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מאמר הרב
עברנו על דבר ה' ,בואו נקבל את הדו"ח ונשלם הקנס' או חס
ּומ ֲחה ִפיוְ ,ו ָא ָמר ֹלא ָפ ַעלְ ִתּי ָא ֶון".
"אכָ ל ָ
וחלילה ָ
מפני מה תיקנו תפילה בלחש? מפני עוברי עבירה .משום
שהתפילה נועדה להודות על העבירות ולא רצו שהסביבה
תשמע ,אבל על האדם לפחות מול בוראו להודות על כשלונותיו
לאורך כל התפילה ,גם ב'-רפאנו' וגם ב'-אתה חונן' ויבקש סיוע
מה' לשנות את מעשיו ,להודות על העבר ולצעוק על העתיד!
אתי" – כל
אֹותְךַ ,על ָא ְמ ֵרְך ֹלא ָח ָט ִ
"הנְ נִ י נִ ְש ָׁפּט ָ
ולכן הנביא זועק ִ
התביעה של הקב"ה עלינו היא ,על שאנחנו טוענים מה כבר
עשינו – והלא בסה"כ אנחנו דתיים שומרי מצוות ,אך מסרבים
להודות בכך שיום יום אנחנו בוגדים בקב"ה בכך שאנחנו
נמשכים אחר יצרינו – בתאווה ובקנאה לנחלתם של אחרים,
ומסרבים להודות בכשלונותינו – אלא אוהבים לטפוח לעצמנו
על השכם ולומר אשרינו ומה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו –
לא כך היתה הגישה של רבותינו ואבותינו ,הם תמיד חיפשו את
החסר אצלם ,ומעולם לא הסתכלו על מעלותיהם.
כך מצינו באברהם אבינו ,שכאשר סיים את העקידה ,המבחן
הגדול שערך אי פעם הקב"ה לבן אדם ,ואברהם אבינו עמד
במבחן זה בהצלחה ,ובכל זאת אומרת התורה לאחר העקידה,
ַ"ויְ ִהי ַא ַחר ַה ְד ָּב ִרים ָה ֵאלֶ ּה " ,ואמרו רבותינו הרהורי דברים היו
שם – אמר אברהם ,בני יצחק בן  37ולא נשוי ,אילו הרגתיו
בעקידה היה מת בלא בנים ,איך טעיתי טעות כזאת שלא
השאתיו אשה עד כעת – אברהם אבינו לא טופח לעצמו על
השכם ,אלא הוא מחפש איפה חיסרתי ,איפה שגיתי – כך על
כל אדם ירא ה' לנהוג ,לבקש את החסר ולהשתדל לתקנו – בכך
הוא מודה בכשלונו ובכך מתרצה לבוראו.

הּודהַ ,א ָּתה יֹודּוָך ַא ֶחיָך ,יָ ְדָך ְּבע ֶֹרף אֹיְ ֶביָך ,יִ ְׁש ַּת ֲחוּו ְלָך ְּבנֵ י ָא ִביָך"
"יְ ָ
יהּודהְּ ,ומח ֵֹקק ִמ ֵּבין ַרגְ ָליו".
וכו'ֹ" ,לא יָ סּור ֵׁש ֶבט ִמ ָ
אומר יעקב אבינו לבנו יהודה קודם מותו' ,דע לך יהודה!
ית ולא
שהוד ַ
ֵ
אתה הוא שזוכה לכתר המלוכה מכל אחיך ,משום
ית בכשלון שלך ,יכלת להסתיר את
הוד ַ
ית ָּתא במעשה תמר! ֵ
ְּב ֵה ְ
העבירה כיוון שכבר חרצו בית הדין שאתה זכאי ,וקבעו שתמר
היא זאת שזינתה וצריכה להשרף ,וכשהיא מוצאת והחלה האש
לאחוז בבגדיה ,ואמרה "לְ ִאיׁש ֲא ֶׁשר ֵאּלֶ ה ּלֹוָ ,אנֹכִ י ָה ָרה" ,מיד
קמת ואמרת וצעקת ברגע שהתבררה התמונהָ ,צ ְד ָקה ִמ ֶּמּנִ י!
היא הצדיקה ואני הרשע!
נגרם לך בזיון גדול ,אתה נשיא וחשוב בארץ ,היית מול יצחק
ויעקב שישבו באותו בית דין .הבושה היא נוראית ,שאדם
במעמד של רב ואדון וחשוב כמותו יאמר חפשתי פרוצה ברחוב!
הּודה" – גבורה של אריה וחוצפה של גור,
אבל "ּגּור ַא ְריֵ ה יְ ָ
בגבורה עילאית קמת והודאת 'אני פושע ,אני חוטא!' ובאותה
שעה הלבשת על עצמך בושה גדולה אבל גם כתר מלכות לנצח
ּומח ֵֹקק ִמ ֵּבין ַרגְ לָ יו".
יהּודהְ ,
נצחים ,שנאמר "ֹלא יָ סּור ֵׁש ֶבט ִמ ָ
כל מי שאינו מודה במעשיו ,הקב"ה מקללו .להשם יתברך פחות
אכפת מה עשית ,אלא יותר אכפת לו כיצד אתה נוהג לאחר
העוון ,האם מכסה פשעיו ומצדיק דרכו' ,תראה לא הייתה לי
"מֹודה ְועֹזֵ ב יְ ֻר ָחם".
ֶ
ברירה ..ה' יבין אותי' או
יוסף קידש שם שמים בסתר והוסיפו לו אות ה' בשמו ,שנאמר
יהֹוסף ָׂשמֹו" ,יהודה קידש שם שמים בגלוי ,כל שמו
"עדּות ִּב ֵ
ֵ
של ה' נמצא בשמו! י-ה-ו-ד-ה! יהודה הוא שעבר עבירה ויוסף
ברח מהעבירה ,אבל יהודה בעבירה הביא יותר כבוד על ידי
שהודה בכשלונו ופירסמו.
רבותיי ,כולנו חוטאים וטועים ,בקנאה ,בשנאה ,בכבוד ,בלשון
הרע .השאלה אם אנו תופסים את עצמינו ואומרים' ,חטאנו,
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האשה עושה לפנים משורת הדין – ואתה?
סיפר הרב ראובן אלבז שליט"א :בעבר זכיתי לשמוע שעורים ממורנו
ורבינו רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל .כשהגענו לדברי המשנה (כתובות
נט" :):ואלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה :טוחנת ,ואופה ,ומכבסת,
מבשלת ,"...פתח הגאון רבי בן ציון ואמר:
"לכאורה ,מה מחויבת האשה לעשות? לקחת תפוח אדמה ,להכניסו
עם מים ומלח לתוך הסיר ,ולהעמיד את הסיר על גבי האש ...אה,
אתה רוצה תבלין? שים בעצמך ,היא לא חייבת לך יותר מזה ...ואם
היא מתבלת את התבשיל – זו כבר מידת לפנים משורת הדין .ואם היא
קוצצת בצל ומוסיפה כורכום או קינמון – זה כבר ממש לפני ולפנים
משורת הדין ...אין זה חיוב עליה!
אלא מה ,ודאי שאשה כשרה אינה מגישה אוכל תפל ולא מתובל,
אלא טורחת ומתקנת את המאכלים שיהיו ערבים לחכו של בעלה.
אם כך ,מן הראוי שיעשה גם הבעל דברים שאינו חייב לעשותם ,ואל
יאמר" :רק מה שאני חייב על פי דין אני עושה" ...שהלא אם תתבונן
תראה שגם היא עושה לך דברים שאינה חייבת כלל ...היא מתבלת לך
את האוכל וטורחת ,ולעיתים משחימה את הבצל שיהיה טעים ,וייתן
טעם משובח למרק .זה לא סתם בצל שלם ש"זרקה" לתוך הסיר ,היא
טורחת למענך הרבה יותר מחובתה ,ועל הטרחה הזו עליך להשיב

לה כגמולה הטוב.
ובמה? בעשיה ובטרחה לפנים משורת הדין .הסתכלות זו חייבת
להיות מול העיניים כל הזמן .לשים לב לכל הטירחה שטורחת האשה,
ולא לחפש תמיד היכן לא הצליחה לעמד בדרישות.
שמעתי מכמה יהודים נאמנים ,שראו במו עיניהם את הגאון רבי
בן ציון זצ"ל נכנס למטבח ביום שישי ,לובש את הסינר ,לוקח את
הדגים ומקרצף אותם ,מחתך ומבשל .הוא לא עשה זאת מפני שרצה
לאכול דג טעים .כל רצונו וכוונתו היו כדי להנות את אשתו ,לתת לה
הנאה ושמחת חיים ,שתיכנס לשבת קודש בשמחה וברוגע ,ושתהיה
לשניהם יחד שבת שלום .כדי להגיע לאוירה של שלום צריך להעניק
ולהשפיע ,לכן היה מכין את הדגים לשבת.

בבית ,וכך הוא נכנס לבית הכנסת שבמקום מגוריו ,ורואה שם אברך שלא
הכירו מפעמים קודמות ,כי נישא בשנה האחרונה לבת המקום ,וגר הוא
עכשיו בבית חמיו .אברך זה משך מאד את ליבו של אותו בחור צעיר,
באישיותו הקורנת והחביבה ובגודל התמדתו בתורה ,וכך בחור הישיבה
לאותו אברך וביקשו האם יוכל לקבוע אתו מדי פעם זמן לימוד משותף,
וכמובן שהאברך הסכים על אתר.
וכך באחת הפעמים הגיע הבחור ללמוד עם האברך ,וכשהוא משוחח אתו
בדברי תורה ומוסר ,נעמדה חמותו של אותו אברך בפתח ,בנסותה לומר
לו דבר מה ,אך האברך לא שם ליבו לזאת.
למחרת נודע בבית כנסת כי אשתו של אותו אברך ילדה בת בשעה טובה,
וזו הסיבה אשר חמותו של אותו אברך ניסתה להביא לסיום
שיחתו עם אותו בחור ,כי אשתו כבר הרגישה שמתקרבת
עת הלידה ,שיבוא לעמוד לצידה.
אבל אותו אברך לא פסק מלימודו עם אותו
בחור ישיבה ,והכל כדי שלא לפגוע בבחור
אשר בא ללמוד אתו ,וכך לא שם אל ליבו
לחמתו והיה מרוכז באותו בחור ישיבה ,הוא
ראה את היושב מולו כחלק אלוק ממעל!
הוא ידע שכשהוא יבוא לעולם העליון
הוא יישאל :האם המלכת את חברך עליך?
'המלכת' פרושו שעשיתו למלך! ומלך לא
עוזבים באמצע שיחה ,וכל אדם באשר הוא הוא
אדם ויש לכבדו ,ולהיזהר מאד מפגיעה בו.
אותו בחור ישיבה התפעל מאד מהאברך ומדרגה אצילית זו,
החליט על אתר ללכת ולמוד בישיבתו של אותו אברך ,שם ,אמר ,ישתלם
גם הוא במדרגות האדם עד שיגיע לדרגה כזו – שכבוד האדם יהיה בעינו
ככבוד המלך!
וכך עלה והתעלה אותו בחור ,ולימים נודע שמו בישראל 'מרן המשגיח
ר' ירוחם ממיר' וכשפרסם את ספרו 'יסודי הדעת' כתב בהקדמה סיפור
זה על עצמו ,כדי להכיר טובה לאותו אברך שפתח את עינו לראות ערך
וגודל האדם וכבוד האדם באשר הוא.

חינוך ילדים

"כי ידעתיו את אשר יצוה את בניו אחריו"

חשיבות כבוד האדם
יסוד מיוסד לכל חברה מתוקנת ,ולכל קבוצה שחיה ביחד ,כדי לקיים חיי
חברה מתוקנים ,היא הכבוד וההערכה שרוחשים האנשים אחד לרעהו,
או אז נמנעים רוב התופעות המכוערות המצויות במקומות בהם
השנאה הבוז והחשדנות שולטים במרקם החיים.
איך באמת מגיעים למצב כזה שבני אדם יחיו בכבוד
בהדדיות? ומה מונע מבני האדם לשאוף לחיות
באהבה אחד לשני כשהם יודעים שזה המתכון
והמפתח לחיים משותפים נוחים ורגועים?
בוודאי יאמרו הכל שעיקר הבעיה טמונה
בקנאת איש ברעהו ובממונו ובכל אשר לו,
המולידה חוסר הפרגון וצרות העין שהיא
רעת כל האדם! אבל האמת שהם תוצאות של
בעיה יותר עמוקה ושורשית ,והיא כבוד האדם
באשר הוא ,וממנה יימנע גם מקנאה ושאר מרעין
בישין ,וכשנדע להתגבר ולהתלמד לחיות לפי הדרך
הנכונה ,ממילא כל התופעות המוזכרות יחלשו ולא יהוו
משקל ,כדי להשפיע על מהלך החיים של בני האדם.
המשגיח ר' ירוחם זצ"ל הגיע ליסוד גדול זה ,אחר שחווה הרגשה
אמיתית זו בעצמו! וממנה ,מעיד על עצמו ,זכה לגדול ולהגיע לדרגת
האדם הגדול .בהקדמה לספרו 'יסודי הדעת' מספר המשגיח ר' ירוחם,
על סיפור שארע לפני כמאה שנה ,בחור ישיבה צעיר לימים ,שב לעירו
משהות ממושכת בישיבה ,במשך כל זמן חורף ,כשאז היו שוהים בישיבה
לזמנים ארוכים ,ולא היתה אפשרות להגיע לעיתים קרובות יותר לבקר
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אֹוד ָיתא ְולָ א ְב ֵה ְית ָתא" ,לא התבייש להודות
"א ְתּ ֵ
ואומר על כך אונקלוס ַ
על האמת באותו מעשה מפורסם עם תמר כלתו ,וזה סוד הצלחתו.

אתי
ַעל ָא ְמ ֵרְך ֹלא ָח ָט ִ
הקדוש ברוך הוא לא תובע את האדם רק על עצם העברה ,יכול להיות
שהיצר הרע השתלט עליך ועשית מעשים נוראים ,היצר הרע תפס אחיזה
"מכַ ֶּסה ְפ ָׁש ָעיו
ושלטון בגוף שלך ,אבל מה עשית דקה אחת אחר כך? ְ
ֹלא יַ ְצלִ ַיח" .חוסר ההצלחה שלך בחיים נובעת לא מהעוונות שלך ,אלא
אתי".
"על ָא ְמ ֵרְך ֹלא ָח ָט ִ
מהכסוי של החטאַ ,
לדוגמא ,אדם חוטא בלשון הרע ,ידוע מה שאמרו חז"ל שעוון זה של
לשון הרע שקול כעבודה זרה ,גלוי עריות ושפיכות דמים ,בשמים זה
נחשב כמו רצח! אדם צריך להסתכל באותה חומרה על עוון לשון הרע,
כמו החומרה של שפיכות דמים .אדם דיבר על חברו לשון הרע ,זה נחשב
כמו רצח ,אבל לא זו בלבד ,אלא גם כאילו עבד עבודה זרה ונכשל בגילוי
עריות!
מה עושה האדם מיד אחרי שהוא דבר לשון הרע? הוא מכסה על כך!
הוא אומר :בסדר ,באמת דיברתי לשון הרע ,אבל כולם מדברים ...בגמרא
כתוב :אמר רב יהודה אמר רב :רובם בגזל ,ומיעוט בעריות ,והכל בלשון
הרע .בלשון הרע סלקא דעתך? אלא ,אבק לשון הרע .אכן מעיד רב
יהודה ,כולם נכשלים בלשון הרע ,אז האם כולנו רוצחים? כולנו עובדי
עבודה זרה?
התשובה היא :כן! כאשר התורה אמרה "לא תרצח" ,היא לא אמרה את זה
רק לאותם שאינם שומרי תורה ומצוות ,אלא אמרה התורה את זה לכל!
גם לנו היא אמרה את הציווי :לא תרצח! אבל היכן אנו רוצחים? מה?!
האם באמת אנחנו רוצחים?!
כן ,כולנו רוצחים ע"י לשון הרע! עוון לשון הרע שקול כנגד שלושת
העברות החמורות ,ולכן זה נחשב שגם אנחנו רוצחים! ומה זה בסך הכל
יאמר האדם? ...דיברתי לתועלת ...לא באתי סתם להפיל עליו רפש...
האדם בונה לעצמו מצודות וחומות של הגנה! מה פתאום?! אני טעיתי?!
מה אני אדם שפל?! דיברתי לשון הרע? לא ייתכן...
מכאן ילמד כל אדם ,לא העוון מביא לחסר הצלחה בחיים ,אלא חוסר
"מכַ ֶּסה ְפ ָׁש ָעיו ֹלא יַ ְצלִ ַיח!"
ההכרה בכשלון ,הוא הגורם לכך! ְ

יח
ְמ ַכ ֶּסה ְפ ָׁש ָעיו ֹלא יַ ְצלִ ַ
ישנו דבר נפלא במדרש ילקוט שמעוני ,וכך איתא
שם :כל מי שאינו מודה במעשיו הקדוש ברוך הוא מקללו ,שכן
מצינו בקין בשעה שהרג את אחיו אמר לו הקדוש ברוך הוא :היכן הבל
אחיך? אמר לפניו ,ריבונו של עולם ,אני והבל הבאנו דורון לפניך  -שלו
קבלת ולי החזרת בפחי נפש ,ממני אתה מבקשו? והלא אינו מתבקש
אלא ממך ,שאתה משמר את כל הבריות! אמר לו הקדוש ברוך הוא :אני
מודיעך היכן הוא.
אמר לפניו קין :רבונו של עולםּ" ,גָ דֹול ֲעוֹנִ י ִמּנְ ׂשֹא"! לא יהא עוני גדול
מששים ריבוא שהן עתידין להכעיס לפניך במדבר ,וכיון שאומרים לפניך:
ֹאמר ה' ָסלַ ְח ִּתי ּכִ ְד ָב ֶרָך".
"נ ֵֹׂשא ָעוֹן" ,מיד אתה מוחל להם ,שנאמר"ַ :וּי ֶ
באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא :אם איני מוחל מיד ,אני נועל דלת
בפני בעל תשובה .מיד מחל לו הקדוש ברוך הוא מחצה ,שבתחילה אמר
לו" :נָ ע ָונָ ד ִּת ְהיֶ ה ָב ָא ֶרץ" ,ולפי שלא עשה תשובה שלמה כתיב"ַ :וּיֵ ֶׁשב
ְּב ֶא ֶרץ נֹוד" ,כלומר בתחילה "נָ ע ָונָ ד" ,ואלו לאחר מכן רק "נֹוד" .הרי
שמחל לו הקדוש ברוך הוא מחצה.
"ּומֹודה ְועֹזֵ ב יְ ֻר ָחם",
ֶ
"מכַ ֶּסה ְפ ָׁש ָעיו ֹלא יַ ְצלִ ַיח" ,זה קין,
וממשיך המדרשְ :
זה יהודה ,ולפי שגרם יהודה לראובן שהודה ,לפיכך סמכו משה ,שנאמר:
"א ֶׁשר ֲחכָ ִמים יַ ּגִ ידּו".
יהּודה" .ועליהן כתיבֲ :
אּובן ְו ַאל יָ מֹתְ ...וזֹאת לִ ָ
"יְ ִחי ְר ֵ
עד כאן דברי המדרש.
מובן מכך ,שהקדוש ברוך הוא אומר לקין :אתה לא תצליח בחיים ,לא
בגלל שרצחת ולא בגלל שעשית מעשה שפל .אתה יודע למה אתה לא
תצליח בחיים? כי אתה מכסה את הפשעים שלך! אתה לא יכול להתמודד
מול האמת! מול הכשלונות שלך! זאת הסיבה לחסר ההצלחה שלך בחיים.
ומנגד ,יהודה כמו שמעיד עליו יעקב אבינו" ,יהודה אתה יודוך אחיך"
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בריאות ותזונה

וכל עמידה ,ולו הקטנה ביותר ,נחשבת :חוקרים באוסטרליה הגיעו
למסקנה שכל מה שנדרש הוא  1-2דקות של עמידה בכל שעה כדי
להפחית את רמות המולקולות בגוף הקשורות לסיכון לסרטן.
לפניכם מס' עצות:
א .דברו בפלאפון בעמידה  -מומלץ לעמוד במהלך שיחות הטלפון
בעבודה .עמידה שומרת את האנזים השולט על חילוף
החומרים של השומן והכולסטרול בגוף ,פעיל .מעבר
לכך ,לעמידה על הרגליים יש דרך קסומה לקיצור
שיחות.

תפסיקו לשמור על הכסא!
ככל שיש לאנשים יותר שעות ישיבה ביום ,כך גדל הסיכוי
שלהם למוות מוקדם יותר ,ללא התחשבות באיזו מידה
הם מתאמנים או עד כמה הם רזים .כך עולה מדו"ח
שהתפרסם לאחרונה.
במשך זמן רב ,מחקרים התמקדו בשאלה כמה זמן
אנשים בילו בפעילות פיזית ,בלי לברר מהו משך
הזמן שהושקע בישיבה ומהן ההשפעות שלה ,במחקר
בכיר שנערך במכון לטיפול בסרטן ,בקנדה ,נמדדה
גם ההשפעה של ישיבה ממושכת.
גם אם אתם מתאמנים  5ימים בשבוע במשך  30דקות
בכל פעם ,אתם עדיין נמצאים בסיכון אם אתם מבלים את
שארית הזמן בישיבה במשך פרקי זמן ארוכים .אבל יש לכם
דרך לפתור את הבעיה :פשוט לקום מהכיסא .על פי המחקר,
קיצוץ כמות הזמן שאתם יושבים יכול להפחית משמעותית את הסיכון
לסרטן הריאות ( )20%וסרטן המעי הגס (.)30%

ב .בצעו מטלות בעמידה  -בסופו של דבר ,ההגנה
הטובה ביותר שלכם נגד תופעות לוואי שליליות
הכרוכות בישיבה היא להפסיק לשבת ,אמצו לעצמכם
הרגלים שיגרמו לכם לקום מהכסא מידי פעם.
לדוגמא לטאטא את הרצפה מידי פעם ,לקום להכין
קפה ,או לגשת לספריה להוציא ספר מהארון .ביצוע של
 150מטלות ביום יכול להוריד לחץ דם גבוה ב 13-נקודות ,על
פי הרפואה והמדע .הירידה אמנם נמשכת רק  8שעות ,אך אם תהפכו
את זה להרגל יומי ,תוכלו לשפר את מדי לחץ הדם בטווח הארוך.
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אהבת תורה ,רגישות לזולת אולי שניהם יחד?!
גדולי ישראל שבכל הדורות היו ידועים במידת הרחמים שלהם,
וברגישותם הגדולה לצרכי הזולת ולרגשותיו .רבי איסר זלמן
מלצר זצוק"ל ,היה דודם של שלשה מראשי ישיבת חברון – רבי
אהרן כהן ,רבי יחזקאל סרנא ורבי משה חברוני .בהלווייתו של רבי
איסר זלמן ,עמד רבי משה חברוני ובקש לספר ספור מדהים ,על
אהבת התורה של דודו:

הדודה" ,הוא בא אליך בעיצומו של העוצר ,אבל כל המעשה שונה
לחלוטין .אתה ספרת את הספור ,כדי ללמד על אהבת התורה של
רבי איסר זלמן ועל התמדתו .את זה כולנו כבר יודעים ,גם בלי
הספור שלך .הספור מראה את שבחו בענין אחר".
וכך ספרה אלמנתו של רבי איסר זלמן מלצר ,על פשר אותו מעשה:
רבי איסר זלמן כתב את חידושי התורה שלו ,ואני סייעתי לו לסדר
את הכתבים .הוא רצה מאד שהספר יצא לדפוס ,ואני רציתי בכך
עוד יותר ממנו .הבעיה הייתה ,שבגלל קצב ההדפסה האיטי ובגלל
העומס ,בעלי הדפוס אמרו שרק בעוד חמש שנים יוכלו להדפיס
את הספרים! זה היה מצער מאד ,שהרי עולם התורה זקוק לספרים
של ר' איסר זלמן! יום אחד הודיעו לי מבית הדפוס ,שמישהו ויתר
על ההדפסה שלו' .אם תביאו לי את הכתבים של ר' איסר זלמן עד
מחר ,בשמונה בבוקר ,הכתבים יכנסו מיד לדפוס .אבל אם תבואו
בשמונה וחמש דקות ,התור ייתפס ,ותחכו עוד חמש שנים' ,כך
הודיע בעל בית הדפוס.
בלילה הגיע ר' איסר זלמן לביתו ,והרבנית ספרה לו בשמחה גדולה,
שהכתבים יכנסו לדפוס למחרת בבוקר .הכל כבר מוכן ומאורגן,
אין שום מניעה להביא את הכתבים להדפסה .פתאום החוויר רבי
איסר זלמן" .מה קרה?" ,שאלה הרבנית בדאגה.
"את יודעת ,שהכנסתי לספר קושיא ותרוץ של ר'
אהרן כהן ,וגם קושיא ותרוץ של ר' חצק'ל סרנא,
ורק את ר' משה חברוני לא הכנסתי"" .נו ,ולכן?
מה הבעיה? ר' משה חברוני הרי לא יקפיד ,הוא
עניו גדול" "...אני לא יכול לפגוע פגיעה כזו",
אמר רבי איסר זלמן" .אני לא אדפיס את
הספר בלי קושיא של ר' משה".
הרבנית בילה הינדא כמעט
התחילה לבכות ,אבל רעיון
גאוני נצנץ ועלה במוחה" .תיגש
לר' משה חברוני ,ותשאל אותו על
תרוץ לקושיא ברמב"ם ,על אף שאתה
כבר יודע את התרוץ .תמחק את התרוץ שאתה כתבת ,ותכניס את
התרוץ שלו – שיהיה זהה לשלך – ל'אבן האזל'".
וכך ,בשעה שתים בלילה הגיע ר' איסר זלמן מלצר אל ר' משה
חברוני ,כדי לשמוע ממנו תרוץ לקושיא ,ולהכניס ל'אבן האזל',
כדי שלא יהיה חשש של פגיעה בר' משה ...כזכור ,היה באותו
לילה עוצר ,אבל העוצר לא הפחיד את ר' איסר זלמן מלצר .הוא
בא אל ר' משה חברוני עם 'רמב"ם קשה' .הוא אמר ,שלא היה יכול
לישון בלילה ,והייתה זו האמת לאמתה ,וכי היה יכול לישון בעת
כזאת?! הן הדפסת הספר תלויה ועומדת על חוט השערה ,ובשום
אופן אי אפשר להוציא את הספר ,אם תהיה בכך פגיעה ח"ו בר'
משה.
לאחר שהציג ר' איסר זלמן מלצר בפני ר' משה חברוני את הקושיא
האדירה ,וקבל ממנו את התשובה ,שכבר חידש בעצמו לפני כן,
הוא מהר אל ביתו .צריך היה לערוך את הדברים מיד ,שבשעה
שמונה בבוקר כבר יהיו הכתבים בדפוס" ...ר' איסר זלמן היה
מתמיד גדול מאד" ,אמרה הרבנית בילה הינדא" ,אבל הוא לא היה
רק מתמיד ,הוא גם היה 'מרחם על הבריות' .מאמצים גדולים מאד
עשה ר' איסר זלמן כדי להיזהר מכל חשש של פגיעה ח"ו בזולת".

בארץ ישראל התנהל באותה תקופה ,מאבק עקוב מדם בין
האנגלים לבין המחתרת היהודית .בזמנים מסויימים הכריזו
האנגלים על עוצר – אסור לצאת מהבית בלילה ,החל מהשעה
שש בערב ועד השעה שש בבקר .חיילים בריטים פטרלו ברחובות,
לפקח על ביצוע העוצר .כל אזרח שנמצא מסתובב ברחוב ,נלקח
למעצר או – אם נראה חשוד ומסוכן – אפילו נורה על ידי החיילים.
בשעת לילה מאוחרת ישב רבי משה חברוני בישיבה ולמד .השעה
הייתה שתים בלילה ,כשנשמעו דפיקות על הדלת .הוא נבהל
ונחרד ,הבריטים באים! מה הם מחפשים בישיבת חברון? הם
חושבים שמישהו החביא כאן 'סליק' של נשק?!
מה יהיה? הוא בכלל לא יודע אנגלית ,ואין לו דרך לתקשר
איתם .הוא התפלל מעומק לבו ,ובקש מה' שיעזור לו.
אחר כך ניגש אל הדלת ,ושאל בקול קצת רועד:
"מי שם?" .ואז הוא שמע קול עונה לו באידיש:
"דער פעטער" ( -הדוד).
הדוד?? רבי איסר זלמן מלצר בא אלי בעת כזו?
בתחושת רווחה גדולה הוא פתח את הדלת ,ורבי
איסר זלמן מלצר נכנס פנימה" .למה
הגיע הדוד פתאום לישיבה?" ,תהה
רבי משה חברוני" .והרי יש עוצר,
ומסוכן להסתובב בחוץ!" .אמר
לו הדוד ,רבי איסר זלמן" :ישבתי
בבית עם רמב"ם קשה ,והייתי זקוק
בדחיפות לתירוץ על הקושיא .את מי
יכולתי לשאול בשעה כל כך מאוחרת בלילה? אמרתי לאשתי:
'ר' משה חברוני ,האחיין שלנו ,וודאי אינו ישן עכשיו .הוא יושב
בישיבה ולומד .אלך אליו ,ונלבן יחד את הקושיא ברמב"ם'".
"עמדתי נדהם מגודל אהבת התורה של הדוד" ,אמר רבי משה
חברוני בהספדו" .הוא טרח ובא בשעה שתים בלילה ,בעיצומו של
עוצר ,מאחר שלא היה יכול להישאר בלי תרוץ על הקושיא! לאחר
מכן" ,המשיך רבי משה וספר בהספד" ,רבי איסר זלמן הסביר לי
את הקושיא האדירה שהציקה לו .התפללתי לה' שיאיר את עיני,
ואמרתי תרוץ .רבי איסר זלמן מלצר היה מאושר.
"הוא פנה ללכת ,אבל אני הפצרתי בו' :דוד ,בבקשה תישן כאן!
מסוכן לצאת עכשיו לרחוב!'' .אני צריך לכתוב את החידוש' ,הוא
אמר' .בסדר ,אפשר לכתוב כאן!'' .לא ,אני צריך לכתוב במחברת
שלי .אני לא יכול לכתוב כאן ,רק בבית'" .החלטתו הייתה נחושה,
ומה יכולתי לעשות?! ראו מה זאת אהבת תורה! ראו עד היכן
התמדתו המופלאה של רבי איסר זלמן מלצר!" את כל זה סיפר
רבי משה חברוני בשעת ההלוויה
ב'שבעה' ,כשבא רבי משה לנחם את הדודה הרבנית ,הזכירו בני
הבית את הספור שספר בהספד .אמרה לו הדודה" :לא כך היה
המעשה"" .לא כך היה?" ,תמה רבי משה חברוני" .והרי בעיני ראיתי
ובאזני שמעתי .הוא בא אלי בעיצומו של העוצר" ."...נכון" ,אמרה

(אדרבא)
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של הנהג ,וכך הדרך הראויה לנהוג בה.
וכך :אם ישב רבי משה במושה הקדמי ,וייצא מהמכונית כשיגיעו לביתו,
ורבי יעקב יישאר מאחור בדרך שעד לביתו ,הרי הנהג מלפנים יישאר
לבדו ,ורבי יעקב במושב האחורי  -אין זה מתאים כלל .וכי כך מתנהגים
כלפי הנהג? ואולי הוא ירצה גם לשוחח בדרך עם רבי יעקב ,וזכות זו
תהא נבצרת ממנו מחמת סידורי הישיבה? לא כך מתנהגים.
לכן החליטו שישב רבי יעקב מלפנים .כאשר הגיעו לביתו של רבי משה,
יצא רבי יעקב מהרכב כדי לאפשר לרבי משה לצאת ,ואז חזר רבי יעקב
למושב הקידמי ,וכך שמרו על היחס הנכון כלפי הנהג ,בהבנה לעמקי
רגשותיו ,כראוי וכיאות לגדולים בתורה שכמותם( .אדרבא)
***
בספר "רפואה והלכה" מובאת תשובתו של רבי משה פיינשטיין זצ"ל,
ובה הוא מבאר את מעלתן של הברכות .וכך מספר המחבר" :פגשתי
רופא דתי ,שעלה ארצה מארה"ב ,שאלתי אותו על הרקע שהביאו
לחיות כיהודי ,והוא סיפר לי דברים כהוויתם ,מה חולל בו את המהפך
בחיים' :הגיע אלי חולה שכל המערכות בגופו קרסו ,מצבו היה אנוש
ונותרו לו רק מספר ימים לחיות .הרופאים הבכירים העריכו שבניתוח
מסובך ומורכב ,ניתן להותירו עוד כמחצית השנה בחיים .הניתוח היה
יקר מאד ,וגם מנת הייסורים הממתינה לו היתה גדולה מאד .הצגנו את
הבעיה בפני המשפחה ,והמתנו להכרעתה .ביקש החולה עצמו ,שהיה
מתלמידי רבי משה ,להפנות את השאלה לרבו'.
"הוסיף הרופא' :החלטתי בעצמי לנסוע אל רבי משה לשמוע ממקור
ראשון את דעתו .הגעתי אל רבי משה והצגתי לפניו את ההתלבטות
הקשה .כשומעו את הדברים ,זלגו עיניו של רבי משה דמעות .במשך
קרוב לעשרים דקות ישב ובכה .שנים לא שמע אודות תלמידו זה ,וברגע
שנודע לו מצבו הרפואי ,בכה ללא הפוגה' .מה לעשות?' ,היתה השאלה.
ביקש רבי משה שהות של יום לחשוב ולהחליט .למחרת הורה לבצע את
הניתוח ,באומרו' :אנחנו נתפלל לרפואתו ונבקש בשבילו שנים ארוכות',
והוא הוסיף והסביר' ,בחצי שנה שמעריכים הרופאים שיוכל להתווסף
לחייו ,הוא יזכה לענות אמן על מאה ברכות וקדישים ,מלאך יווצר מכל
אמן ,כל מלאך יצטרף לפמליה של מעלה ויוכל ללמד עליו זכות'".

רבי משה פיינשטין ורבי יעקב קמינצקי זצ"ל
שני גדולי התורה ,רבי משה פיינשטיין ורבי יעקב קמינצקי זצ"ל ,היו
יחד באותו מאורע ,את דרכם הביתה אמורים היו לעשות בצותא ,שכן
היה יהודי אחד בעל רכב שנועד לקחת את שניהם ,כל אחד לביתו -
קודם את רבי משה ,ואחר כך את רבי יעקב.
רכבו היה בעל שתי דלתות בלבד ,וכך אי אפשר היה להכנס למושבים
האחוריים אלא דרך הדלת הקידמית ,וממילא ,גם אי אפשר לצאת ,אלא
אם כן היושב לפנים יוצא ראשון ומקפל את מושבו ,כדי לאפשר יציאה
ליושב מאחור .דיברו ביניהם שני הגדולים הללו ,מי ישב מלפנים ומי
ישב מאחור.
אמרו לנו אתם הקוראים :אם רבי משה יוצא קודם ,האם הגיוני שהוא
יכנס לאחור ובכך יאלץ רבי יעקב לקום מכסאו בשביל לאפשר לרבי
משה פיינשטיין לצאת ,או שאולי ישב רבי משה פיינשטיין במושב
הקדמי? כל אדם רגיל שנשאל בזה משיב ,שיותר הגיוני שישב רבי משה
מלפנים .אך הם החליטו ,שרבי משה ישב מאחור ורבי יעקב מלפנים.
והרי ההגיון הפשוט הוא להפך ,ומדוע הסיקו מסקנה שכזו?
וכך היה הנימוק :אין זה דרך ארץ כלפי הנהג ,שיהא הוא לבדו מלפנים,
עם כסא ריק לצידו ,ומביא לביתו את רבי יעקב היושב במושה האחורי,
כך הוא אולי דרכם של נשיאים ופוליטיקאים שלהם נהג צמוד ,אבל זהו
עלבון כלפי יהודי המציע את שרותיו כנהג כדי להביא לביתם את גדולי
התורה .ולכן ,רגישותם לזולת של רבי משה ורבי יעקב הביאה אותם
למסקנה ,שצריך לארגן את הישיבה באופן שתמיד יישאר מישהו לצידו

פתרו את החידות הבאות וחפשו את פתרונן בתפזורת:
•מה נתן יעקב לבניו
•בני יוסף ( 2שמות)
•בו שמו את יוסף
•מקום קבורת רחל
•נחש
•עיר בלבנון

•נהר בפרשה
•בעלי חיים בפרשה ( 3תשובות)
•בור ללא תחתית
•שוכבים עליה
•שנות חיי יעקב
•שנות חיי יוסף
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פתרון
לחידה
משבוע
שעבר:
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הפסוק או הפתגם

המסתתר בתמונה

כשנפגשו יוסף ובנימין נאמר עליהם בתורה:
ּובנְ יָ ִמן ָבּכָ ה ַעל
ּארי ִבנְ יָ ִמן ָא ִחיו ַויֵ ְּב ְּך ִ
ַ"ויִ ּפֹּל ַעל ַצ ְו ֵ
ּאריו" ואומר רש"י יוסף בכה על שני מקדשות
ַצ ָו ָ
שעתידין להיות בחלקו של בנימין וסופן להחרב,
ובנימין בכה על צואריו על משכן שילה שעתיד
להיות בחלקו של יוסף וסופו להחרב.

ת
עוז"

מהנעשה במוסדות
"

סד
מפי
ים י
ע
ו
ללים ויונק

מבצע "איסוף זכויות"
בת"ת כאייל תערוג

בית יעקב “ -כאייל תערוג“
מהנעשה בבית ספרינו
בית ספרינו שם דגש על למידה מזדמנת
מתוך חוויה יצירה והנאה

כי
תה ג‘
כשרה למדה
ה
ל
וייצג
כות ח
בתע ה את הנל נוכיה
מ
ד
רוכה

ב"ה לאחר תקופה ארוכה בה התלמידים השקיעו ואספו
זכויות במסגרת מבצע "איסוף זכויות" נערכה הגרלה
והילד נהוראי ג'ני ני"ו מכיתה ג' זכה באופניים

כיתה ה‘ מתכוננת למבחן
חיצוני בעברית ,מתאמנת
בכתיבת חיבור וכדי ליצור
חוויה בהקניית החומר ,יצרה
תערוכת מיצגים על החיבורים

6

כיתה ד‘ יצרה פרוייקט
כללי זה“ב בחנוכה

בס"ד

חדש בשכונה
לסוגרים
בחודש ינואר

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

לפרטים נתנאל0506785912 :
תפילות לימות החול

זמני תפילות ושיעורים

( 05:50כ 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
 20:45שיעור לנשים מפי הרבנית עטיה
יום שלישי		

תפילות ושיעורים בשבת קודש
		
מנחה ערב שבת
		
שחרית הנץ החמה
		
שיעור בהלכות נידה
		
שחרית מנין ראשי
		
תהילים לבנים
שיעור הלכה ,שולחן ערוך
		
מנחה מנין א'
		
שיעור מוסר
		
מנחה מנין ב'
		
שיעור הלכה
		
ערבית של מוצ"ש
אבות ובנים		
פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

( 16:15כ30-דק' לפני השקיעה)
( 05:35כשעה קודם הנץ החמה)
 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)
07:30
( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)
 13:30חושן משפט
14:00
14:30
( 15:15בתום השיעור)
( 16:45כ 30-דק' קודם צאת השבת)
( 17:15עם צאת השבת)
( 17:35לאחר ערבית של מוצ"ש)
( 13:00בביה"כ חסדי שמואל)
 13:00מפי מו"ר שליט"א

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

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

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

נשמח מאוד לראותכם בין המשתתפים

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

תה קפה
ו
כיבוד קל בין
ה
שי
עו
רי
ם

השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב
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בשיעור תורה עם המקובל האלוקי הרב יעקב עדס שליט"א והרב שלום ארוש שליט"א

בשבוע הבא ימסור מורנו הרב
שליט"א שיעורי תורה ב:
יום ג' ,י"ז טבת ()12/25
 19:00יבנה
ביה"כ נצח ישראל,
רחוב החבצלת 330

תמונות משיעורי הרב השבוע באשדוד

 20:30אור יהודה
ביה"כ עטרת כהנים,
רחוב המעפילים 8

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

הקהל הקדוש מוזמן!
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