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מאמר הרב
שמי שלא רוצה את השבת וכן יהודי שלא רוצה תפילין ולא רוצה את
העבדות לה' ,הוא יירדף ויסבול סבל נורא ואיום .כך נהגו כל הנביאים
והמוכיחים שעמדו לעם ישראל ,וכלשון הגמרא 18 :קללות ישעיהו הנביא
קילל את ישראל ,במידה שלא ירצו מדינה דתית ואת חוקי השולחן ערוך.
וטובה קללה שקלל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שברכם בלעם
הרשע .גם אחיה השילוני הסביר לעם שבמידה וירצו מדינה חופשית
וחילונית כמה סבל ושכול וצער יהיה בעם.
וכך רואים בימינו בעוונותינו כמה סבל ושכול ,איך בתי העלמין מלאים
בבחורי חמד ,בחורים צעירים ,שנקטפו בדמי ימיהם ,והשכול והסבל
בבתי ישראל וכמעט שאין בית שאין שם מת – ועדיין לא שוכנענו,
שהעם היהודי ללא תורה וללא עבדות לה' לא ישרוד ולא יתקיים' ,כי
אין אומתנו אומה אלא בתורתה ,ובלי תורה אין אנו אומה' ,כך אמר
רבנו סעדיה גאון .כשאנחנו הדתיים חובשי הכיפה נשתכנע בידיעה זו
נצליח להקרין זאת גם לאחינו הטועים החילונים.
מספיק רמזים הראה לנו ה' כי אנו בפתחה של שואה נוספת לעם ישראל,
צבירת הנשק הגרעיני ,הכימי וביולוגי אצל אויבינו מסביב ,שמכריזים
בריש גלי שנועד להשמדת ישראל ,ומתאימים הדברים עם דברי רבותינו
בזוהר ובתלמוד ,שספרו לנו ,על הרעש הגדול שיהיה על אדמת ישראל,
חֹומה לָ ָא ֶרץ ִּתּפֹולְ ..ו ָר ֲעׁשּו ִמ ָּפנַ י ְּדגֵ י ַהּיָ ם ְועֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם" ,כך מובא
ְ"וכָ ל ָ
בנביא יחזקאל .הממשל כאן בארץ שיכור מגאווה ושיכור מהתנשאות של
"ּכ ִֹחי ְוע ֶֹצם יָ ִדי"' ,אנחנו לא נרשה ואנחנו לא ניתן' .גאותנים טפשים ,וכי
הצלחתם למנוע במשך  10שנים את נפילת הטילים על ישראל מרצועת
עזה – שאינה מדינה והינם ללא הכרה בינלאומית.
לכן ידע האדם ,כל אחד גורלו ועתידו מופקד בידיו ,כל מי שקיבל עליו
"א ֲח ִריתֹו ֲע ֵדי א ֵֹבד",
שמירת תורה ומצוות בשלמותם יינצל ,ומי שלאַ ,
זה המסר שלימד משה רבן של ישראל קודם חג השבועות!

עזרא הסופר תיקן להם לישראל שיהיו קוראים בפרשת קללות שבתורת
כוהנים (פרשת בחוקותי) קודם עצרת – כך אומרת הגמ' במסכת מגילה.
לפני מתן תורה ביקש עזרא הסופר שיקראו את אותם  49קללות שבספר
ויקרא ,קללות וצרות נוראיות המיועדות למי שלא מסכים לקבל את
יהם נַ ְפ ָשׁם ָח ֵפ ָצה'!
ּׁקּוצ ֶ
'ּוב ִש ֵ
התורה ,ובחר ללכת בדרכיו שלוְ ,
וכך כותב השולחן ערוך ,שאסור לו לאדם בערב חג השבועות להקיז
דם ,ופירושו להכניס עצמו למקום סכנה ,משום שיום ערב חג השבועות
הוא יום מאוד מסוכן ,שביום הזה יוצאת רוח מלפני ה' ואותה רוח שמה
'טבוח' ,והיא מזיקה לכל מי שמסרב לקבל את התורה ואת תכתיביה,
לכן אל לאדם להכניס עצמו למקום סכנה בערב חג השבועות ,שהשטן
מקטרג במקום סכנה!
עומד משה רבנו בחיר האומה ,ומקלל קללות נוראיות את מי שלא רוצה
ּוב ַׂשר ְּבנ ֵֹתיכֶ ם
לקבל את התורה ואת תכתיביה"ַ ,ו ֲאכַ לְ ֶּתם ְּב ַׂשר ְּבנֵ יכֶ םְ ,
ּתֹאכֵ לּו" וכו' .רבותי ,למען האמת ,באיזו קהילה היו מוכנים לקבל את
הדרשה הזאת מפיו של משה רבנו ,באיזה קהילה היו שותקים וממלאים
פיהם מים כשמשה עומד ומייעד  49אסונות וצרות ויסורים קשים למי
שמסרב לקבל עליו את גזרותיה ומצוותיה של התורה ,ומעדיף בפורקן
ובחופש המדומה .ודאי שאף קהילה לא הייתה מוכנה לקבל זאת ,רק
עם ישראל דור דעה ,שהבינו שמשה אומר אותם מאהבה ומלב רחום,
רק עם שיודע שהסכנה למי שלא יקבל את התורה היא נוראית ,וכיצד
אפשר לעמוד מן הצד ולראות את הרעה אשר תמצא את עמי ְ"ו ֵאיכָ כָ ה
יתי ְּב ָא ְב ַדן מֹולַ ְד ִּתי".
אּוכַ ל ְו ָר ִא ִ
לכן אמרה התורה" ,מֹוכִ ַיח ָא ָדם ַא ֲח ַריֵ ,חן יִ ְמ ָצא ִמ ַּמ ֲחלִ יק לָ ׁשֹון" ,יש הרבה
שמרמים את העם ,ובלשון הדיפלומטית ,נותנים תחושה לעם שזה לא
כ"כ מסוכן שלא לקיים את התורה ,העיקר שאתה לאומי ,ומשרת בצבא,
השאר לא כ"כ חשוב ,אם אתה שומר שבת או מניח תפילין זה מעלה!
אבל במידה ולא אין אתה הופך להיות מטרה לסבל ולצרות ולחיצים
מרים שיגיעו ממלכות שמים.
ולכן בפרשת בחוקותי כותב ה' בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים,
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מריבות בבית בגלל הנושא הכספי? האמנם?
גבר לפעמים חושב לעצמו ,ויתרה מכך אף מתבטא בצורה הגורמת
למחלוקת ,על כך ש"-לאשתי יש חור בכיס ובגלל זה אנו רבים"?!
האמנם? האם המריבה היא רק משום שהאשה בזבזנית או משום
שיש תקשורת לקויה בין הבעל לאשתו? גברים רבים מנהלים את
חייהם בתחושה כי נשותיהן "בזבזניות" יתר על המידה" ,אילו רק
אשתי לא היתה כל היום בקניון"" ,אילו לא היתה מוציאה את כל
מה שאני מכניס" ,או אז ,היינו במצב כלכלי טוב יותר.
האמת היא ,שחשוב לדעת ש"בזבזנות יתר" במקרים רבים זה ענין
של מבט ,בעוד גברים יעדיפו להוציא כסף על טלפון חדש ,או
רכב חדש ,ולא יקראו לזה בזבוז אלא צורך מחיה ,נשים ישלמו על
עוד בגד עבור הילדים או עבור האשה עצמה ...אבל גם אם זה נכון
והאשה באמת מבזבזת יותר כסף מהבעל ,עלינו לנסות לראות נראה
מה הגורם שבגלל הוצאות אלו נקלעים למחלוקות לא נעימות:
במחקר ,שנערך באחת האונברסיטאות החשובות בעולם ,נמצא
כי לא משנה מה הייתה אישיותו המקורית של בן הזוג (האם הוא
חסכן או פזרן יותר) ,או מה היו נסיבות החיים של בני הזוג (הכנסה
גבוהה או נמוכה ,למשל) ,מה שהשפיע על הסיכוי לעימות כלכלי
בנישואים בין בני הזוג ,היה בראש ובראשונה ,האופן בו ראו בני
הזוג זה את זה ,שזה מה שהשפיע כמובן על האופן בו הם מדברים
האחד עם השניה.
עבור הבעל ,המחקר מצא שנישואים לאישה שאותה הם ראו כבזבזנית
היתה הגורם החשוב ביותר בקונפליקט פיננסי בנישואים ,וזה לא
בהכרח קשור האם הוצאת הכסף היתה הכרחית או לא ,אלא התדמית
של האשה בעיני הבעל היא זו שהכריעה את לשון המאזניים.

עבור נשים ,נישואים לבעל שראה אותן עצמן כבזבזניות היה הגורם
החשוב ביותר בגרימת קונפליקט פיננסי .כלומר עצם העובדה
שאשה חשה שהבעל חושב עליה כך ,גורם מצדה של האשה להכנס
למאבקים ומריבות על הנושא הכספי.
הנתונים היו נכונים הן לגבי זוגות שאכן הוציאו הרבה כספים – והן
לגבי זוגות שבקושי הוציאו אגורה" .בני הזוג צריכים לתקשר היטב
על הנושא הכספי ,במיוחד בתחילת הנישואים" ,אומרים החוקרים
למסקנתם" .אל תחשבו שהבעיות הפיננסיות ייעלמו באורח פלא
כשהנסיבות שלכם ישתנו .המחקר שלנו מראה שהנסיבות הן לא
הנושא כאן – התפיסה שלכם זה את זה היא הנושא ,ותפיסה כזו לא
תמיד משתנה רק כי הנסיבות השתנו".
ומכאן אל הבית שלנו ,על כל אחד מאיתנו לנסות לעשות כל שביכולתו
לראות בעין טובה אין הצד השני ,לא בעין ביקורתית ושופטת ,רק
כך יוכל להגיע לשיחה מסודרת עם דרך ארץ ורגישות ראויה ,ורק
כך יוכלו בני הזוג לתקשר יחדיו על ההוצאות הכספיות ולנסות
להגיע לעמק השווה בנושא הכלכלי ,שלא הוא המפריע ,אלא יחס
בני הזוג זה לזו.
לעץ תפוחים משלו ,משה חזר בכעס למשתלה בכדי להחזיר את
העציץ עם הזרע העקשן שמסרב להיות עץ תפוחים.
בואו נעשה מבחן לרגע ,תעצרו בבקשה את הקריאה ונסו לחשוב
ולענות אתם למשה הנידון...
(עכשיו אפשר להמשיך בקריאה) העובד במשתלה הסביר למשה:
שבאמת הזרע לא סורר כפי שחשב .הזרע בתחילה הרקיב והתחיל
לנבוט ,להוציא שורשים קטנים ואפילו קצת לצמוח  -אלא שזה היה
בתוך האדמה ולכן משה לא ראה את ההתקדמות של גדילת העץ.
אבל אם הוא יחכה עוד קצת וימשיך להשקיע בעץ ,לפתע הוא יראה
את העץ גודל ופורח .ואפילו אם הוא ימשיך לעקוב בכל יום ויום
לא תיראה לו אף התקדמות מכיוון שכל ההתקדמות בימים אלה
היא קטנה ומתחת לפני הקרקע ,וגם כשייצא מעל פני האדמה ,מיום
ליום לא ייראה שינוי ניכר ,אך לאחר שנה פתאום ייראה עץ יפה.
האמת היא שהעץ כן גדל כל יום ,ולו במעט אם טופל כהלכה,
ואפילו אם לא שמנו לב ,והראיה שהגובה שלו כעת (בהשוואה
לשנה לאחור מהיום) מעיד על גדילתו האיטית מידי יום .אותו
הדבר בחינוך ילדים ,אין עבודה חינוכית שלא מצמיחה ,שלא עושה
פירות כל עוד עושים את העבודה כמו שצריך בהתמדה ואמונה אך
עם המון סבלנות ואורך רוח ,השקעה ועידוד ,עם תפילה לבורא
עולם ,למטרת חינוך ולא לשם פריקת תסכול וכעס המצטבר אלינו
מהמצב הנוכחי ,באמונה שיבוא יום וכל מה שהשקינו וטיפחנו את
ילדינו ישתלם בהמשך הדרך.
הבעיה היא שאנחנו רוצים לראות את התוצאות מיד ומעל לפני
השטח .גם הילד בשאלה התקדם ויתקדם עוד יותר הרבה בעניין
הקימה במשך הזמן ,צריך פשוט לתת לו עוד קצת זמן ,המשך
השקעה והרבה עידוד והבנה בכדי שגם נוכל לראות את התוצאות
בשטח .בסוף ,על פי רוב ,הסבלנות משתלמת.

בעיות עם השקמה בזמן לילד  -מה עושים?
שאלה :יש לילד שלי בעיה לקום בבוקר בכוחות עצמו ,וכל בוקר
אני מוצאת את עצמי במלחמת “ההשכמה” ,שהיא מלחמה שעבורי
יש בה מפסיד אחד ,והוא אני (האמא).
לילד באמת שלא אכפת לאחר לבית הספר ,אני היא זו שצריכה
להעירו בבוקר ,אני זו שאמורה לארגן לו את האוכל והתיק ,וכמובן
למצוא תירוץ בכל פעם מחדש על האיחור ולכתוב על כך למורה.
לאחר מכן ,אני זו שנשארת מותשת לאחר שאחרון הילדים שלי
יצא מהבית וכו’.
מה לא ניסיתי ,עשיתי עם הילד מבצעים ,פרסים ,הסברים ,עונשים
ומה לא ,עברתי משיטה לשיטה הלוך וחזור ,ועדיין אני רואה שהילד
אינו קם בזמן בוודאי שלא בכוחות עצמו  -לכן לאחרונה התייאשתי
ואני נותנת לו להתמודד לבדו עם הבעיה שהוא בעצמו מייצר .מה
עושים בנידון?
תשובה :אדם אחד ,שלצורך הדיון נקרא לו משה ,קנה במשתלה
זרע של עץ תפוחים .משה המדובר שתל את הזרע באדמה היטב,
השקה לפי ההוראות ,עדר ועשה את כל ההוראות שהיו כתובות
בדף המצורף לאותו זרע שקנה .יתרה מכך ,בכל יום הוא ישב למשך
שעות ליד העציץ וחיכה ,וחיכה ,וחיכה  -אך לא היה נראה כל עץ
העומד לצאת מאותו זרע שקנה.
לאחר  3חודשים של עבודה מאומצת ומייגעת ,וציפיות שווא שיזכה
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שמי שאול חי לוי מכיתה ו'
ואני מתגורר בהר חומה,
אני מאוד אוהב ללמוד בתלמוד תורה ,הרבנים מלמדים בתורה
טובה ומספרים סיפורים על תלמידי חכמים שגורמים לי לרצות
להיות כמוהם ,וגם יש מפקח טוב ,אני אוהב לשחק עם החברים
בכל מיני משחקים וכיף לי לבוא יום יום לת"ת.

"תלמידים
מספרים
על עצמם"

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון

והשבוע :הילד המתוק אלעזר עמרמי ני"ו מכיתה ו'

פרשת בחוקתי פרק כ"ו פסוקים ג' – ד'
וותי ִּת ְׁש ְמרּו ,ו ֲַע ִׂש ֶיתם א ָֹתם ד .וְנָ ַת ִּתי גִ ְׁש ֵמיכֶ םְּ ,ב ִע ָּתם; וְנָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ יְבּולָ ּה ,ו ְֵעץ ַה ָּׂש ֶדה י ִֵּתן ִּפ ְריֹו.
ת-מ ְצ ַ
םּ-ב ֻחּק ַֹתיֵּ ,תלֵ כּו; ו ְֶא ִ
גִ .א ְ
ופירש רש"י" :שתהיו עמלים בתורה ותעשו את המצוות ואז תקבלו את כל הברכות והשפע".
ואומר הרמב"ם שהמטרה של הברכה בעולם הזה לאדם העוסק בתורה ומקיים מצוות אינה "שכר" על המצוות ,אלא "כדי" שיהיה
פנוי ושליו לעסוק בתורה ובמצוות .ואמרו חז"ל" :כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ודרך ארץ.
יה"ר שנזכה לקבל על עצמינו את עול התורה והמצוות.

ותשישות שעלולה להופיע כשרמות הסוכר בגוף יורדות מתחת
לטווח התקין.
תת פעילות של בלוטת התריס  -בלוטת התריס ,שממוקמת בחלק
התחתון והקדמי של הצוואר ,אחראית על קצב חילוף החומרים
בגוף ,תהליך שהופך את המזון לאנרגיה .אנשים שאצלם בלוטת
התריס פועלת לאט מדי ,עלולים להרגיש חסרי מרץ ולעלות במשקל.
יותר מדי קפאין  -קפאין יכול לשפר ערנות ויכולת ריכוז ,אך
יותר מדי ממנו עלול לגרום לעלייה בקצב הלב ובלחץ
הדם ולעצבנות .ישנם מחקרים שמצביעים שצריכה
מוגזמת של קפאין עלולה לגרום לעייפות אצל
אנשים רגישים.
עבודה במשמרות  -עבודה בלילה או במשמרות
מתחלפות עלולה להפר את פעילות "השעון
הפנימי" בגוף ולגרום לתחושת עייפות במהלך
שעות הערות .כמו כן ,רבים מעובדי משמרת
לילה מתקשים לישון היטב במהלך היום.
סכרת  -אצל חולי סוכרת ,רמות הסוכר בדם גבוהות
מהתקין ,כי הגוף לא מסוגל להכניס אותו לתוך התאים,
שם הוא הסוכר הופך לאנרגיה .כתוצאה מכך ,חולי הסוכרת
מרגישים חולשה ועייפות למרות שהם אוכלים מספיק .אם אתם
חשים עייפות מתמדת ,שלא מוסברת על ידי סיבות אחרות ,רצוי
לבצע בדיקת סוכר.

מרגישים כל הזמן עייפות?
הרבה סיבות יכולות לגרום לכך ,הנפוצות כאן
לפניכם.
דום נשימה בשינה  -יתכן שאנשים ישנים מספיק
לכאורה ,אך הם לא מודעים לכך שהם סובלים
מדום נשימה בשינה .זהו מצב שבו יש הפסקות
קצרות בנשימה במהלך השינה .כל הפסקה כזו
מעירה משינה לכמה רגעים ,אך רוב האנשים
חוזרים לישון כמעט מיד ואינם מודעים לבעיה.
התוצאה :תשישות מחוסר שינה ,למרות שמבלים
במיטה כשמונה שעות בכל לילה ,דום נשימה בשינה
ניתן לאבחן במכון שינה.
חוסר "דלק"  -אכילה מועטה מדי או אכילת תזונה הדלה
במרכיבים מזינים עלולה להוביל לחולשה ועייפות .תזונה ששומרת
על רמה מאוזנת של סוכר בדם עשויה למנוע "ירידת אנרגיה"
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האברך ,הגנב ,והחתונה  /חלק ב' – ר' קובי לוי
תקציר משבוע שעבר :מדובר באברך ושמו שאול פנחסוב ,אשר נגנב לו
שעון יד יוקרתי שקיבל מחמיו ושהיה יקר לו עד מאוד ,בצר לו הגיע לתחנת
משטרה לדווח על הגניבה ,והחל לספר על הגנב ושמו מרקו אלגריסי
ששיטה בו וברח עם השעון ,וכך מספר שאול פנחסוב לצ'חנובר החוקר:

או אולי לבית תמחוי" .הרב נחום השיב" :בוודאי ,פעם או פעמיים בחודש
הוא מגיע למשרדו של ר' חנניה גודמן ,האחראי על קופת הצדקה של
השכונה ,ומבקש חבילת מצרכים .הוא בדרך כלל נענה בשלילה .רק
בחגים הוא משחרר לי חבילונת".
"מצוין ,עדכון חשוב מאד .תודה ושלום" .השוטר איתר תוך דקות
ספורות את כתובתו של אלגריסי ...החמקן ,ואמר לפנחסוב" :יקירי,
בינתיים עלה לקומה שניה ,לבית הכנסת של התחנה ,תלמד שם שעה.
בעוד שעה תרד אלי ,לפני כניסת שבת השעון כבר יהיה בעזרת השם
על ידך השמאלית .תרגע! אל תחייג לאדון מרקו ,ותבקש מהרב נחום
שלא יתקשר אליו ,תנו לו מנוחה! כדי שיפתח את הפלאפון ויפסיק
להתחמק" .כעבור שעת לימוד ותפילה ,נכנס האברך למשרדו של
צ'חנובר ,הלה חייג ,והופ .מרקו אלגריסי משיב לו" .אדון מרקו שלום,
מדבר צ'חנובר ,אנחנו לא מכירים ,אבל שלח אותי אליך אדון גודמן
מקופת השכונה ,אני שליח שלו ,יש לי באוטו חבילה בשבילך לשבת.
אתה בבית?" ,התענין השוטר" .לא .אגיע מאוחר יותר .תשאיר את
החבילה ליד הדלת ,"...ביקש אלגריסי" .לא ולא ,גודמן משלם לי רק
בתנאי שהבן – אדם מקבל את החבילה לידיים ,תגיד שעה ואני שם!".
"טוב .בשעה ארבע אני אגיע" .ענה מרקו" .יופי תודה ,להתראות!" .סיכם
השוטר המתחזה לשליח" .ועכשיו ידידי שאול פנחסוב היקר ,תמתין לו
ליד דירתו ,ותתפלל שהטיפוס הזה לא מכר בינתיים את השעון שלך
בעשר לירות למישהו ...אתה יודע מה ,גם אני אגיע בארבע .נעשה שם
מפגש חברים"...
שלא כמו שעון שוויצרי ,רק בשעה ארבע ועשרים עצרה מונית מול
בניין מגוריו של מרקו אלגריסי נוטל השעון ,שישב זחוח לצדו של הנהג.
פנחסוב שהסתתר מאחורי עץ ,רץ לעבר הנהג וסימן לו לנעול דלתות.
"הנוסע שלך גנב לי שעון יד מוזהב" .הנהג היה מופתע" .זה שעון גנוב?
לא ידעתי ,כמעט שילמתי לו  50שקל ...הוא ביקש שאקנה אותו" .מרקו
הבין שנתפס על חם" ,סליחה ,סליחה ,אני מבקש סליחה!" ,התייפח
מרקו הנוטל" .תאמין לי שזה לא מרוע ,אני פשוט חולה ...תבין אותי,
הנה השעון" .מרקו שלף את השעון מכיס מעילו והגישו לאברך" .אתה
סולח לי?" .כאן נכנס החוקר לפעולה" ,שום סליחות ,ושום תחנונים",
השוטר צ'חנובר שלף אזיקים ובא לאזוק את הגנב" .אל תעשה לי את
זה!" ,מרר בדמעות אלגריסי" ,אני חולה במחלת הגניבות ,זה בלתי נשלט,
תאמינו לי" .השוטר סימן למרקו אלגריסי להיכנס לניידת "תתנהג יפה
ונראה מה נעשה איתך".
"כמה עלתה הנסיעה שלו?" ,הנהג השיב" :שלושים שקל" .פנחסוב
שילם לו ,נכנס למכולת סמוכה ורכש כמה מוצרים .חלות ,יין ,ממרחים
וממתקים ,והגישם לגנב שנתפש" .הבטחנו חבילה הנה חבילה .אני סולח
לך ,ואני מקווה שאדון שוטר צ'חנובר גם יסלח לי".
כעבור חודשיים" .שלום לך האברך היקר .שאול פנחסוב .מדבר צ'חנובר
השוטר-חוקר .יש לי בשורה משמחת בשבילך ,מחכים לך  1000דולר
אצלי במשרד .אל תופתע .זה דמי שדכנות ואני משלם בעין יפה .מי
השדכן? תכף תדע ,ובכן ישבתי עם אדון אלגריסי הגנב שלך שעתיים
בניידת שלי ,שוחחנו והתאהבתי באיש .ממש נשמה טובה ,עדין נפש ,נכון
מדי פעם גונב ,מנסה להימלט ,אבל זה נעשה עקב הקלפטומניה שלו.
שוחחתי עם המטפלים שלו ,והם מעידים שאם ימצא בת זוג ,שתלמד
להתנהל איתו ,להנחות אותו ,הוא יצליח לעלות על דרך המלך גם אם
לא באופן מושלם .אתה יודע אין שלמות בעולמנו .ועכשיו לתכל'ס,
יש לי אחות בת  ,37רווקה ,עובדת סוציאלית .הטיפוסים האלה הם
המומחיות שלה .נצנץ לי רעיון להציע לה את הטיפוס המיוחד הזה,
כבעל ,וגם כקליינט .בהתחלה היא לא רצתה לשמוע .התעקשתי עד
ששוכנעה .חשבתי לעצמי ,הקב"ה מזווג זיווגים ,לא אני .יצליח יופי,
לא יצליח ,לא נורא.
"תנשום עמוק ידידי ,ממרומי תפקידה ,מעמדה והשכלתה ,היא קלטה
כבר בפגישה הראשונה ,שהם זיווג משמים .בעוד שבוע החתונה .תבוא.
דמי השדכנות הם שלך .מי שידך? שעון הזהב שלך ,גנבו אותו כדי להקים
בית בישראל ,ולך תבין את בורא העולם על הנהגותיו הנסתרות"...

"תראה אדון שוטר אני אוהב לעבוד בגינה"
"אתה גנן? ולא אברך?" ,זקף צ'חנובר גבת עין ימין" .לא ולא .אני
אברך ,אבל ,מפעם לפעם אני עובד בגינה של הרב שלי ,מנהל הת"ת
שלי כשהייתי קטן ,שמו הרב אברום נחום .פעם בחודשיים – שלושה
הוא פונה אלי ומבקש שאגיע ביום שישי בבוקר ,או בשעת ערב ,לנכש
עשבים ,להציב עציצים ,לזרוע פרחי עונה  .אני בא לשם בשמחה ,באמת
לשם שמים ,אבל הרב נחום תוחב לי לכיס  200ש"ח לפחות .והבית
שלו ,כבוד השוטר ,הוא כמו אוהלו של אברהם אבינו ,זה יוצא וההוא
בא ,המולה גדולה .אנשים שונים משונים ,החל מדייגים ,נהגי מוניות
בעלי בסטות ,וכלה בדוקטורים ורבנים חשובים .אצלו הם מוצאים אוזן
קשבת ,עצה טובה ,והמון חיזוקים.
"יום שישי בבוקר שעה  .09:00שם בביתו של הרב נחום .הכרתי את
אדון מרקו אלגריסי ,שישב במשרדו הקטן של הרב ,לגם מכוס קפה
גדולה וכירסם עוגיות' .תכיר זה ידידי מר מרקו היקר ,וזה תלמידי
לשעבר האברך שאול' ,עשה הרב הכרות ביננו .לחצנו ידיים מחויכים,
נעים מאוד .המרקו הזה ממש מצא חן בעיני ,הוא אמר לי דבר תורה
נחמד ,שאל אותי איפה אנחנו אוחזים בגמרא בכולל ,ושיבח אותי על
יופיה של הגינה ההולכת ומתנכשת ותופסת צורה .אחרי דברי הנימוסין
חזרתי לחצר ,להמשיך בשתילה ,בגיזום בהשקייה .וכאן המקום לאזכר,
כי בקצה שולחן העבודה של הרב נחום ,הנחתי את חולצתי הלבנה
והיפה ,קיפלתיה יפה ,ולתוכה השחלתי את שעון הזהב שנתן לי חמי
האהוב כמתנה לאירוסין".
"מעניין ...מעניין" ,הנהן השוטר בראשו" .בקיצור ,כעבור  10דקות אדון
מרקו אלגריסי סיים את הקפה ונפרד ממני ומן הרב בידידות .הזמין
מונית ונעלם .כעבור כמעט שעה סיימתי את מלאכתי ובאתי ללבוש את
החולצה .מיששתי ...והשעון איננו .חשבתי אולי נפל  ,אולי במכונית,
אולי' ...מה אתה מחפש?' ...שאל הרב נחום' .את השעון שלי שהיה
מונח בתוך החולצה המקופלת' .פניו של הרב נחום התכרכמו' .נו ,זה
כנראה מרקו ...זה לא חדש' .הוא חייג לפלאפון של מרקו ,והלה ענה
לו .והשיב' :כבוד הרב אני נמצא עכשיו בשוק העירוני ,ליד הבסטה
של אלברטו רחוב שוהם  ,15שיבוא לפה אתן לו את השעון'" .נסעתי
לשם ,מזיע ,אך כולי תקווה ואמונה שאכן אפגוש אותו ואקבל את
שעוני .מגיע לבסטה ,מעדכן אותי אלברט 'מרקו? כבר שבוע לא ראיתי
אותו'" ...עוד חיוג מתבצע 'תגיע ,אני נמצא עכשיו בבית הכנסת הגרוזיני,
בשכונת הסביונים .זה ברחוב הדף היומי  .8תגיע '...אני דוהר לשם,
נוסע בחוסר זהירות .אין מרקו ,אין שם בית הכנסת ,ואין שעון" .הרבנית
נחום התקשרה אליו מפלאפון אחר ונזפה בו 'אתה לא מתבייש! זו לא
פעם ראשונה ולא אסלח לך לעולם! איפה אתה כרגע?' וההוא משיב:
'כרגע אני בתחנת הדלק הירוקה ליד כביש החוף ליד משאית כחולה'.
אין מרקו ואין שעון .מכאן ואילך הוא כבר לא ענה לצלצולים.
"חזרתי לביתו של הרב נחום ,עם פנים נפולות' .אני נורא מצטער שלא
הזהרתי אותך ,מרקו שולח ידיים ,הוא לא יציב בנושא הגניבות ...יש
לנו היסטוריה איתו ,אבל הוא בנו של הקב"ה ,וכמו שהקב"ה סובל
מבניו הרחוקים אך אוהבם ,כך אנחנו מתגלגלים עם אדון מרקו שמנצל
הזדמנות וסוחב ,הוא חולה' ...הרב השתתף בצערי ,וישבנו לחשוב מה
עושים .לבסוף הוא הציע שאגיע לתחנת המשטרה ,מי יודע אולי אתם
תהיו שליחים נאמנים .עוד כמה שעות שבת ,וחמי יקבל קשה את הגניבה
וגם אני לא עליז ממנה" ,סיים האברך פנחסוב את העלילה הלא סגורה.
צ'חנובר תופף עם אגודל יד ימינו על השולחן" .תן לי את מספר הפלאפון
של הרב נחום" .השוטר חייג" .כבוד הרב שלום ,האברך פנחסוב מעדכן
אותי לגבי גניבת שעון הזהב שלו ממשרדך .אני מבין שכבודו מכיר את
הקליינט ,האם הוא מקורב גם לקופת העיר שלכם ,לאיזושהי קופת צדקה,
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פרי וגדל מאוד .יוחאי שמח מאד על החלום ואמר" :מושיבי עקרת
הבית ,אם הבנים שמחה ,הללויה".
הוא סיפר את חלומו לאשתו ואמר לה" :חלום חלמתי ,ופתרונו פשוט:
היער הוא העולם ,והאילנות הן הנשים .חלקן נותנות פירות ,וחלקן
עקרות .בראש השנה נפקדות חלקן ,וחלקן נותרות עקרות .את הינך
האילן עליו נשענתי ,אותו השקו ממעיין הברכה להוליד בנים צדיקים
וחכמים .דבר אחד נותר לי להבין :מדוע את כל האילנות השקה
האיש מהכד ,ואילו את האילן עליו נשענתי השקה מהצלוחית?
אמרה לו שרה אשתו :הרשני ללכת אל רבי עקיבא ,לספר לו את
החלום והוא יגיד לנו את פתרונו .במוצאי ראש השנה הלכו שניהם
אל התנא הקדוש רבי עקיבא ויוחאי סיפר את חלומו .רבי עקיבא אכן
פתר את החלום כפי שפתר יוחאי ואף גילה לו את סיבת השקאת אותו
אילן מהצלוחית" :חלומך הוא משל על הנשים היולדות והעקרות,
ואשתך היא מהעקרות .בזכות תפילותיה ודמעותיה המרובות ששפכה
לפני ה' ,היא זכתה ונהפכה מעקרה ליולדת .הצלוחית שראית בחלום
היא צלוחית דמעותיה שנאספו ,ומהן השקוה להוליד לך בנים" .פנה
רבי עקיבא אל שרה ואמר" :עוד השנה את הרה וילדת בן שיאיר
לישראל בחכמתו ובמעשיו".
שמחו יוחאי ושרה מאד בדברי רבי עקיבא והלכו לביתם .ואכן ,שרה
הרתה וילדה בן ביום חג השבועות ,ביום בו ניתנה תורה לישראל.
הבית התמלא אורה מההוד וההדר שחפף עליו ,וכל רואיו ידעו שסופו
להאיר לעם ישראל באור גדול .הוריו שמחו בו מאד ועשו סעודה
גדולה ביום מילתו .הם קראו את שמו שמעון ,כי שמע האל לקול
תפילת אמו ולקול בכיותיה .מאותו יום ואילך ,שמרו עליו הוריו מכל
טומאה וגדלוהו בקדושה ובטהרה ,וכשהחל לדבר ,הרגילוהו לדבר
אך ורק דברי קדושה .כשהיה בן חמש ,מסרוהו לבית מדרשו של
רבן גמליאל בירושלים ,עד שהפך למעיין המתגבר .כבר בהיותו ילד
קטן ,שאל שאלות בדיני התורה את התנאים הקדושים רבי יהושע בן
חנניה ורבן גמליאל.

התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי
לרגל ההילולא של התנא האלוקי ,רבי שמעון בר יוחאי ,שחל ביום
חמישי האחרון ,נכתוב מעט אודותיו ועל נס לידתו .רשב"י נולד
כחמישים שנה לאחר חורבן בית המקדש השני .אביו ,יוחאי ,היה
משבט יהודה ,אחד מגדולי הדור ,עשיר ,נכבד וקרוב למלכות.
אשתו של יוחאי ,שרה ,היתה מזרע הנשיאים ומצאצאי הלל הזקן.
במשך שנים רבות הייתה שרה עקרה ולא נפקדה בבנים .כשראה
יוחאי שזמן רב עבר ושרה טרם נפקדה ,החליט לגרשה .כשנודע
לה הדבר ,היא הרבתה לצום ,לתת צדקה ולהתפלל בלב נשבר לפני
הקב"ה שימנע את הגירושין .ואכן ,שמע הקב"ה את קול תפילתה.
היה זה בליל ראש השנה .יוחאי ראה בחלומו ,והנה עומד הוא ביער
גדול ובו רבבות אילנות ,חלקם נושאי פירות וחלקם יבשים ,והוא
נשען על אחד העצים היבשים .לפתע ראה איש בעל מראה נורא
מאד ועל שכמו כד מלא מים .עבר האיש בכל היער והשקה חלק
מהאילנות היבשים ,ואת חלקם הותיר יבשים ולא השקה .כשהגיע
לאילן עליו נשען יוחאי ,הוציא מחיקו צלוחית קטנה מלאה מים
והשקה בה את האילן .ראה יוחאי שהברכה שרתה באותם מים
מועטים ,הם גאו וכיסו את כל סביבות האילן ומיד הוציא האילן

בואו
חשבון
על פי תורתנו הקדושה ,באיזה
מימי הולדתך ,פי ארבע מוכפל
ערכך? ומתי פוחת ערכך בבת אחת,
בשבעים אחוזים (!) ביום אחד?
פתרון לחידות משבוע שעבר:
הוא :אבן יקרה
היא :הימים שבן פסח לעצרת
תשובה :ספיר  -ספירה
הוא :חומר בעירה
היא :ממוצרי החלב
תשובה :שמן  -שמנת
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הוא :בור
היא :דליקה
תשובה :בער  -בערה
הוא יושר
היא :גמילות חסדים
תשובה :צדק  -צדקה

לראשונה בהר חומה!!

ספרייה תורנית עם מיטב ספרי הקריאה והקומיקסים
אשר מבוקרים ומותאמים לציבור הדתי חרדי

~
  

הספריה פתוחה בימי שני בין השעות:
הכניסה
מגיל 6
בלבד

בנות16:15-17:00 :
בנים17:15-18:00 :
בבית הכנסת ”חסדי שמואל” רחוב הרב מן ההר  4הר חומה ירושלים
בקומת עזרת נשים

לפרטים לאה חסיד052-7174723 :
הצלחה מסחררת לפתיחת הספריה התורנית בהר חומה אשר
מתקיים על ידי שלוחה קהילתית כאייל תערוג-הר חומה

כאייל תערוג
השלוחה הקהילתית החרדית

רבים מילדי השכונה הגיעו לספריה התורנית שהחלה את פעילותה היום.
בספריה מאות ספרי מתח ודרמה ,ספרי קומיקס חדשים
וספרי קריאה לכלל הגילאים החל מגיל  6ועד .12
הספריה ממוקמת בבית הכנסת "חסדי שמואל"
רחוב הרב מן ההר  4בקומת עזרת נשים.
פינה שקטה לילדים אשר נהנו משעת איכות וקריאה עצמית והעשרה,
בסיום חולקו ארטיקים לילדים ומחכים להם בשבוע הבא...
עקבו אחרי הפרסומים.

בשבוע הבא יום ג' ,כ"ג אייר ( )28/05מורנו הרב בקרית גת
ב-כולל "חניכי הישיבות" ,רחוב הרב עובדיה 30
בשעה 20:00
להזמנת מו"ר הרה"ג אייל עמרמי שליט"א לשיעורים וכנסים  -אליהו 1-599-502051 :שלוחה !5

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!
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בס"ד

חדש בשכונה
אפשרות לחדרים לשבתות חתן

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

לפרטים נתנאל0506785912 :

תפילות לימות החול

זמני תפילות ושיעורים

		
שחרית הנץ החמה
		
שחרית מנין ב'
		
שחרית מנין ג'
		
שחרית מנין ד'
			
מנחה
		
ערבית מנין א'
		
ערבית מנין ב'

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'
אבות ובנים		
		
שיעור הלכה
		
ערבית של מוצ"ש

( 19:10כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 04:30כ 65-דק' קודם הנץ החמה)
 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)
07:30
( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)
 15:30חושן משפט
16:00
16:30
( 17:15בתום השיעור)
( 19:10כשעה קודם צאת השבת)
( 19:40כ 30-דק' קודם צאת השבת)
( 20:11עם צאת השבת)פעילויות לנשים

פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

( 14:45בביה"כ חסדי שמואל)
 14:45מפי מו"ר שליט"א

( 04:50כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
19:20
סמוך למנחה
( 20:15בתום השיעור המרכזי)

בימים א,ב,ה בשעה 18:45
שיעור הלכה חושן משפט ,הלכות פועלים
שיעורים  -בימים א'-ה' בשעה 19:30
עין יעקב  -עיון באגדות חז"ל
			
יום ראשון
אמונה ובטחון
			
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 בנושא חינוך מפי גב' אלינור
		
יום שלישי

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

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
ו
כיבוד קל בין
השיעורים

השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב
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"Shuva Israel"-Torat Moshe
Hollywood 8:00PM
2490 Griffin rd
33312 Fort Lauderdale FL

מאור יצחק 8:00PM

יום רביעי
כ"ד אייר ()29.5.19
8:00PM

תפילת שחרית בבית הכנסת
ספרא בנץ החמה

3837 SW 50Ct
Hollywood FL
33312

19275 Mystic Pointe Dr,
Aventura, FL 33180

יום חמישי
כ"ה אייר
()30.5.19

שישי-שבת

שבתון

ערב שבת
בית הכנסת "נתיבי עזרא"

שבת בבוקר
 7:30שחרית
 10:00קידוש סיום מסכת ודברי תורה

 6:30מנחה

אחרי צהריים
 6:00שיעור תורה
 7:15מנחה

NE 207th St 2655
Miami FL 33180

דרשת ליל שבת מפי מורנו
הרב אייל עמרמי שליט״א

סעודה רביעית
משפחת משה

ליל שבת שיעור תורה
בשעה  22:00לכל באי שמעי לקחו
של הרב מ LA-ומNY-

3687 NE 195TH TER
AVENTURA 33180

שיעור נשים בבית משפחת אוחנה
3301 NE 183RD ST
APT 2905 AVENTURA, FL 33160

משפחת אבניאל
סעודת מצוה כיד המלך ושיעור תורה
1865 ne 208th ter
Miami FL 33179

תפארת רפאל אצל הרב לסרי
9665 W Broward blvd
plantation FL 33324
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יום ראשון
כ"ח אייר ()02.6.19
8:00PM
יום שני
ערב ר"ח
()03.6.19
יום שלישי
א' סיון ()04.6.19
8:00PM

