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מאמר הרב

הארצות תלמידי חכמים יותר משנאה ששונאים אומות העולם
את ישראל' – הניכור והתיעוב שמצוי בלב אותם אלו שבחרו
שלא לעסוק בתורה בתור תכלית כנגד אותם שכן בחרו
בתורה ובמשה עבדו למען התכלית ובתור מגמת חייהם ,אותו
ניכור הוא כל כך גדול ,גדול הרבה יותר מהבדלנות והשנאה
הקיימות בלב האומות כלפי האומה היהודית .והנה התורה
מגלה לנו שתרבות יעקב היא האנטי-תזה לאיש העולם
הגדול ,והיא תרבות היושב אוהלים ,שמחפש רק את הרוחניות
ועבודת ה' ולעומתו עשו הוא איש העולם הגדול ,איש השדה.
לעתיד לבוא עשו לוקח טליתו ויושב בין הצדיקים שבגן עדן
יּה ַּכּנֶ ֶׁשרְ ,ו ִאם
"אם ַּתגְ ִּב ַ
והקב"ה גוררו ומוציאו משם ,שנאמרִ :
אֹור ְידָך" ,עשו בטוח שהוא הדמות
ּכֹוכ ִבים ִׂשים ִקּנֶ ָךִ ,מ ָּשם ִ
ֵּבין ָ
החיובית ויעקב השלילית ,אבל טעותו תתברר ביום שהקב"ה
יוציא חמה מנרתיקה ואור גדול יהיה בעולם! אז יגרש ה' את
יתםֵּ ,בין ַצ ִדּיק ְל ָר ָׁשעֵּ ,בין
החושך והמרמה ,ואז"ְ ,ו ַׁש ְב ֶּתם ְּור ִא ֶ
ֹלקים ַל ֲא ֶׁשר ֹלא ֲע ָבדֹו" .אז יתברר ויתבהר באיזו שיטה
ע ֵֹבד ֱא ִ
חפץ ה' ,האם בשיטת יושב אהלים או באיש השדה.
מסופר על ראש ישיבת חברון ,הגאון רבי יחזקאל סרנא זצ"ל,
שהיה ראש ישיבת חברון במאורעות תרפ"ט כאשר הערבים
טבחו עשרות בחורים מישיבתו ,בשעת המעשה עמד ליד
שוטר אנגלי והתחננו לפניו שיעשה משהו ,אבל האנגלי לא
זז ממקומו ,לבסוף כשהערבים התחילו להרביץ גם לשוטר
האנגלי ,ירה השוטר כדור אחד באויר וכולם התפזרו .כמה
שנים לאחר מכן התבטא אדם באוזני רבי יחזקאל שצריך
שלבחורי ישיבה יהיה נשק ,שהרי אם היה במקום בחור עם
אקדח וכדור אחד ,לא היה את כל הפוגרום .ענה לו רבי
יחזקאל סרנא זצ"ל" :שיהיה עוד פוגרום כזה ,אבל בחור
ישיבה לא יחזיק נשק".
ּתֹול ַעת יַ ֲעקֹב",
"אל ִת ְּיר ִאי ַ
רבותי ,בני תורה כוחם רק בפיהםַ ,
מפני מה נמשלו ישראל כתולעת ,מה תולעת אין כוחה אלא
בפיה ,אף ישראל אין כוחם אלא בפיהם ,רק בפה .חייבים
להשאיר את הנתח הזה בעם ישראל שלא יודעים כלום מלבד
"הּקול קֹול יַ ֲעקֹב" ,לא משתמשים בהם לשום תשמיש אחר,
ַ
ואפילו לתשמיש הנצרך ביותר ,וכן נזכור מפני מה נענש
אברהם אבינו ,על שעשה אנגריה בתלמידי חכמים.

ּוׁשנֵ י לְ ֻא ִּמים ִמ ֵּמ ַעיִ ְך יִ ָּפ ֵרדּוּ ,ולְ אֹם ִמלְ אֹם
"ׁשנֵ י גֹיִ ים ְּב ִב ְטנֵ ְךְ ,
ְ
יֶ ֱא ָמץ ,וְ ַרב יַ ֲעבֹד ָצ ִעיר!"
מגלה ה' יתברך לרבקה אמנו כי היא סוחבת בבטנה שני
תינוקות תאומים ,אבל ממש לא זהים ,שניהם בני יצחק
ורבקה ,שניהם מאמינים ,אבל אחד מהם הוא איש העולם
"איׁש י ֵֹד ַע ַציִ דִ ,איׁש ָׂש ֶדה" ,והשני יושב באהל
הפתוח והעשיהִ ,
כל היום עם ספרים גדולים ,אותיות קטנות ומשקפיים עבות
והוא ִ'איׁש ָּתם י ֵֹׁשב א ָֹה ִלים' .ושניהם מציגים שתי תרבויות
שונות בעולם ,תרבות עשו ותרבות יעקב"ָ .וא ַֹהב ֶאת יַ ֲעקֹב,
אתי" אומר ה' (מלאכי א') ,תרבות יעקב היא
ְו ֶאת ֵע ָׂשו ָׂשנֵ ִ
האהודה על הקב"ה ותרבות עשו היא השנואה ,כי תרבות עשו
מוכנה למכור את הקירבה לאלוקים ,את 'הבכורה' ,שהבכורות
היו המשרתים בבית האלוקים ,בשביל נזיד עדשים ,בשביל
מעט שוקולד ומתיקות של העולם הזה.
אלו שתי תרבויות שלעולם לא יוכלו לחיות בכפיפה אחת –
'הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב' אמרו חז"ל ,עשו שונא
את יעקב על כך שרב יעבוד צעיר ,על כך שכל זכות קיומו
של עשו בעולם היא בשביל לשרת את הצעיר ,את יעקב,
ּופ ַר ְק ָּת
ולכן כל ימיו מחכה לאותו רגע של ְ"ו ָהיָ ה ַּכ ֲא ֶׁשר ָּת ִרידָ ,
ּוא ֶרָך" ,ברגע שיעקב קצת ירפה מתרבותו תרבות
ֻעּלֹו ֵמ ַעל ַצ ָ
התורה ,מיד עשו ימצא מקום לגבות את חובו.
ותמיד אותו עשו יצעק' ,אחי יעקב הוא רמאי! הוא סחטן!
הוא מנצל את הקופה הציבורית! ,הוא מרמהְּ ,בכ ָֹר ִתי ָל ָקח,
ְו ִהּנֵ ה ַע ָּתה ָל ַקח ִּב ְר ָכ ִתי' ,והשאלה הנשאלת :האם יעקב לקח
את הבכורה? הרי אתה ביזית את הבכורה! אז מה לך להלין?
אלא כך גילתה לנו התורה הקדושה ,שיהיו אנשים שדוגלים
בתרבות עשו ולפעמים אפילו עם ציציות וכיפות ,ורואים
בתרבות יעקב איש תם יושב אהלים כבטלן ונצלן ,ותמיד
יצעקו לעברו קריאות גנאי ,וטענות של חוסר יושר .וכל
המהות של יעקב היא להשיג את המגיע לו במרמה מיד עשו
וחבריו.
גם רבותינו בתלמוד אמרו' ,גדולה שנאה ששונאים עמי
*לפי זמני ירושלים
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שבת שלום ,אייל עמרמי
העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של מרן שר התורה ופוסק הדור,
מורנו ורבנו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל ,שזכותו הגדולה תגן עלינו.
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ליצירת קשר עם מוסדות כאייל תערוג( 1599-50-20-51 :כולל מערכת לניתוב שיחות לכל תחומי המוסדות)

לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל harav.eyal@gmail.com :לשמיעת שיעורי תורה ,עדכונים ועודwww.ayal-taarog.co.il :
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כוחה של שיחה ,או למעשה של הקשבה
פעם עשה רבי שמחה זיסל את דרכו יחד עם רבי אליעזר שולביץ,
שהיה מצעירי תלמידיו של רבי ישראל .השניים עצרו בפונדק,
שם ביקשו לפוש מעמל הדרך .במקום שררה התרגשות גדולה על
בואם של שני גדולי ישראל ,המכבדים את המקום בנוכחותם .כדרך
הכפריות הביעה הפונדקאית את שמחתה בקולי קולות .היא מיהרה
לערוך לפניהם שולחן נאה והגישה מטעמים באדיבות וברוחב לב.
תוך כדי עיסוקה סביבם ,ניצלה את ההזדמנות לספר להם על
טרדותיה בניהול המקום ,על בעיותיה בגידול משק החי ועל צרותיה
עם ייבול תפוחי האדמה .היא ליהגה בלי סוף ,שמחה שמצאה
אוזניים קשובות .למען הדיוק ,רק רבי שמחה זיסל האזין לדבריה.
רבי אליעזר ישב כל אותה עת ועיין בספר .רבי שמחה זיסל שם
עצמו כמתעניין ושאל והשיב לפי צורך העניין .כשעמדו לעזוב את
המקום ,רצו לשלם לפונדקאית את שכר הסעודה ,אך היא סירבה
לקבל מידם כסף.
בהיותם בדרך ,העיר רבי שמחה זיסל לידידו שיתכן כי נכשל בגזל
כאשר לא שילם על הסעודה" .הרי האישה מצאה מנוח והקלה בכך
שהשיחה את ליבה לפנינו" ,הסביר לו רבי שמחה זיסל" ,אולם אתה
לא נתת את דעתך לשיחתה .נמצא שנהנית מהסעודה בלא לתת
שום תמורה".

כדי להצליח בתורה צריך
להיות שקוע בה

נכון הדבר בכפל כפליים בן בני הזוג ,לרוב האשה טורחת רבות
בענייני הבית ,דואגת לבעלה ,לילדים ,דבר העולה לה בקושי רב.
המעט שבעל יכול להעניק לאשתו ,זה להקשיב לה ,לתת לה אוזן
קשבת ,לשמוע את אשר בליבה ,גם אם מדובר בדברים שלטעמו
ׁחנָ ּה",
אינם חשובים .חז"ל אמרו על הפסוק ְ"ד ָּאגָ ה ְב ֶלב ִאיׁש יַ ְש ֶ
ישיחנה לאחרים ,העובדה שיש לאדם מישהו שהוא יכול לפרוק
בפניו את אשר על ליבו ,נותנת לו כח ועוזרת לו להתגבר על
מכשולים .בעל שישכיל לתת לאשתו אוזן קשבת ,יקנה שלום בית
אמיתי ואשה בעלת כוחות נפש רבים בחיי היום יום.

חינוך ילדים

"כי ידעתיו את אשר יצוה את בניו אחריו"
ואמרתי להם' :היום קיבלנו הרבה
יותר מתמיכה כספית .קבלנו שיעור כיצד אנו צריכים ללמוד את
התורה :צריכים להיות שקועים בלימוד עד צוואר ,כדי להצליח
בעסק התורה".
גם אדם שטרוד לפרנסתו ובלית ברירה אינו מוצא הרבה זמן ללמוד,
עליו לדעת ,כי כל רגע ורגע שיש ביכולתו לעסוק בתורה ,הוא זוכה
לעולם ומלואו .על כך מספר החפץ חיים את הסיפור הבא:
שמעתי על תלמיד חכם אחד ,שפגש באברך שהיה מתמיד גדול
בתורה ,ולבסוף התבטל מן התורה לגמרי ,בגלל שהיה טרוד
בגידול הילדים ובפרנסתם .אמר לו אותו תלמיד חכם:
"שמעתי עליך שנעשית מטופל בבנים ,ויש לך
טרדות רבות .אולם חייב אתה לקבוע עתים
לתורה .טוב היה אילו היית לומד בקביעות
לפחות פרק משניות או דף גמרא ביום".
השיב לו האברך" :הורגלתי בישיבה ללמוד
עשר שעות ביום .איזו חשיבות יש ללימוד
פרק משניות אחד? כשאפנה מעסקי ,אחזור
ללמוד עשר שעות ביום כימים הראשונים".
השיב לו" :אמשול לך משל למה הדבר דומה :לאדם
שנעשה חולה וחלוש .נתן לו הרופא תרופות לחולשתו,
וצווה עליו שלא להיכנס לבית המרחץ במשך שנה .ויהי היום ,לאחר
כמה חדשים ,נתאווה האיש ללכת לבית המרחץ ,כיון ששהה שם
כשעה ,נחלש עד שהיה קרוב לעילפון .מיד רץ למקווה של מים
קרים ,כדי להתקרר מעט ,אך המקווה היה סגור .יצא האיש החוצה,
והביא לעצמו ספל מים קרים ,שפכם על לבו ועל פניו שלא יתעלף.
הייתכן שיאמר ,כי חפץ הוא דווקא במקווה מים קרים שלם כדי
לקרר את עצמו ,ואין לו חפץ בספל מים?! ואם יאמר כן ,אך לשוטה
יחשב! אף בעניינך כן הוא ,אין לך לתור אחר לימוד שאינו בהישג
ידך ,אלא מה שתוכל לעשות בלימוד התורה ,עשה"!

בבואנו להנחיל לילדנו את ערך התורה הקדושה ,חובה עלינו
להחדיר לילדים ,שכדי לגדול בתורה ,על האדם להיות שקוע רובו
ככולו בתורה ,כל עיסוק אחר גם אם הוא עיסוק צדדי ,עלול למנוע
מהאדם את ההצלחה בתורה.
את המעשה הבא ,סיפר רבי מרדכי גיפטר זצ"ל ,ראש ישיבת טלז:
"פעם נודעתי אודות גביר אדיר ,שעסקיו מסתעפים סביב כל
העולם ,וביקשתי להיפגש עמו ,בכדי להתרימו עבור הישיבה .הלה
טרוד היה בעסקיו ,עד שכמעט ולא מצא פנאי לקבוע פגישה
אתי .בסופו של דבר ,נקבעה הפגישה לשעות הבוקר
המוקדמות .השכמנו קום אני ומלווי ,התפללנו
ונחפזנו לדרכנו .כאשר הגענו ,התברר שאיחרנו
את המועד .הגביר היה בעיצומה של שיחת
טלפון ,ומי יודע עד מתי תתמשך .לא הייתה
בידינו ברירה אלא להמתין.
כאשר סיים סוף סוף את שיחתו ,ניגשתי אליו
ואמרתי לו' :ימחל נא לי כבודו ,אין בכוונתי
להתרימו ,כי אם להציג לפניו שאלה אחת :באיזו
שעה חוזר אתה הביתה? ובאיזו שעה עוזב אתה
את ביתך בבוקר?' .השיב הגביר' :בשעה אחת עשרה
בלילה חוזר אני לביתי ,ובשעה חמש לפנות בוקר ,אני כבר בדרכי
לעבודה' .חזרתי ושאלתי' :אם כן הדבר ,מה לך מכל הבית המפואר
שלך ,הלא מעולם אינך נהנה ממנו ,בלילה הכל חשוך ,ובבוקר טרם
האיר השחר אתה כבר יוצא מהבית'' .הרב צודק' ,השיב הגביר,
'אמנם הבית המפואר אינו עבורי ,כי אם עבור אשתי ובני ביתי ,אני
לכשעצמי טרוד כל היום כולו בעסקי המסועפים'.
"הסתכלתי עליו בהשתוממות ,והוא הבחין בכך ,על כן חזר ונענה:
'דעו נאמנה ,כבוד הרב ,כי אם רוצים להצליח בעסק ,צריכים להיות
שקועים בו לגמרי' .כששמעתי את דבריו ,פניתי לבני לווייתי,
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רבי בן ציון אברהם שפירא זצוק"ל ,מגדולי
המקובלים בבית המדרש "בית-אל" של הרש"ש
תמונות מצורפות – או קברו של הרב או הר הזיתים שם הוא
טמון מה שיראה יותר יפה לדעתך
נקישות הנעליים הרכות הדהדו במרחבי העיר העתיקה בדומיית
קודש .בשורה שקטה מכונסים איש איש במחשבותיו ובהכנות
לקראת התפילה הלילית מול שריד בית מקדשנו ,פסעו קבוצת
צדיקים מירושלים של מעלה לעבר הכותל המערבי בשעה שלאחר
החצות ,עת העלטה מכסה את העולם.
לפתע נשמעה אנקת כאב ולאחריה השתררה דממה .בני החבורה
נעצרו והשמש שהלך ראשון עם נר בידו נחפז לגלות מה אירע.
על הקרקע שכב הצדיק רבי בן-ציון שפירא ,רגלו מעוקמת
בזווית מסוכנת ועל פניו שפוכה נהרת שמחה שלא
מהעולם הזה .השמש שידע מזערי היה לו ברפואה לא
הבין לשמחה מה זו עושה" .רבי" ,לחש השמש בבעתה,
"רגלך נשברה .על מה הינך כה שמח?"
רבי בן ציון שירא שמים גדול ומופלג היה ,השיב בבת
שחוק" :מחר עתיד להגיע קיסר גרמניה וילהלם השני
לביקור בירושלים .בהוראת הרבנים יצאו לקראתו
יהודי ירושלים מפני דרכי שלום להקביל את פניו .ואיני
רוצה להביט בפני גוי ,אך חזקה עלי הוראת רבני ירושלים
לצאת למעמד .מאידך ,אם אצא ולא אביט בו – אפסיד ברכה
"שחלק מכבודו לבשר ודם .נתון הייתי בין הפטיש לסדן" ,ביאר רבי
בן ציון את גודל שמחתו" ,וב"ה נענו מן השמים ופתרו את ספקותיי
באופן הטוב ביותר .רגלי נשברה ואיני יכול לצאת ,ואנוס – רחמנא
פטריה"...
***
מי היה רבי בן ציון שפירא זצוק"ל זה שיראתו קודמת לחכמתו,
ומהיכן באה לו יראת שמים זו?
לשם כך עלינו לשוב עשרות שנים לאחור .עת היה רבי בן ציון
יכל שפירא ,מיקירי קרתא
צבי-מ ְ
ִ
ילד כבן חמש .אביו ,הגאון רבי
דירושלים היה ,ומתלמידיו הקרובים של הגאון רבי יהושע לייב
דיסקין ,הידוע בכינויו לדורות :מהרי"ל דיסקין .רבי יהושע לייב

עלה באחרית ימיו לארץ הקודש
בשל עלילה שהעלילו עליו המשכילים
בבריסק שבליטא ,שם כיהן כרב .כאן
בירושלים הקים ישיבה בשם "אוהל משה" ובה
למדו מגדולי תלמידי החכמים בירושלים .הגאונים שבהם והאריות
שבחבורה ,נמנו על סגל מובחר ומצומצם שזכה לשמוע שיעורים
יומיים מפי המהרי"ל דיסקין – "השרף מבריסק".
רבי צבי מיכל שכאמור נמנה על שומעי השיעור ,חינך את בנו
למנהג מיוחד מגיל קטן :בליל שבת היה המהרי"ל מתפלל
בחדר נפרד כשבחדר הסמוך מתפללים בני המניין ,ודלתו
של החדר של הרב פתוחה כדי שיוכל להצטרף איתם
לתפילה במניין .מדי ליל שבת בעת שהגיע המהרי"ל
דיסקין למילים "לפניו נעבוד ביראה ופחד" ,היה
בולט במצחו וריד מרכזי בעובי אצבע ופניו להטו
ככבשן האש ,מעוצם היראה והפחד שחש מהבורא
באותו הזמן .רבי צבי מיכל נטל את בן ציון הקטן,
העמידו בפתח החדר והורה לו" :בעת שיאמר הרבי את
המילים הללו ,תביט בו ואל תסיר עיניך ממנו .כי סגולה
היא ליראת הבורא".
חבריו של רבי צבי מיכל חשבו שמגזים הוא ,וכי ילד קטן אינו מבין
מה שרואות עיניו ,ומדוע צריך להראות לו דברים נשגבים .אך אביו
עמד כצור איתן ומדי ליל שבת הוביל את בנו לפתח החדר שיראה
את המחזה נורא ההוד.
באחת השנים חלה בן ציון הקטן במחלה מסוכנת ,חומו עלה וטיפס
וחייו היו נתונים בסכנה מוחשית .בליל שבת – כך הודיע הרופא
– יהיה הזמן לדעת האם חייו ניצלו או שמא חלילה ...והנה בדיוק
באותה שעה שהיה המהרי"ל דיסקין מרתת בחדרו "לפניו נעבוד
ביראה ופחד" ,הזדעזע גופו של בן ציון הקטן ופיו גנח בהזיות שינה:
"לפניו נעבוד ביראה ופחד" ...פניו החלו לשנות מצבען ,חום גופו
ירד ,והוא צלח את המשבר בשלום...

בריאות ותזונה
חיסון נגד שפעת
ההתחסנות בקרב רופאים ואחיות עומד על פחות מחמישים אחוז.
כלומר רוב הצוות הרפואי מעדיף שלא להתחסן .בנוסף מנתונים
שפורסמו לאחרונה עולה ,כי למרות שמשרד הבריאות
מאפשר לילדים לקבל את החיסון במסגרת בית הספר,
רק כ 60%קיבלו את החיסון ,היתר לא קיבלו את
החיסון בעיקר בגלל סירוב ההורים .הדבר מעיד על
חוסר אמון הציבור בחיסון ,ואנשים רבים נמנעים
מלקבל את החיסון.
יש לציין ,כי מערכת הבריאות שמעודדת את חיסון
השפעת וכן חיסונים נוספים ,אינה מתכחשת לעובדה
כי החיסונים עלולים לגרום גם לתופעות לוואי קשות,
כך לדוג' בין החומרים המצויים בחיסוני השפעת
השונים ,ניתן למצוא פורמלין שהוא חומר שעלול
לסרטן ,כספית ,חומר רעיל למערכת העצבים ועוד.
טענת משרד הבריאות היא ,שעל אף הסיבוכים האפשריים מן
החיסון ,התועלת רבה על הנזק .על כגון זה נאמר  -שומר פתאים
ה'.

בשנים האחרונות משרד הבריאות ממליץ על חיסון נגד שפעת
מידי שנה בתקופת החורף.
וירוס השפעת משתנה כל העת ואיתו גם הרכב החיסון
 שהרכבו משתנה בכל עונה בהתאם לתחזיות ארגוןהבריאות העולמי .השיטה הזאת אמנם איננה מבטיחה
כיסוי מושלם ,אבל חשוב לזכור שגם אדם שיחלה
בשפעת לאחר קבלת החיסון ,המחלה תהיה קלה
יותר ,והסיכון לסיבוכים יפחת באופן משמעותי
ואף יימנע לחלוטין .על פי הנחיות משרד הבריאות
חיסון נגד שפעת מומלץ לכולם ,ובעיקר לאוכלוסיות
הבאות :נשים בהריון ולאחרי לידה ,ילדים מגיל 6
חודשים ועד גיל  12שנים ,בני  65ומעלה ,מי שאושפז
בשנה האחרונה בעקבות דלקת ריאות ,אנשים הסובלים
ממחלות כרוניות ,צוותים רפואיים שמטפלים בחולים
שעלולים להידבק במחלה.
אלא שבאופן די מפתיע (או שלא) דווקא הצוותים הרפואיים
לא ממהרים להתחסן .על פי נתונים של משרד הבריאות ,שיעור
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עושר השמור לבעליו  /הרב חיים ולדר
בתוך ים המחלוקות והמריבות שאנו עדים להן ,הסיפור שאני הולך
לספר לך הוא כמו שושנה בשדה קוצים וכמו מים קרים על נפש
עייפה וכמו כל פתגם שתמצא לנכון לכתוב .תחילה אספר לך על
מקצועי .הפרנסה שלי היא בתחום החשמל ,אבל קשה להגדיר אותי
רק כחשמלאי .אני עובד בכל דבר שקשור בחשמל ,וזה אומר שמעבר
לתיקוני קצרים והעברת קווי תאורה ,שקעים ומתגים ותיקון כל
מכשירי החשמל ,אני מעין בנק של חלפים למקררים ,למכונות
כביסה ולמייבשי כביסה.
כשאתה רואה מכונת כביסה זרוקה בשטח ,אינך מעיף מבט לעברה,
אבל בשבילי היא אוסף של עשרות חלקים פוטנציאליים ,מגומיות
ועד תוף ,מנוע ,ברגים ,דלתות ,צינורות וכדומה .כשאני רואה מכשיר
חשמלי ,הדבר הראשון שאני עושה הוא קודם כל להעמיס אותו על
הרכב שלי ,ואין זה משנה אם אני בדרך לחתונה או בחזור מאסיפת
הורים .עם כל הכבוד ,זו הפרנסה ,ומכשיר חשמלי  -ממגהץ ועד
מקרר תעשייתי  -הוא בפירוש מקור פרנסה.
אני מעמיס ,מביא למחסן ובודק .אם הוא ניתן לתיקון ,אתה יכול
להרוויח עליו אלף שקל ויותר ,ואם הוא לא ראוי לתיקון  -אתה
מתחיל לפרק אותו עד שלא נשאר ממנו זכר ,ואז ייתכן שתרוויח
עליו עוד יותר כסף ,כי בחודש הבא יהיה מישהו שירצה גומייה;
השני  -דלת; השלישי  -צינור; הרביעי  -תוף ,וכל אחד ישלם
לך בין  200ל 400-שקלים .כך אנחנו מתפרנסים.
כשאני אומר מתפרנסים ,הכוונה לי ולשותפי .אנחנו
שותפים זה עשרים שנה .שנינו לומדים במשך
היום .הוא בבוקר ,אני בערב .אני עובד מהבוקר,
ומהצהריים אנחנו עובדים בשותפות .יש עבודות
שאנחנו עושים יחד ויש עבודות שמבצעים לחוד.
אנחנו מתחלקים בכל ,וברוך ד' יש פרנסה טובה.
באחד הימים הוא מתקשר אליי בשעה 14:00
בצהריים ואומר לי" :תגיע אליי מהר
לכתובת זו וזו" .אני שואל אותו:
"קרה משהו?" "תבוא ותראה" ,הוא
עונה" .האם זה סובל דיחוי?" והוא
אומר" :הכי לא סובל דיחוי שאפשר".
אני כבר מדמיין מה יכול להיות שהוא
מצא ,אולי תנור חדש ששווה  2000שקל  -כי יש אנשים ,שמשום
מה זורקים במקום לנקות - ...או אפילו מקרר תעשייתי ששווה 5000
שקל .כשאני מגיע למקום ,אני רואה אותו נשען על מייבש כביסה
חלוד וישן עם דלת לפני נשירה .מבט של מספר שניות מביא אותי
למסקנה ,שאם אנחנו מוציאים מהחורבה הזו  30שקלים  -אנחנו ברי
מזל.
"בשביל הגיגית הזו הבאת אותי לכאן?" אני שואל אותו .ואז אני
מבחין שהוא מזיע כולו" .מה קרה?" אני שואל" .בוא נעמיס את הדבר
הזה על הרכב שלך ואז נדבר" .העמסנו ונסענו לכיוון המחסן .שם
הורדנו את הגרוטאה ,ורק לאחר שהגיף את הדלתות ,הוא מתכופף,
מגשש בידיו ואז מוציא ...קופסה של קפה עלית" .איזה יופי" ,אני
אומר לו" ,הרווחנו  49.90שקל".
"תפתח את הקופסה ותראה שמדובר בקצת יותר" ,הוא אומר .אני
פותח את הקופסא ומגלה שהיא גדושה בשטרות מגולגלים של 200
שקל" .זה היה בתוך המכונה ,מחוץ לתוף" ,הוא אומר לי .אנחנו
מרוקנים את קופסת הקפה .מעולם לא חלמתי כמה כסף יכול להיכנס
בתוך קופסת קפה קטנה .עשרים ושש חבילות ,בכל אחת עשרה
שטרות אדומים מגולגלים היטב ומלופפים בגומיות .סך הכל 52,000
שקלים היו שם.
"מה עושים?" אני שואל אותו" .צריך לברר מי השליך את המייבש",
הוא אומר .התחלנו לברר .תלינו פתקים בכל הבניינים הסמוכים
וביררנו מי השליך מייבש כביסה ישן .כתבנו שיש בתוכו אבידה,
אך לא ציינו איזו .היו די סימנים שידועים רק לנו ,כך שלא פחדנו
שמישהו יטען במרמה כי המייבש שייך לו .לאחר שלושה ימים
התקשרה אליי תושבת המקום ואמרה כי היא השליכה את המייבש,

אך לא ידוע לה על משהו שהלך לאיבוד .שאלתי אותה" :קנית את
המייבש בחנות?" היא אמרה" :לא ,קניתי אותו רק לפני חצי שנה
בגרושים ,מאיזה חשמלאי שעוסק בחלפים ,אך הסתבר שזה בדיוק מה
שזה היה שווה :גרושים"" .תוכלי להיזכר מי החשמלאי?" "כן" ,אמרה
וציינה את שמו .הכרנו אותו .הבראנז'ה הזו די מצומצמת וקיימת
בה תחרות מחד ואחוות אנשי מקצוע מאידך .הוא יכול להתקשר
אליי" :יש עליך איזו גומייה?" ואני אליו" :יש לך דלת של הדגם
הישן של אלקטרה?" דברים כאלה .התקשרתי אליו" .האם מכרת
מייבש לגברת הזו והזו?" אני שואל אותו .הוא מיד מתחיל במגננה:
"שתעזוב אותי .מכרתי לה במאה שקל ,אמרתי לה שזה בלי אחריות.
הוא עבד חצי שנה .כלומר ארבעה חודשים יותר ממה שחשבתי".
"עזוב" ,אמרתי לו" .אין לה שום טענות .אני רק רוצה לברר ממי
רכשת אותו"" .מה העניין?" שאל" .סתם ,צריך לדעת .יודע או לא?"
"ממש לא" ,הוא אומר" ,מצאתי אותו באיזה מגרש פתוח בצפון.
נסעתי עם הילדים לטיול .במקום ליהנות הם היו צריכים לסחוב ִאתי
את הגרוטאה ולפנות לה מקום בחזור ...הוא לא עוזב אותי ,המייבש
הזה ,אפילו שנה אחרי .מה הסיפור כעת?" "טוב ,אם אתה אומר שלא
נתת לה אחריות ,אז אסביר לה" ,שיניתי נושא וסיימתי את השיחה.
מכאן פנינו למורה הוראה .היה ברור שהאישה לא הניחה את הכסף,
כך גם החשמלאי ,אך עדיין היה לנו חשש שאולי האבידה שייכת
מצד הדין לאחד מהם .הרב אמר כי מאחר שהכסף לא היה שייך
להם ,ומדרך תשובתם עולה כי הם אפילו לא ידעו על
קיומו ,הם לא זכו בכסף ואין להם כל שייכות אליו.
שאלנו מה אנחנו צריכים לעשות עוד ,והוא ענה
כי מצד הדין לכאורה יש כאן ייאוש ומותר לנו
להשתמש בכסף ,בתנאי שאם באחרית הימים
יתברר שהבעלים לא התייאשו ,כיוון שהיה
לכסף סימן ,אנו נצטרך להשיב את הכסף.
יצאנו מהרב .אמרתי לשותפי" :אני
כל כך שמח בשבילך .בטח יהיה לך
מה לעשות עם  52,000השקלים".
הוא אומר לי" :התכוונת ."26,000
אמרתי לו" :למה  ?26ספרנו ביחד .זה
היה " ."52נכון ",הוא אמר" .באמת היה
שם  ,52,000אבל מה לעשות ,אנחנו שותפים .אני מצאתי סכום
ואני צריך להתחלק ִאתך" .עצרתי .הסתכלתי עליו לראות שהוא
אינו צוחק ,ארך לי זמן להבין שהוא התכוון לכל מילה" .תגיד ,אתה
בסדר?" אמרתי" .אולי אני אהיה שותף גם אם תזכה בלוטו?" "לא",
אמר" ,הלוטו אינו קשור אליך ,אבל המייבש קשור ועוד איך .זה חלק
מהעסק שלנו" .התחלנו להתווכח עד שזה הגיע לטונים גבוהים ,אבל
הוא לא ויתר" :אתה תיקח את  26,000השקלים ,ולא פרוטה אחת
פחות" .בשלב מסוים הוא פשוט הניח מחצית מהסכום על גדר אבנים,
עלה על האופנוע והשאיר אותי עם הכסף .הלכתי הביתה והחלטתי
שאת הכסף הזה אני שומר .יום לאחר מכן מישהו ביקש ממני הלוואה.
הבאתי לו את הסכום וידעתי שהכסף נמצא בידיים בטוחות.
כך חלפו שנתיים ,הכסף הוחזר והולווה מספר פעמים ,ואז התארסה
ִבתו של שותפי .החתן היה בן תורה וידעתי ששותפי התחייב לסכום
לא קטן .כשלושה שבועות לפני החתונה באתי יחד עם רעייתי
לביתו .אמרנו להם שאנחנו רוצים למסור להם את מתנתנו עוד לפני
החתונה ,כדי שיוכלו לעשות בה שימוש נאות בזמן הקריטי הזה.
ישבנו ִאתם דקות אחדות ולאחר מכן חזרנו לביתנו .עוד לא הגענו
הביתה ,וכבר צלצל הסלולארי שלי" .מה זה צריך להיות?" שאל
שותפי" .שמרתי לך את הכסף ששייך לך" ,אמרתי לו" .האבידה הזו
הייתה מלכתחילה שייכת לך ואני רק שמרתי אותה כפיקדון"" .אבל
זה היה רק  26,000שקלים ,איך הסכום הזה צמח פתאום ל"?80,000-
"זה חשבון אחר" ,אמרתי לו" .הרי אתה מתחיל לעבוד מהצהריים ואני
עובד עוד שעתיים בבוקר .מאז מציאת האבידה ,קיבלתי על עצמי
שכל עבודה שאעשה בבוקר ,אפריש לך מחצית ,וזה סכום המחצית
שהצטבר מהשעתיים האלה בשנתיים שחלפו".
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כשרבותינו הקדושים לימדו אותנו במדרש על
ּכֹוכ ִבים ִׂשים
יּה ַּכּנֶ ֶׁשרְ ,ו ִאם ֵּבין ָ
"אם ַּתגְ ִּב ַ
הפסוק ִ
אֹור ְידָך" ,שהקב"ה מתנבא בפס' על אותו
ִקּנֶ ָךִ ,מ ָּׁשם ִ
עשו הרשע ,לימדו אותנו חז"ל" ,עתיד עשו הרשע
לאסוף טליתו ולישב בין הצדיקים בגן עדן" ,לעתיד
לבוא כשתגיע שעת מתן שכר "ותשחק ליום אחרון" ,הראשון שיעמוד
בתור לקבל שכר יהיה עשו ,הוא יתעטף עם טלית ,הוא בטוח שאם
למישהו מגיע השכר בעולם זה רק לי ,ודאי ודאי שלא ליעקב אבינו,
והוא מיד הולך להתיישב בגן עדן.
ולשון המדרש קשה עוד יותר ,שהקדוש ברוך הוא גוררו משם ,אפילו
כשהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו לצאת הוא לא מבין ,למה צריך
לגרור אותו ,להוציא אותו משם לא כתוב ,מוציאו משם ,עשיו לא
היה אדם טיפש ,אם הוא יודע שהוא לא עבד את ה' מה לו אם כן
לחפש בגן עדן בכלל ,הרי אתה ויעקב חלקתם עולמות .אלא עשיו
היה בטוח שהוא עובד ה' ,הוא חייב להיות ממשיך דרכו של יצחק,
כל החיים שלו הוא חיקה את אביו יצחק ,בעודו בטוח שאם יש מקום
פנוי במערת מכפלה הוא מוכן למות בשבילו ,זה רק בשבילי המקום
הזה ,לא יתכן שמקום זה שייך למישהו אחר ,הוא מוסר נפש ,ולבסוף
ערפו את ראשו שם.
מי שמסתכל בעיון בפרשת השבוע שלנו על עשו ,רואה שכל החיים
שלו הוא אמר לעצמו :מה שאבא שלי הצדיק עושה אני אעשה
כמוהו ,ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח את יהודית בת בארי ,ולמה
בן ארבעים ,ולמה התורה מדגישה לנו את גילו ,וכי סיפרה לנו התורה
באיזה גיל אברהם התחתן ,או באיזה גיל משה רבנו התחתן ,אם היא
מוצאת לנכון לספר לי באיזה גיל עשו הרשע התחתן ,ודאי שיש פה
לימוד ,אומרת לנו התורה שיש פה מהלך של עשו ,שתלמד שאתה לא
תיפול במהלכים האלה ,אמר עשו ומה יצחק אבי לא נשא אשה אלא
בגיל ארבעים ,אף אני הגיעה השעה שאשא אשה ,אני כמו יצחק אבי,
אני אחכה עד גיל ארבעים ,ויהי עשו בן ארבעים שנה.
לכן עלינו לדעת ,יש לנו טעות בהסתכלות מיהו עשו ,אנחנו לא
מציירים את הציור נכון ,התורה מספרת לנו מי זה עשיו ומי זה יעקב,
וכמה ההבדלים ביניהם דקים ,ואכן כבר לימדונו חז"ל ,שאין בין גן
עדן לגיהנום אלא חוט שערה ,זה הכל ,בין להיות עשו לבין להיות
יעקב אביהו זה חוט שערה.

בין עשיו ויעקב  -כחוט השערה
בהפטרה של השבת נקרא את דבריו
של הנביא מלאכי ,שהוא בעל הנבואה
"ל ֶכם ַהּכ ֲֹהנִ ים
האחרונה ,אומר בהפטרה ָ
יׁשים ַעל
ּבֹוזֵ י ְׁש ִמיַ ,ו ֲא ַמ ְר ֶּתם ַּב ֶּמה ָבזִ ינּו ֶאת ְׁש ֶמָךַ .מּגִ ִ
ִמזְ ְּב ִחי ֶל ֶחם ְמג ָֹאלַ ,ו ֲא ַמ ְר ֶּתם ַּב ֶּמה גֵ ַא ְלנּוָךֶּ ,ב ֱא ָמ ְר ֶכם ֻׁש ְל ַחן ה' נִ ְבזֶ ה
ּומנְ ָחה ֹלא ֶא ְר ֶצה ִמּיֶ ְד ֶכם"
הּוא ,וכו' ֵאין ִלי ֵח ֶפץ ָּב ֶכם ָא ַמר ה' ְצ ָבקֹותִ ,
ככה נקרא בהפטרת השבת פרשת תולדות.
פונה הנביא מלאכי לאותם אלה הנמצאים בתוך בית המקדש ,כהנים
עובדי ה' ,הנביא לא פונה לאותם אלה שנמצאים בבתי תיאטראות
ואיצטדיוני כדורגל ,אליהם הוא לא מדבר ,וכך לפני שהוא חותם את
הנבואה האחרונה של עם ישראל ,שלאחריה לא תהיה יותר נבואה
בעולם ,למי הוא פונה ,לאותם שכבר נשא ליבם לשרת את ה' ,אלה
שרוצים להיקרא עובדי ה' ,ואומר להם הנביא אתם מבזים אותי,
משרתי ה'.
ואנו לא מבינים ,מה אנחנו מבזים אותך ריבונו של עולםַּ ,ב ֶּמה ָבזִ ינּו
"חזְ קּו
ֶאת ְׁש ֶמָך ,להלן בפרק ג' אומר הנביא מלאכי לעם ישראלָ ,
יכם ָא ַמר ה'ַ ,ו ֲא ַמ ְר ֶּתם ַמה ּנִ ְד ַּב ְרנּו ָע ֶליָך? ֲא ַמ ְר ֶּתם ָׁש ְוא ֲעבֹד
ָע ַלי ִּד ְב ֵר ֶ
ּומה ֶּב ַצע ִּכי ָׁש ַמ ְרנּו ִמ ְׁש ַמ ְרּתֹו" ,אתם לא באמת רוצים לעבוד
ֹלקיםַ ,
ֱא ִ
אותי .איך תתכן כזו קוטביות ,פסוקים כאלה צריכים להכנס ללב של
כל אדם ירא שמים.
יש מציאות ,אומר לנו הנביא מלאכי ,שיהיה אדם שישתדל להיות
משרת ה' ,עובד ה' ,נמצא בבית ה' ,ובסופו של דבר יגידו לו בשמים
אתה ביזית אותי ,והוא בתום לבבו ישאל במה ביזיתי אותך ,מה
כבר עשיתי ,במה ביזינו את שמך ,והקב"ה יענה לו במה ביזיתם את
שמי? אתה אפילו לא מבין? בהקריבכם לחם מגואל ,מנחה לא ארצה
מידכם ,לא רוצה את המנחות שלך ,לא רוצה את הקרבנות שלך.
זה באמת צריך להכנס לתוך הלב ,פסוקים של הנביא האחרון מלאכי,
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חידות לפרשת תולדות:
 .1ארבעים ותשע אומות התקבצו למילה אחת
בפרשה ,מהי המילה?

14
14

5

5

13
13

6

6

 .2אילו היתה עוד מצווה אחת בתורה זה היה לשון
צער ,למה הכוונה?
" .3ויבא מן השדה"  -איש שדה" ,צא מן השדה"
נאמר למי שבגדיו "כריח שדה".
התדע כמה שנים חלפו בין הביאה להיציאה? (רש"י)

12
12
7

7

תשובה מהעלון הקודם -
חידה בתמונה פרשת חיי שרה:
11
11

10
10

9

9

8

8

ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע
שנים ,וברש"י בת ק כבת כ ,ובת כ כבת ז.
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ת
עוז"

מהנעשה במוסדות
"

סד
םי
מפ
י עוללים ויונקי

רשמים ממסע
הקודש של
מוסדות כאייל
תערוג בראשות
מו"ר ראש
המוסדות
הרה"ג
אייל עמרמי
שליט"א,
לרבי נחמן
מברסלב והבעל
שם טוב זיע"א

בעז"ה אנו שמחים להודיע על
פתיחת בית מדרש לבעלי בתים
בכל יום שיעורים בין 9:30-13:00
ב 13:00מנחה ולאחר מכן ארוחת
צהריים בשרית למשתתפים

בית מדרש יום לבעלי בתים בביה"כ "חסדי שמואל"

*השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב

		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

השבוע התקיים יריד לתלמידי
כיתה א' כתגמול על חריצותם
ושקידתם בלימוד כתיבת מילים

עם למידה מקצועית ברמה
חוגי העש
ההרהעם מדריכים יראי שמיים
גבו

6

בס"ד

חדש בשכונה

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

לפרטים נתנאל0506785912 :
תפילות לימות החול
( 05:10כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
		
שחרית הנץ החמה
07:00
		
שחרית מנין ב'
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
		
שחרית מנין ג'
08:15
		
שחרית מנין ד'
13:00
		
מנחה מנין א'
16:25
		
מנחה מנין ב'
סמוך למנחה
		
ערבית מנין א'
( 19:15בתום השיעור בגמרא)
		
ערבית מנין ב'
( 20:15בתום השיעור המרכזי)
		
ערבית מנין ג'
גמרא מסכת בבא בתרא עם הרב שליט"א
18:45
		
ימים א' ,ב' ,ה'
 20:30לאחר ערבית
			
יום ד'
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 נחמן מברסלב
			
יום רביעי
הלכות שבת/מועדים
			
יום חמישי
פעילויות לנשים
שיעור לנשים מפי הרבנית עטיה
		
יום שלישי 21:00

זמני תפילות ושיעורים
שימו לב לשינויים בזמני התפילות והשיעורים עקב המעבר לשעון חורף

תפילות ושיעורים בשבת קודש
16:20
		
מנחה ערב שבת
05:00
		
שחרית הנץ החמה
07:00
		
שיעור בהלכות נידה
07:30
		
שחרית מנין ראשי
12:30
		
תהילים לבנים
13:30
שיעור הלכה ,שולחן ערוך
14:00
		
מנחה מנין א'
14:30
		
שיעור מוסר
15:15
		
מנחה מנין ב'
16:50
		
שיעור הלכה
17:20
		
ערבית של מוצ"ש
17:40
		
אבות ובנים
פעילויות לנשים בשבת
13:00
		
תהילים לבנות
13:00
		
שיעור לנשים

(כ30-דק' לפני השקיעה)
(כשעה קודם הנץ החמה)
( 30דק' לפני תפילת שחרית)
(אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)
חושן משפט

(בתום השיעור)
(כ 30-דק' קודם צאת השבת)
(עם צאת השבת)
(לאחר ערבית של מוצ"ש)
(בביה"כ חסדי שמואל)
מפי מו"ר שליט"א
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פלורידה-מיאמי

קליפורניה LA -לוס אנגלס

יום חמישי ה' כסליו )(15.11
לאחר תפילת ערבית
שובה ישראל Shuva Israel
18461 west Dixie highway
miami FL 33160

יום ראשון ג' כסליו )(11.11
שיעור נשים ותהילים
12426 Burbank Blvd,
Valley Village, CA 91607

12:00

יום שישי ח' כסליו )(16.11
לאחר תפילת שחרית
בבית הכנסת ספרא
Mystic Pointe 19275
Dr, Aventura, FL 33180

יום שני ד' כסליו )(12.11
תפילת שחרית לוס אנגלס
ומיד לאחמ"כ פת שחרית
עם חברי הקהילה

6:00

כולל חזון עובדיה
7210 Beverly Blvd, Los
Angeles,CA 90036

17:00

ליל שבת

דרשת ליל שבת קודש פרשת ויצא
לפני תפילת ערבית
 Netive Ezra,נתיבי עזרא
2655 NE 207th St,
Miami, FL 33180
 20:30שיעור ועונג שבת

שבת

 16:00שיעור ומייד לאחמ"כ תפילת מנחה

מוצ"ש

יום שלישי ה' כסליו )(13.11
כולל בעלי תשובה
19819 Ventura blvd
Woodland Hills CA
91364

10:00

חנוכת כולל חדש
12450 Burbank Blvd
# E North Hollywood,
CA 91607

19:00

 20:00מלווה מלכה וסעודה רביעית ברוב
עם לחברי הקהילה עם שירה וריקודים
לכבוד דוד המלך
3029 NE 188th st apt -322
Miami FL 33180

יום ראשון י' כסליו )(18.11
 14:00ביקור בקהילה היהודית במיאמי
 19:00קבלת קהל
שיעור לאחר תפילת ערבית
 Bnai Sephardim , 3670בני ספרדים
Stirling Rd, Fort Lauderdale,FL 33312

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!
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