ מבעד
לחלון ושואג על החייל הזוטר' :האם ביקשתי ממך להתעכב כאן
עכשיו? תעלה מיד לעגלה!' החייל שמט את הבגד השלישי מידיו,
וקול מתכתי עדין בישר על המפגש בין כפתורי הבגד לשעון הזהב,
שלא ניזוק ולא נתפס .הגרי"ז סגר את המזוודה בשלווה האופיינית
לו ,והמשיך להמתין לרכבת ,ביודעו כי ברגע זה ניצלו חייו ממוות

בריאות ותזונה
תפילין .זה גם בריא!

אנו כיהודים ,מודים לקב"ה בכל בוקר כי זיכה אותנו
להיות יהודים ,אנו שמחים על הזכות שנפלה
בקירבנו לקיים את מצוותיו של בורא העולם
ובכללם אחת מצוות הנחת תפילין ,אנו מניחים
תפילין בגלל שבורא עולם אמר ,ולא בגלל שום
סיבה אחרת .אך מתברר שזה גם בריא.
מחקר חדש שפורסם ,מעלה כי הנחת תפילין
בריאה ללב ולכלי הדם .במסגרת המחקר שנוהל
על ידי צוות באוניברסיטה במדינת אוהיו שבארה"ב,
בדק פרופסור  20גברים יהודים המתגוררים בסינסינטי,
שמתוכם  9מניחים תפילין בכל יום .צוות החוקרים בחנו את
מצב בריאותם ודמם של המשתתפים ,כאשר נרשמים גם הבדלים
שבין זמן הקימה בבוקר  -לבין אחרי הנחת תפילין למשך 30
דקות .על פי האוניברסיטה ,המשתתפים היו בין הגילאים 18-40

בטוח!
וכיצד אכן ניצלו
ברגעים
חייו
מה
הקשים?
עצימת
סוד
העיניים ברגע
הנפת המזוודה
בידי החייל ,במה
הגרי"ז
הרהר
אז ,כיצד שמר
שלוותו
על
את
ובטחונו?
הסוד הזה גילה בעצמו ,וכפי המסופר בספר על דמותו של הגאון
רבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל :ישנה סגולה מבעל 'נפש החיים',
המובאת בספרו בשער ג' ,פי"ב .וכך הוא כותב:
בכל עת שבאה צרה על האדם ,כאשר אדם מתמודד עם נסיון
קשה ,עם בעיה מהותית ,עם קושי או מחסום מסובך – עליו
לקבוע בלבו ומחשבתו כי ה' הוא האלוקים ,אפס זולתו ,ואין עוד
כח בעולם זולתו ,רק ה' יתברך קובע ומנהיג בכל העולמות ,וכל
הכוחות האחרים כולם כאין ואפס לנגדו! אזי ,כך הוא מבטיח
נאמנה בלשונו' :כן יספיק הוא יתברך בידו ,שממילא יתבטלו
מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם ,שלא יוכלו לפעול כנגדו
כלל!'
הבה נאמץ את השיטה ,נפנים את המסר ,נהדקו אל הלב :יש בורא
עולם ,ואין עוד מלבדו ,ושום כח בעולם לא יכול להרע או להזיק,
זולת הוא יתברך ברצונו וחפצו .ואז – כשהמסר הזה יחיה בליבנו
ויפעל את פעולתו בנפשנו ,נתמודד בגבורה ,נתחזק באמונה,
ונוכל להכריז בקול גדול' :וצדיק באמונתו' – כשיהודי מתחזק
באמונה ,אזי 'יחיה' – הוא זוכה לחיים טובים ,ערבים ומאושרים!

במצב בריאותי תקין.
לדברי הפרופסור ,הנחת התפילין גורמת לא אחת לכאב קל עם
התאמת הרצועות .כאב זה הוא בעצם גורם ממריץ שמביא זרימת
דם מוגברת ושיפור לאיברי הדם ,ואשר יוכיח את עצמו במצבים
שונים אותם יחווה הלב .החוקר מוסיף כי מחקרים רבים שבחנו
גברים שמניחים תפילין ,העלו כי יש להם סיכויים נמוכים יותר
למות בהתקף לב מאשר גברים שאינם מניחים תפילין.
גם לגבי איסור לבישת שעטנז נכון לומר שלבישת
בגד הנקי משעטנז בריאה יותר ,וזאת על פי דברי
רבינו הנצי"ב שכתב בספרו 'העמק דבר' (ויקרא
י"ט ,י"ט)" :שעטנז משחית סגולת חוטי צמר
ופשתים ממה שהיה כל מין בפני עצמו ,והוא
מסתרי הטבע; וידוע לחכמי הטבע שהקושר
חוט שזור של צמר ופשתים יחד ,על חוט הברזל
של ה'טלגרף' ,מפסיק המשכת הדיבור שנדבר
מרחוק ,והרי הוא משנה טבע הברזל וחוקי הטבע".
(ובהערות שם כתב :ואילו היה כותב רבינו הנצי"ב את
ספרו כיום ,יכול היה לציין כי בחללית ,בחלל החיצון ,בד
העשוי מצמר ופשתים מתפורר!).
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שכר העלבון  /הרב חיים ולדר הי"ו

סיפור לשבת

"גדול שימושא יותר מלימודה"

היה זה בערב נשים ,אחד מאותם
ערבים חגיגיים לטובת מוסד כלשהו,
עם הרצאות ,דוכנים ומכירות .מטבע
הדברים ,הסתובבו שם מאות נשים ,גם כאלו שאין שום קשר
ביניהן ,ונראה היה שהערב הזה הולך להיות כמו כל הערבים שהיו
לפניו ושיהיו אחריו .בשלב כלשהו הכריזו על שמה של מרצה,
אמנם לא ממש ידועה ,אך הנושא שלה היה מעניין ,ואט אט החלו
הנשים להתקבץ לאולם ההרצאות ,והמרצה החלה לצעוד אל דוכן
המרצים .היא עמדה שם והמתינה שהקהל ישתתק ,ומי שמכיר
ציבור של נשים ,ועוד בערב נשים ,יודע שמדובר במשימה לא
פשוטה.

קולה היה גבוה
דיו כדי שישמעו
אותה גם כך.
אחת המארגנות,
נמרצת
אישה
ואסרטיבית ,ניגשה
לבמה ושאלה את
המתפרצת" :תגידי
לי ,את יודעת מה
שמה של המרצה?".
"אני לא יודעת מה
השם שלה היום,
אבל לפני החתונה קראו לה כהן .היא היתה מדריכה אצלנו
ופגעה בי ,"...וכאן החלה לתאר מחדש את הסיפור הנורא ואת
מסכת ההשפלות וההעלבות שעברה אצל המדריכה כהן .בינתיים,
לבקשת המארגנת ,המרצה פשפשה בתיקה ,הוציאה את תעודת
הזהות שלה ומסרה למארגנת .זו האחרונה ניגשת אל האישה
שהשתלטה על הכנס ,תלשה ממנה את המיקרופון ,סימנה
באצבעה לחבר אותו מחדש ואז אמרה לה" :מעולם לא קראו לה
כהן ,שם המשפחה המקורי שלה לפני שנישאה הוא שטרן .אני
חושבת שהיא פשוט דומה לזו שפגעה בך."...

לפתע ,ניגשה לכיוונה של המרצה אישה בעלת מבנה גוף רחב
וגבוה ,נעמדה מולה והתחילה לצעוק" :אני מזהה אותך ,את פגעת
בי והעלבת אותי לפני שנים ,את הרסת לי את החיים! הלבנת
את פניי!" .כל זאת לפני מאות נשים .המרצה החווירה .היא
ניסתה לומר "אבל אני לא מכירה אותך ,"...אבל זו מיד ענתה לה
בתקיפות "ודאי שאת לא מכירה ,זה היה לפני הרבה שנים ,אבל
אני לא שכחתי!" .כאן חטפה מידה של המרצה את המיקרופון
והחלה לצעוק" :אסור להקשיב לאישה הזו ,היא רוצחת! היא רצחה
אותי לפני שנים ,היא פגעה בי קבל עם ועולם! צריך להוקיע
אותה!!!".
אחת המארגנות ניגשה אליה וניסתה לבקש בעדינות שתחדל ,אך
היא כלל לא שמעה אותה .עוד שתיים ממארגנות הערב ניגשו
וניסו להוציא מידה את המיקרופון ,אך היא ,במבנה גופה החזק,
הדפה אותן והמשיכה לחרף ולגדף את המרצה .האמת חייבת
להיאמר  -למרות ההתנהגות האלימה שהפגינה ,הרי שדבריה
יצאו מן הלב ועלה מהם סיפור על עלבון נורא ופגיעה איומה
שחוותה מהמרצה .כולן פשוט ריחמו על המרצה ,מפני שהיא
נראתה כאילו חבטו בה במקלות וגלגלו אותה בבוץ .איזו נפש
של בן אדם יכולה לעמוד מול השפלה כזו ,במיוחד כשהיא אמורה
לשאת דברי תורה? ...ניסו לצעוק עליה ולהשתיק אותה ,אך זה
לא עזר .המרצה ברחה החוצה ממררת בבכי.

זה היה הרגע הראשון בו האלמונית השתתקה .היא חטפה את
תעודת הזהות ,הביטה בה מכל הכיוונים ואפילו שלפה את הספח.
לאחר מכן פנתה למרצה ושאלה "אז את לא מרים כהן?" (שם
בדוי)" .לא ,אני לא ,ומעולם לא הייתי" .ונשאלה שוב "ואולי זו
אחותך?" כל הקהל צחק ,והאישה הבינה איזו שטות אמרה" .אני
מצטערת ...כנראה טעיתי בכתובת" ,אמרה וחזרה למושבה .הקהל
פשוט התנפל עליה" :תתביישי לך! אפילו סליחה אינך מבקשת?
איך העזת לפגוע כך במרצה הזו מבלי לבדוק את זהותה אפילו?",
היא נראתה נבוכה ולא ידעה מה לעשות עם עצמה ,אך אז נשמע
קולה של המרצה" :אני מציעה שלא נחזור על הטעות שכבר
נעשתה כאן ,מה עוד שזה יכול להביא תועלת."...

***
מספר נשים ניגשו להרגיע אותה ,בעוד ההיא נואמת ומדברת
בגנותה .אני הייתי בין השתיים שהגישו למרצה כוס מים .לפתע,
מתוך בכי התמרורים ,היא ביקשה" :תעשו לי טובה ,תשיגו מיד
את רחל  ," - -וכאן נקבה בשם משפחה מסוים" .איזו רחל,
למה רחל?" ,לא הבנו מה הקשר" .זה עניין של פיקוח נפש.
תכריזו ברמקול שרחל תיגש אליי" .הבטנו זו בזו וחשבנו שדעתה
השתבשה עליה ,אך היא ,מתוך שיברה ,ביקשה שוב" :תקראו לה
ותבינו למה" .ניגשתי למיקרופון אחר ,ניתקתי את המיקרופון
האחוז בידיה של האישה האלמונית ,וקראתי" :רחל  ,- - -נא
הגיעי מיידית לכניסת האולם" .חזרתי למרצה ,שישבה כולה
בוכייה ,והמתנו יחד לרחל האלמונית .זו אכן פילסה דרכה והגיעה.

הקהל השתתק וציפה להסבר ,אך המרצה לא נידבה אותו ,והחלה
את ההרצאה שהייתה מיוחדת מאד .לאחר שסיימה והלכה ,התפנו
הנשים לדבר על מה שקרה שם .מיותר לציין שהאישה הפוגעת
הסתלקה מהשטח .אני גמרתי אומר בלבי לעקוב אחר הפרשה,
ורשמתי את שם המרצה ,כמו גם את שמה של האישה שהיא
ברכה .מסתבר שהאישה הזו ,רחל ,הייתה חשוכת ילדים במשך
 12שנה ,וכמו בסיפורים הכי מופרכים ,כעבור עשרה חודשים
מהברכה ,היא חבקה בן...
כשפגשתי את המרצה לאחר מכן ,אמרתי לה כי אני הייתי בין
השתיים ששמעו את הברכה לרחל ושאני רואה ,קשר ברור בין
ברכתה לבין הנס שקרה לה .ביקשתי ממנה להסביר לי מה קרה
שם ,ומדוע היה לה דחוף לברך אותה בשעה הקשה הזו .בתחילה
היא ניסתה להתחמק ולהעמיד פנים שאין לה קשר לזה ,אך אני
לא הרפיתי וביקשתי שתספר לי .היא התרככה והסבירה לי בזו
הלשון" :כתוב' :שמחנו כימות עיניתנו' .כשאדם מתענה ,נפשו
קשורה מאד לכיסא הכבוד ,ועלבון הוא העינוי הכי גדול שבן אדם
יכול לסבול .לא לחינם נאמר שהמלבין פני חברו ברבים הרי הוא
כשופך דמים .מי שמעליבים אותו ,חש כאילו רוצחים אותו ממש.
זה מה שחשתי באותם רגעים של השפלה נוראה וסבל .חשבתי
כיצד אוכל להועיל בסבל שאני חשה ,ואז נזכרתי באותה אישה
חשוכת ילדים ,שהיא בתה של חברתי ,ובירכתי אותה .הברכה הזו
יצאה מעומק הלב ,והיא כנראה הגיעה היישר למעלה אל כיסא
הכבוד ופעלה את פעולתה".

"מישהו חיפש אותי?" ,שאלה" .כן ,אני" ,אמרה המרצה" .את
מכירה אותי ,אני חברה של אמא שלך" .היא שמה את ידיה
על ראשה של אותה רחל ואמרה" :ברגעים אלו של שברון
נפש ,כשפוגעים בי וצערי מגיע עד כיסא הכבוד ,אני מבקשת
ומתחננת שתיפקדי בפרי בטן עוד השנה .אנא ה' ,אני מתחננת
שכל הייסורים הנוראיים שהם מנת חלקי כרגע יהפכו לזכויות
בעבור רחל בת ,"...וכאן נקבה בשם אמה של רחל.
הבטנו במחזה כלא מאמינות .רחל האלמונית נראתה נבוכה
ביותר והסתלקה משם ,והמרצה נראתה כאילו הדבר נסך בה
כוחות חדשים .היא ניגבה את דמעותיה ואמרה לנו" :שיהיה לכן
ברור שהאישה הזו טועה .אין לי שום מושג על מה היא מדברת".
בינתיים האישה האלמונית עוד אחזה במיקרופון שלא פעל ,אבל
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חובת הלבבות

וכי ידיו של משה עושות מלחמה?
אדם שמגיע ל"ע לחדר צינתור ואומר לא שמרתי מספיק על
הבריאות שלי ,זה הטעות הכי גדולה שיש ,צריך לראות את ה'
בכל מצב ,אך אם אשה אומרת לבעלה כואב לי הראש ,חלילה
לא יאמר לה :זה בגלל העוונות שלך ,או תשמעי את קוראת
ספרים לא טובים וכו' .הגמרא אומרת שזה בגדר לא תונו ,לא
אומרים לאדם זה עוונותיך גרמו ,את זה אדם אומר רק לעצמו.
לאחרים יאמר ,הראש שלך כואב כי לא ישנת טוב ,רק אם הוא
מבקש לדעת את הסיבה האמיתית ולא את השטויות שמסביב אז
אומרים.
זאת אחת מהטענות הקשות שאני שומע בשלום בית .אשה סיפרה
לי :אני אומרת לבעלי שכואבת לי השן ,והוא אומר לי זה כי את
מדברת לשון הרע .שאלתי אותו :למה אתה אומר לה ככה? הוא
אומר לי כי אתה לימדת אותנו בשיעור .אמרתי לו את זה אתה
צריך לומר לעצמך ,שכואבת לך השן ,לא לה ,לאשה תאמר ,לא
טיפלת בשיניים בואי נלך לרופא .אסור לערב את העולמות ,אדם
שסובל אסור לומר לו בגלל העוון הזה אתה סובל ,אלא אם כן
הוא מבקש.
הגמרא אומרת שרבי יהושע בן קרחה אומר ,היינו יושבים תחת
האילנות ונשבה רוח והיינו בטוחים שפרשים באים עלינו ,והתחלנו
לרוץ הסתכלנו אחורה ראינו שאין בן אדם ,וישבנו ובכינו ואמרנו
התקיים בנו הפסוק "ורדף אותם קול עלה נדף ונסו מנוסת חרב
ונפלו ואין רודף" .התחלנו לבכות שה' נתן לנו עונש .אדם בא לו
פחד בחיים .כמה פעמים ביום זה קורה לנו ,לפתע עצירת חרום,
מישהו חשב למה הקב"ה הכניס בו פחד סתם ,אין לנו חלק בתורת
משה אם לא נאמין שזה משהו ישיר מהקב"ה.
הסבא מקלם אומר שזה המצרך הנחוץ ביותר ברוחניות ,יותר
מהאוויר ,ה' פיזר את זה כמו אוויר .לכן קל מאוד לאדם להגיע

מתוך סדרת הספרים "כאייל תערוג"
לתובנה הזאת" .וכי ידיו של משה עושות מלחמה? אלא בזמן
שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את לבם לאביהם
שבשמים  -היו נוצחים" ,שואל המהר"ל למה דווקא ידי משה,
תשים דגל למעלה ,אלא שהמעשה של האדם כשלעצמו הוא כלום,
ורק אם הוא משעבד את ליבו יש תועלת במעשה ,ההשתדלות
והמעשים זה דמה ,אינם כלום.
בא המנהל של התלמוד תורה אומר לך אתה לא מתאים לכאן.
קיבלנו אותך לפנים משורת הדין .אם האדם עונה :אתה בכלל
מבין משהו שאתה אומר לי שאני לא מתאים פה .באותו רגע
פספס ,אין לו חלק בתורת משה עד שיאמין שכל מה שקורה איתו
בחיים צריך לקשר את זה לה' .לא עוד חצי שעה אני אחשוב למה
ה' עשה לי ,אלא מיד באותו רגע ,כמה שיותר מהר כך יוטב לך.
לכן מסביר המהר"ל שהתפקיד של עמלק היה לקרוא להם מחוץ
לענן ,כך כתוב בחז"ל ,מה הפירוש ,שייצאו מהתפיסה הזאת ,שלא
יקשרו הכל לקב"ה .אומר המהר"ל שזה התפקיד של עמלק ,לכן
אומר שם רש"י בחר לנו אנשים ,אנשים שיודעים לבטל כשפים,
מסביר המהר"ל למה כשפים? כי כל המהות של כישוף זה להכחיש
פמליה של מעלה ,להכחיש את המציאות של שליטת ה' .הנה אני
עושה דברים שה' לא רוצה .ה' נתן כח לכשפים להכחיש אותו,
ליצור מצב של איזון שכביכול מכחישים את ה' .לכן רש"י אומר
שהמלחמה בעמלק זה אנשים שיודעים לבטל את הכשפים האלה,
זה המלחמה בעמלק .אין הכסא שלם עד ששמו של עמלק ימחה
מהעולם ,עד שהאדם יגיע לתובנה הזאת ,שהכל קשור ישירות
לקב"ה ,אך דברים שקורים לזולתו זה רק לראות ולקחת מוסר
אבל לא לדבר.

להזמנת ספריו של מו"ר הרב אייל עמרמי שליט"א ( )1חובת הלבבות ( )2משלי עם פירוש "כאייל תערוג" ( )3מוסר על פרשיות השבוע
חייגו  ,1-599-50-20-51שלוחה  2וכן בחנויות המובחרות ברחבי הארץ ,ובביה"כ "חסדי שמואל" אצל נתנאל אלפסי

מדור הילדים
ריבוע קסם

א .אברהם עבר עד אותו מקום (יב,ו)
ב .אברהם היה כבד בו (יג ,ב)
ג .אביזר לשולחן

מספרים בפרשת נח  -תשובות:
א 7 .נכנסו לתיבה מהטהורות.
ב 2 .נכנסו לתיבה מהטמאות.
ג .ויחסרו המים מקצה חמישים ומאת יום.
ד .ויהי המבול  40יום על הארץ

תשבץ לפרשת לך לך

אם תפתרו נכונה תקבלו בטור האמצעי המודגש מצווה חשובה בפרשה

 .1נתנסה בעשרה נסיונות
 .2אשה בפרשה
 .3היא קדש
 .4מלך גוים
 .5אותה עשו בעמק הסידים
 .6נולד בפרשה
 .7בן דוד אברהם
 .8מקום מושבו של לוט

ה .בשנת  600לחיי נח היה המבול
ו .אורך התיבה  300אמה
ז .גובה התיבה  50אמה
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מהנעשה בביה"ס לבנות
בית יעקב "כאייל תערוג"

מהנעשה
במוסדות

בימים אלו נערכו ימי הערכות
למחנכות וצוות ההוראה של בית
ספרינו בית יעקב.
הצווות קיבל סקירה נרחבת על
דגשים לקידום התלמידות היקרות
תוך כדי שימת לב להקניית יראת
שמים וצניעות ,אף דובר על הנושא
הפיזי ,שמירת נקיות המקום של
בית הספר כבית ספר נבחר מקדם
בריאות מטעם משרד החינוך .כולנו
תפילה להצלחת התלמידות והצוות
המסור העושה ימים ולילות בהכוונת
מורנו הרב אייל עמרמי שליט"א.

"מפי עוללים ויונקים ייסדת עוז"

תמונות
משיעורו של
הרב השבוע
בקריית אתא
ז' חשוון
תשע''ט

ום לבעלי בתים בביה
"
כ
"
רש י
חס
ד
י
מד
ש
מ
ו
ת
בי בעז"ה אנו שמחים להודיע על פתיחת בית מדרש אל"

לבעלי בתים בכל יום שיעורים בין 9:30-13:00
ב 13:00מנחה ולאחר מכן ארוחת צהריים בשרית למשתתפים
להלן רשימת השיעורים:

9:30-10:15
10:15-11:00
11:00-11:45
11:45-12:30
12:30-13:00

חוק לישראל
ילקוט יוסף ברכות השחר
אור החיים על הפרשה
משניות
תהילים עם פירוש

תה קפה וכיבוד קל בין השיעורים

נשמח מאוד לראותכם בין המשתתפים
השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב
בשבוע הבא ימסור מו"ר הרב שיעור ב :נהריה  -יום ג' ,י"ד חשוון ,)10/23( ,בשעה  20:00בבית הכנסת תפילה לדוד ,רח החלוץ 4
להזמנת מו"ר הרה"ג אייל עמרמי שליט"א לכנסים ושיעורים :אליהו  ,502051-599-1 -שלוחה 5
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בס"ד

חדש בשכונה

לכל סוגי הארועים | משלוחים בשכונה
בהכשרים מהודרים של כלל הבדצי״ם

לפרטים נתנאל0506785912 :

תפילות לימות החול
שחרית הנץ החמה ( 06:00כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
		
שחרית מנין ב'
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
		
שחרית מנין ג'
17:50
			
מנחה
סמוך למנחה
		
ערבית מנין א'
בתום השיעור המרכזי
		
ערבית מנין ב'
גמרא מסכת בבא בתרא עם הרב שליט"א
 20:30לאחר השיעור המרכזי
		
ימים א' ב' ד' ה'
שיעורים  -בימים א'-ה' בשעה 19:30
עין יעקב  -עיון באגדות חז"ל
		
יום ראשון
חובת הלבבות
			
יום שני
פרשת השבוע  /הלכה  /ענייני יומא
		
יום שלישי
ליקוטי מוהר"ן  /רבינו
יום רביעי			
נחמן מברסלב
הלכות שבת
		
יום חמישי
פעילויות לנשים
		
יום שלישי 21:00

שיעור לנשים מפי הרבנית עטיה

ז
מ
נ
י
ת
פ
י
ל
ו
ת
ושיעורים
תפילות ושיעורים בשבת קודש
( 17:35כ30-דק' לפני השקיעה)
		
מנחה ערב שבת
( 05:45כשעה קודם הנץ החמה)
		
שחרית הנץ החמה
 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)
שיעור בהלכות נידה
07:30
		
שחרית מנין ראשי
( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)
		
תהילים לבנים
שיעור הלכה ,שולחן ערוך 15:30
16:00
		
מנחה מנין א'
16:30
		
שיעור מוסר
( 17:15בתום השיעור)
		
מנחה מנין ב'
17:45
		
אבות ובנים
( 18:10כ 30-דק' קודם צאת השבת)
		
שיעור הלכה
( 18:40עם צאת השבת)
		
ערבית של מוצ"ש
פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים
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( 14:45בביה"כ חסדי שמואל)
 14:45מפי מו"ר שליט"א

בס"ד

כולנו נאספים לכבודה
ש
ל
ת
ו
רה

הציבור הרחב מוזמן לשיעור המרכזי

ליקוטי מוהר"ן בשירה והתעלות רוחנית
מפי מורנו

הרה״ג אייל עמרמי שליט״א
ביום רביעי ט"ו מר-חשון )(24/10/18
בשעה  19:00בבית הכנסת ׳חסדי שמואל׳
רחוב הרב מן ההר 4
בהשתתפות:

הרב אריה דרעי שליט"א

יו״ר תנועת ש"ס ,שר הפריפרייה הנגב והגליל

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!
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