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מאמר הרב
זה מושכהו לבית המדרש ,שאם אבן הוא נימוח.
"ה ָא ְספּו
וכדי לגלול את האבן צריך להאסף כל העדרים ,מלשון ֵ
אשׁי ָעם ,יַ ַחד ִש ְׁב ֵטי יִ ְש ָׂר ֵאל" ,צריך אחדות
",ב ִּה ְת ַא ֵסּף ָר ֵ
ְו ַאגִ ָּידה לָ כֶ ם" ְ
ואהבה בין המתפללים ואז" ,וגָ לְ לּו ֶאת ָה ֶא ֶבן ֵמ ַעל ִפּי ַה ְב ֵּאר".
לכן ,אשרי האיש שזוכה להיות שותף להחזקת בתי כנסיות של
קדושה ושיש בהם תורה ומוסר ,ותלמוד תורה ,ומתמידים לילדים.
דוד היה נוטל סעודתו ומקדישה לשמים ,לוקח את הארוחות שלו
ומוכר אותם ,ואת הכסף היה שומר לבית המקדש שיזכה לבנותו,
ינֹותי לְ ֵבית ה" ,ואומר הגאון בן איש חי על ניקנור,
ְ"ו ִהנֵ ּה ְב ָענְ יִ י ֲהכִ ִ
שמסופר בגמרא שהלך ניקנור לקנות דלתות מיוחדות מאלכסנדריה
שבמצרים לבית המקדש ,ועמד עליהם נחשול שבים להטביע את
הספינה עם הדלתות ,ונטלו דלת אחת ,ורב החובל השליכה לים
להקל המשא כדי שלא תטבע הספינה ,ועדיין לא נח הים מזעפו,
וביקשו להטיל את חברתה ,עמד ניקנור וקשר עצמו לדלת השניה,
אמר להם הטילוני עמה ,תזרקו אותי לים ,מיד נח הים מזעפו מכח
מסירות הנפש שלו למען דלתות בית המקדש ,וכשהגיעו ליפו היתה
הדלת השניה שנזרקה לים מבצבצת תחת הספינה ,הקב"ה עשה נס
ונאחזה בספינה והגיע ניקנור איתם לנמל!
אומר הבן איש חי ,עמד נחשול להטביעם ,נחש-לו ,הנחש שהוא יצר
הרע בא לאבד את הספינה ,למה? משום שנתקנא בו נחש העליון
בגלל שמביא לבית ה' ומוסר נפש.
למען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך .אשריו מי שתורם לבית
הכנסת ולמוסדות של תורה .ה' יתברך יוסיף לו אלף המגן .וזכות
האברכים שלומדים וזכות תינוקות של בית רבן שמתפללים ,וזכות
שעורי התורה שמשמחים את ה' שהקב"ה חדי בפלפולא דאורייתא,
שמח ה' "בקול התורה" ,כל אלו יעמדו לזכותו ולזכות משפחתו ויהיו
כל בניו זרע ברך ה' ,גדולים בתורה ובמצוות ,זרע קודש אוהבי אמת
יראי אלוקים .אמן כן יהי רצון.

"מה ּטֹבּו א ָֹהלֶ יָך יַ ֲעקֹבִ ,מ ְׁשּכְ נ ֶֹתיָך יִ ְׂש ָר ֵאלּ .כִ נְ ָחלִ ים נִ ָּטיּוּ ,כְ גַ ּנֹת ֲעלֵ י
ַ
נָ ָהרּ .כַ ֲא ָהלִ ים נָ ַטע ה'ּ ,כַ ֲא ָרזִ ים ֲעלֵ י ָמיִ ם .יִ ּזַ ל ַמיִ ם ִמ ָּדלְ יָ ו ְוזַ ְרעֹו ְּב ַמיִ ם
ַר ִּביםְ .ויָ רֹם ֵמ ֲאגַ ג ַמלְ ּכֹו ְו ִתּנַ ֵּׂשא ַמלְ כֻ תֹו" ,כך אמר בלעם לעם ישראל,
אני רוצה לקלל אתכם ,אבל כשאני רואה את אוהלי יעקב ,את
משכנות ישראל ,את בתי הכנסיות ובתי מדרשות ,אני נעצר! יעקב
"מה
זה שם וכינוי לתקופה בה עם ישראל או יהודי פרטי נרדףַ .
ּטֹבּו א ָֹהלֶ יָך יַ ֲעקֹב" ,אוהל זה דבר ארעי ,זמני .כשאני רואה ,אומר
יביו ָצ ָריו" ,איפה שיהא
"צ ָוּה ה' לְ יַ ֲעקֹב ְס ִב ָ
בלעם ,איך נרדף יעקבִ ,
אדם שמייצג את יעקב ,מסביבו יהיו הרבה צרים ,איך קהילות
של קדושה מתחילות ברדיפה ובדליקה בתוך אוהלים ,מרתפים,
בכוכים ,במערות ובחניות ,אבל רק כך זוכים למשכנותיך ישראל,
ֹלקים ְו ִעם ֲאנָ ִשׁים ַוּתּוכָ ל" ,לדרגה
ית ִעם ֱא ִ
"ש ִׂר ָ
לדרגה הגבוהה של ָ
"מ ְק ָּדׁש ה' ּכֹונְ נּו יָ ֶדיָך".
של ישראל – ִ
"ּכִ נְ ָחלִ ים נִ ָּטיּוּ ,כְ גַ ּנֹת ֲעלֵ י נָ ָהר" ,מה נחלים מעלים את האדם מטומאה
לטהרה ,אף בתי כנסיות מעלים את האדם מטומאה לטהרה ,כמו
שאדם הנכנס לנחל או למקוה טמא יוצא טהור ,כך מגיע אדם לבית
הכנסת ושומע דברי אלוקים חיים ,נכנס טמא מכל הטומאות של
הרחוב ויוצא טהור.
אֹותּה ֲא ַב ֵקּׁשִ ,ש ְׁב ִתּי
"א ַחת ָש ַׁאלְ ִתּי ֵמ ֵאת ה' ָ
לכן אמר אדוננו דודַ ,
ְב ֵּבית ה' כָ ּל יְ ֵמי ַחיַ ּי ,לַ ֲחזֹות ְ ּבנ ַֹעם ה' ּולְ ַב ֵקּר ְב ֵּהיכָ לֹו" .לא בקשתי,
אומר דוד ,לא כבוד ולא משרה ולא משכורת ולא בריאות .רק דבר
"ש ְׁב ִתּי" ,שנזכה לשבת בבית ה' כל יום כל החיים .ותדעו ,יצר
אחדִ ,
הרע עושה הכל כדי להלחם במשכנות של קדושה ותורה ויראת
שמים .הוא מפעיל את כל כוחותיו.
ַ"וּיִ ָּׂשא יַ ֲעקֹב ַרגְ לָ יו ַוּיֵ לֶ ְך ַא ְר ָצה ְבנֵ י ֶק ֶדםַ .וּיַ ְרא ְו ִהּנֵ ה ְב ֵאר ַּב ָּׂש ֶדהְ ,ו ִהּנֵ ה
ָׁשם ג' ֶע ְד ֵרי צֹאן ר ְֹב ִצים ָעלֶ ָיהּ ,כִ י ִמן ַה ְּב ֵאר ַה ִהוא יַ ְׁשקּו ָה ֲע ָד ִרים ,וְ ָה ֶא ֶבן
"הּנֵ ה ְב ֵאר
ּגְ דֹלָ ה ַעל ִּפי ַה ְּב ֵאר" ,אמרו רבותינו במדרש על הפסוקִ :
ַּב ָּׂש ֶדה" ,אלו בתי כנסיות שמשם שומעין תורהּ" ,כִ י ִמן ַה ְּב ֵאר ַה ִהוא
יַ ְׁשקּו ָה ֲע ָד ִרים" ,ו"-ג' ֶע ְד ֵרי צֹאן ר ְֹב ִצים" ,אלו עם ישראל  -שמחולקים
"א ֶבן ּגְ דֹלָ ה ַעל ִּפי ַה ְּב ֵאר" ,זהו יצר
לכהנים ,לויים וישראלים ,אבל ֶ
הרע שנאמר"ַ :ו ֲה ִסר ִֹתי ֶאת לֵ ב ָה ֶא ֶבן ִמ ְּב ַׂש ְרכֶ ם" ,ואם פגע בך מנוול
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לעולם לא מאוחר להתפייס
אחד העקרונות הבסיסיים בתפיסת החינוך של היהדות הוא חובתו
של האדם לשפר את תכונותיו .אולם כדי לשפר את התכונות צריך
להכירן ,לבחון את תפקידן ,להבין את עוצמתן ולדעת את הסיבה
שהבורא טבע אותן באישיותו .כאשר האדם זוכה להבין את המתרחש
בנבכי נפשו ,חש הוא הטבה מיידית מבחינה רגשית .הוא מתחיל
להבין מה מניע אותו .הטבה זו ניכרת למרות שעדיין לא תירגם
את הידיעות לשפת המעשים ,ולמרות שעדיין לא שינה את דפוסי
התנהגותו.
משום כך כאשר אדם רוצה לבקש סליחה ,אך חש במעצורים פנימיים,
ייטיב לעשות באם ינסה לעמוד על הסיבות לכך.
בכל יצור אנושי פועמת שאיפה 'להיות בסדר' .תחושה זו מלווה
אותו לאורך כל ימי חייו .הדחף 'להיות בסדר' ,הוא רצון בסיסי.
בעזרתו כל אחד בונה לעצמו דימוי עצמי של אדם שערכי המוסר
הם נר לרגליו .כאשר הוא מתנהג בצורה בלתי הולמת ,פוגע הדבר
בתחושת החשיבות העצמית שלו .זוהי איפוא אחת הסיבות המרכזיות
לקושי בהודאה על טעות.
בלב כל אדם קיים הרצון שכולם יכירו בגדלותו ובחשיבותו .מאחר
שאף בלב חברו פועם רצון זהה ,מתחרים הם זה עם זה ,בין במודע
ובין שלא במודע .כאשר האדם מבקש סליחה ,מודה הוא למעשה
בכשלונו ובחולשתו .תחושה זו מתגברת כתוצאה מהעובדה שבקשת
הסליחה יוצרת אצל הזולת תחושה נעימה ,הנה ,סוף סוף נוכחו
בצדקתו .פעמים חולפים שבועות עד ההתפייסות ,האוירה בבית

נעשית מנוכרת ,וגוררת עמה מתחים .בני הזוג ממעטים לשוחח זה
עם זה ,והחיוכים נעלמים .מצב זה עשוי להמריץ את הפוגע לבקש
סליחה ,אולם במצב העכשווי ,גובר החשש בלבו שמא תופנה לעברו
אצבע מאשימה" :מודה אתה איפוא ,שבגללך סבלה המשפחה במשך
תקופה כה ארוכה!".
למרות שאנשים יודעים שטעו ,הם מצהירים במשך שנים שהם
מאמינים שהצדק איתם ,משום שאינם מוכנים ליטול על עצמם את
האחריות להשלכות שנוצרו מטעותם .אילו אך היו מודים בטעותם,
היה הדבר מחדש את הקשר הרגשי בין בני הזוג.
"אל ִת ְּמנַ ע טֹוב ִמ ְב ָּעלָ יוִ ,ב ְּהיֹות
אמר החכם באדם במשלי (פרק ג') ַ
לְ ֵאל (יָ ְדָך) לַ ֲעׂשֹות" ,ופשוטו שכל עוד אתה יכול לעשות טוב עם
רעך (בעליו) עליך לעשותו ,אם כן חובה להתפייס גם אם עבר זמן
ניכר ,אמנם יפה שעה אחת קודם משום שפחות משקעים ייווצרו,
אך כבר הטביע רבי ישראל מסלנט את האמרה הידועה "כל עוד
הנר דולק אפשר לתקן".
ההצגה התפתחה דווקא בקופה ,דקות
ספורות לפני סיום הקנייה .הילד
קלט את קופסת הפלסטיק השקופה
מתוכה ניבטו מסטיקים עגלגלים
צבעוניים ולא הכי מהודרים .מסתבר
שההשתוללות עד עכשיו הייתה רק
מעין הקדמה למנה העיקרית ,בעוד
לא מעט קונים מפנים מבט לילד בעל
ההתנהגות הכמעט פראית .הממתק שכבר
היה תחוב בידיו של הילד מתחילת הקנייה לא
הרגיע אותו .הוא רצה עוד ועוד .למרות זאת המשיך אביו להרגיע
בשקט ובשלווה" :מוישה ,עוד כמה דקות ,עוד כמה דקות נלך הביתה,
תיקח לך לשתות ותלך קצת לנוח .מוישה ,תירגע".
כאשר מצא את עצמו בחוץ לא האמין שהסיפור הקשה מאחוריו.
הוא החל לצעוד במהירות הביתה ,ואז דהר איש מאחוריו בצעקות.
"סליחה ,סליחה" .למרות שמיהר ,עצר" .תשמע" ,דיבר האיש בקול
ובהתלהבות" ,אני ממש מעריך אותך .כל הכבוד .תשמע ,המוישה שלך
מתוק וחמוד ,אבל עם השתוללות כזו אני לא הייתי מצליח לשמור על
כזו שלווה .עקבתי אחריך רוב זמן הקניה והבחנתי כיצד אתה שומר
על רוגע וכל הזמן מרגיע את מוישה הקטן .ידידי ,כל הכבוד לך".
האברך הסמיק וניסה להסביר" .לילד שלי קוראים צביקי ,מוישה
זה אני"...
מה מלמד אותנו מוישה מיודענו? שהילד לא מעצבן ,כמו שאבא שלו
עלול להתעצבן .נכון ,בהרבה מקרים ילד מעצבן גורם להתעצבן ,אך
התוצאה לא בהחלט כרוכה במניע .לגופו של עניין ,לאחר שנרגיע את
עצמנו ,ונצליח לשמור על קור רוח מול תחנוניו  /איומיו  /צעקותיו
של הילד ,ולא נכנע לבקשותיו ,ולא משנה מה שהוא יעשה ,ניצחנו
במשימה .הילד בסופו של יום יבין שאנחנו לא "סחיטים" ואין טעם
למסע הבכיות והזעקות ,וככל שנהיה עקביים יותר ,כאשר הדרישות
לא סבירות או נוגדות את השקפתינו ,והילד יראה דבקות במטרה
מצד הוריו ,מסע השכנועים שלו צפוי לקטון עם הזמן.

להכנע? או שאפשר גם אחרת?

שאלה :לעיתים אני יוצאת לקניות ולוקחת איתי את הילדים ,לאחרונה
נוכחתי לדעת כי תהליך הקניות הופך לסיוט ,הילדים מבקשים שאקנה
להם דברים וכשהם נתקלים בסרובי ,מתחיל מסע של בכיות ,זעקות
השתוללות ואיומים ,אני מודה כי לפעמים אני לא עומדת בזה וקונה
להם את מבוקשם.
תשובה :הסיפור הבא התפרסם בעלון דרשו ,והוא מובא לפניכם
בשלמותו:
אבי המשפחה לא רגיל בעריכת קניות ,אבל בתקופה בו שוהה רעייתו
בבית החלמה הוא מכהן גם בתפקיד האמא .את בנו בן השנתיים
וחצי הניח במושב המיוחד שבעגלת הקניות ,והחל את הסיבוב .את
שורת המוצרים הראשונה עבר בשלום ,אך מיד כאשר נתקלו במוצר
שצד את עיני הילד ,עוגיות במקרה דנן ,החל הילד להושיט ידיים
ולבקש .לא פסק הילד ,התחיל לצעוק ,ומשלא נענה – גם לבעוט.
והוא ,בשלווה" :מוישה ,נותרו לנו בסך הכל עוד שלושה עמודונים
של ביסקוויטים ועוגיות ,אל תתרגז ,כבר נסיים".
באזור הבא היו מונחים הלחם והביצים ,בהם לא גילה הילד בעל
תלתלי החלאקה עניין מיוחד .גם באזור הפירות והירקות שמר על
שלווה יחסית ,למרות שכמעט הצליח להפיל אבטיח ארצה .החגיגה
הגדולה התפתחה בשורת הממתקים .הילד הפעיל את כל כושר
השכנוע בעזרת תנועות ידיים ,רקיעות רגליים ויללות תואמות .והוא
בשלו ,ברוגע" :מוישה ,מוישה ,קצת סבלנות .הנה הקופה ,שם נשלם
ונלך כבר הביתה ,תירגע".
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ַהּגָ אֹון ִמ ִּוילְ נָ א.
ַהגְ ָּר"א ָהיָ ה ָא ָדם ֶׁש ַּמלְ ָאכִ ים ָהיּו ָּב ִאים
ּומ ְת ַחּנְ נִ ים לִ ְמסֹר לֹו סֹודֹות ,הּוא ֹלא
ִ
ָר ָצה לְ ַק ֵּבל ׁשּום ַמ ְּתנַ ת ִחּנָ ם ֹלא ּגַ ְׁש ִמית
רּוחנִ ית ,הּוא ָר ָצה ֶׁש ַהּכֹל יָ בֹוא
ְוֹלא ָ
ֶּד ֶרְך ָע ָמלִ ,אם ֹלא ֶּד ֶרְך ָע ָמל הּוא ֹלא
ָר ָצה ּכְ לּום .זֶ ה ָא ָדם ֶׁש ִּב ְד ָברֹו ְמ ַחיֵ ה ֵמ ִתים,
ּפֹוק ַח ִע ְו ִריםַ ,מ ָּמׁש ּכָ ְך ,הּוא ֹלא ָהיָ ה עֹוד ַרב אֹו ּגְ דֹול ּדֹור,
ֵ
ָהיְ ָתה לֹו נְ ָׁש ָמה ֶעלְ יֹונָ ה ֶׁשֹּלא ָהיְ ָתה ָּבעֹולָ ם.
לּוּב ְטׁש ָהיָ ה זָ ֵקן ֻמ ְפלָ ג ְּב ֵׁשם ַר ִּבי ִּבנְ יָ ִמין ,הּוא נָ ַהג
ָּב ִעיר ַ
לְ ַס ֵּפר ֶאת ְסגֻ ּלַ ת ֲא ִריכּות יָ ָמיו ְּבכ ַֹח ִּב ְרכָ תֹו ֶׁשל ַר ֵּבנּו ַהגְ ָּר"א,
נֹוהג לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ְּב ֵבית ִמ ְד ָרׁשֹו ֶׁשל ַהגְ ָּר"אְּ .ב ַא ַחד ַהּיָ ִמים
ִּב ְהיֹותֹו יֶ לֶ ד ָהיָ ה ֵ
ּומרֹב
נִ ְת ְקלּו ַהגְ ָּר"א ְו ַהּיֶ לֶ ד זֶ ה ָּבזֶ ה ְּב ֵהיכַ ל ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁשַ .הּיֶ לֶ ד נִ ְב ַהלֵ ,
יצית ֶׁשל ַטּלִ ית ַהגְ ָּר"א.
חּוטי ַה ִּצ ִ
ּדֹורכֶ ת ַעל ֵ
ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ֹלא ָׂשם לֵ ב ֶׁש ַרגְ לֹו ֶ
יח ַהגְ ָּר"א ֶאת יָ דֹו ַעל ּכֶ ֶתף ַהּיֶ לֶ ד ְו ָא ַמר לֹו" :א ֶֹרְך יָ ִמים לְ ָךְּ ,בנִ יַ ,הּנַ ח
ִהּנִ ַ
לֹומרִּ :תזְ ּכֶ ה לַ ֲא ִריכּות יָ ִמים ְו ָׁשנִ יםַ ,רק ָּת ִרים ֶאת ָה ַרגְ לַ יִ ם
יצית ַטּלִ ִיתי"ּ .כְ ַ
ִצ ִ
הֹוריוִ ,מּיָ ד ָעׂשּו ֶאת
יצּיֹות ֶׁשּלִ יּ .כְ ֶׁש ִּס ֵּפר ַהּיֶ לֶ ד ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶׂשה לְ ָ
ֶׁשּלְ ָך ֵמ ַה ִּצ ִ
טּוחים ְּב ִקּיּום ִּב ְרכָ תֹו ֶׁשל ַהגְ ָּר"א ַאף ֶׁש ָּב ָאה
אֹותֹו ַהּיֹום לְ יֹום טֹוב ְו ָהיּו ְּב ִ
הֹוציא ְּב ָרכָ ה ֵמ ַה ֶּפה ֶׁשּלֹוַ ,ו ַּדאי ֶׁש ִהיא ִּת ְת ַק ֵּבל,
ְּב ֶה ַּסח ַה ַּד ַעתּ .כִ י ִאם ַהגְ ָּר"א ִ
ּכָ ל ִמלָ ּה ֶׁשּלֹו ָהיְ ָתה ִמלָ ּה( .הגאון החסיד מוילנא עמ' רנ"ה).
רֹואים ֶאת ּגְ ֻדּלָ תֹו ְו ִת ְפ ַא ְרּתֹו ֶׁשל ַר ֵּבנּו ַהגְ ָּר"אַ ,ו ַּדאי
ְו ִהּנֵ ה ,לְ ַא ַחר ֶׁש ָאנּו ִ
ֶׁש ָאנּו ְצ ִריכִ ים לְ ַה ֲא ִמין לִ ְד ָב ָריו ָּב ִאּגֶ ֶרת ֶׁשּכָ ַתב לְ ִא ְׁשּתֹוֶׁ ,ש ַה ֵּפרּוׁש לְ ֵס ֶפר
ּמּוסר:
ּמּוסרִ .אם נִ ַּקח ֶאת ּכָ ל ִס ְפ ֵרי ַה ָ
יֹותר טֹוב ִמּכָ ל ִס ְפ ֵרי ַה ָ
ִמ ְׁשלֵ י ֶׁשּלֹו ֵ
ׁשּובהָ ,א ְרחֹות ַצ ִּד ִיקיםְ ,מ ִסּלַ ת יְ ָׁש ִרים ְוכּו'ַ ,ה ֵּבאּור
חֹובת ַהּלְ ָבבֹותַׁ ,ש ֲע ֵרי ְּת ָ
ַ
יֹותר טֹוב ִמּכֻ ּלָ ם ֵאיְך לִ גְ ּבֹר ַעל ַהּיֵ ֶצר
אֹותנּו ֵ
ֶׁשל ִמ ְׁשלֵ י לְ ַהגְ ָּר"א יְ לַ ֵּמד ָ
הּודי ַחּיָ ב,
ּבֹותינּו ֶׁש ֵּס ֶפר זֶ ה ִהּנֹו ֵס ֶפר יְ סֹוד ֶׁשּכָ ל יְ ִ
אֹותנּו ַר ֵ
ָה ַרע .לָ כֵ ן לִ ְּמדּו ָ
נּוע ְו ַה ֲה ָבנָ ה לָ ָּמה ִּבכְ לָ ל ּכְ ַדאי לָ ֵצאת
נֹותן לָ ָא ָדם ֶאת ַה ִּׁשכְ ַ
ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ֵ
ילֹותיוּ ,ולְ ַא ַחר ֶׁש ָא ָדם ְמ ֻׁשכְ נָ ע לָ ָּמה
לַ ִּמלְ ָח ָמה ַהּזֹאת נֶ גֶ ד ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע ְו ֵח ָ
ָצ ִריְך לָ ֵצאת לַ ִּמלְ ָח ָמה ,הּוא ּגַ ם יִ לְ ַמד ַּד ְרּכֹו ֵאיְך לַ ֲעׂשֹות ֶאת זֶ ה .זֶ הּו ַהּי ִֹפי
ּנֹותן לָ נּו ֶאת ַהּכֵ לִ ים ַהּנְ כֹונִ ים ְו ָה ְראּויִ ים לְ ִהּלָ ֵחם
ְו ֶה ָה ָדר ֶׁשל ַה ֵּס ֶפר ַהּזֶ הַ ,ה ֵ
ּכְ נֶ גֶ ד ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע.

מעט על הגאון רבי אליהו מוילנא ופירושו למשלי
ַהּגָ אֹון ַר ִּבי ַחּיִ ים ִמּוֹואלֹוזִ 'ין זצוק"לָ ,היָ ה ֶא ָחד ִמּגְ דֹולֵ י
(ּב ַה ְק ָּד ָמתֹו
ַּתלְ ִמ ָידיו ֶׁשל ַהגְ ָּר"א ,הּוא ֵמ ִעיד ַעל ַהגְ ָּר"א ְ
יעּותא) ְּבזֹו ַהּלָ ׁשֹון :נֶ ֱא ָמן ָעלַ י ַא ָּבא
לְ ֵפרּוׁש ַהגְ ָּר"א לְ ִס ְפ ָרא ִד ְצנִ ָ
לֹומרֲ ,אנִ י נִ ְׁש ָּבע לָ כֶ ם ֶׁשּכָ כָ ה ָׁש ַמ ְע ִּתי
ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םֶׁ ,ש ָּׁש ַמ ְע ִּתי ִמ ִּפיו ַה ָּקדֹוׁש [ּכְ ַ
נֹור ִאים ַמ ְב ִהילִ ים ּכָ ל
ִמ ֶּמּנּו]ּ ,כִ י ָהיָ ה ְּב ִוילְ נָ א ִאיׁש חֹולֵ ם ֲחלֹוםֲ ,חלֹומֹות ָ
אֹומר לְ ָך ַמה
לֹומרָ ,היָ ה ֵ
ׁשֹומ ָעיוּ ,כִ י ָהיָ ה ַמּגִ יד לְ כָ ל ָא ָדם ַמה ֵּׂשחֹו [ּכְ ַ
ְ
אֹומר
לֹומרִ ,מ ְס ַּתּכֵ ל ָעלֶ יָך ְו ֵ
ּומ ֲע ָׂשיו ְּב ַח ְד ֵרי ִמ ְׁשּכָ בֹו [ּכְ ַ
ִּד ַּב ְר ָּת ִׁשלְ ׁשֹום]ַ ,
ימתֹו ַעל ַה ְּב ִרּיֹות ְמאֹד,
ית ְּב ַח ְד ֵרי ֲח ָד ִרים]ְ ,ונָ ְפלָ ה ֵא ָ
לְ ָך ְּב ִדּיּוק ֶמה ָע ִׂש ָ
ׁשּוטיםּ ,כֻ ּלָ ם
אֹותם ַהּיָ ִמים ֹלא ָהיְ ָתה ֶׁשל ֲאנָ ִׁשים ְּפ ִ
[צ ִריְך לְ ָה ִביןֶׁ ,ש ִּוילְ נָ א ְּב ָ
ָ
ָׁשם ָהיּו ֲחכָ ִמים ּגְ דֹולִ יםְ ,ו ַאף ַעל ִּפי כֵ ן ּכֻ ּלָ ם ָּפ ֲחדּו לַ ֲעבֹר לְ יָ דֹו]ְ .והּוא ָּבא
לֹומר לְ ָך ָּד ָבר ֶא ָחד זֶ ה לְ ָפנֶ יָךּ ,כִ י
לִ ְפנֵ י ַהגְ ָּר"א ְו ָא ַמר לֹוַ :ר ִּביַּ ,ת ְר ֶׁשה לִ י ַ
יׁשי יְ ַׁש ְב ֶּתם ְּבזֶ ה ַה ָּמקֹום ְו ִח ַּד ְׁש ֶּתם ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ֲאזִ ינּו
בּועיִ ם ְּביֹום ֲח ִמ ִ
זֶ ה ְׁש ַ
יֹוחאי ִמּיָ ִמין ְו ָה ֲא ִר"י ז"ל
סּוקים ַהּלָ לּוְ ,ויָ ַׁשב ֶא ְצלְ כֶ ם ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ַ
ַעל ַה ְּפ ִ
כּורנִ י
יֹוד ַע זֶ הְ ,ו ָא ַמר לִ י ַהגְ ָּר"א :זְ ַ
ִמ ְּׂשמֹאלְ .ו ָהיָ ה ַהגְ ָּר"א ִמ ְת ַּפּלֵ א ְמאֹד ֵמ ַאיִ ן ֵ
לֹומרּ ,גַ ם לַ ּגַ ַּבאי ֶׁשּלִ י ֹלא
יתיּ[ ,כְ ַ
ֶׁש ִּׁשּלַ ְח ִּתי ּגַ ם ֶאת ַהּגַ ַּבאי ֶׁשּלִ י לִ ְפנֵ י כֵ ן ִמ ֵּב ִ
יֹוחאי ְו ָה ֲא ִר"י ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ָּב ֵהל
יתי לִ ְׁשהֹות ּכְ ֶׁש ָּבאּו ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ַ
ִה ְר ֵׁש ִ
ְויִ ְק ֶרה לֹו ַמ ֶּׁשהּו]ְ .ו ָא ַמר לִ י ַר ֵּבנּו נִ ְׁש ָמתֹו ֵע ֶדןֱ :א ֶמת ֶׁש ִח ַּד ְׁש ִּתי ָאז ִענְ יָ נִ ים
נֹור ִאים],
אתי ִמ ָּפ ָר ַׁשת ַה ֲאזִ ינּו ְּבאֹותֹו זְ ַמן ָהיּו ְּד ָב ִרים ָ
הֹוצ ִ
[מה ֶּׁש ֵ
נֹור ִאּיִ יםַ ,
ָ
ּוכְ ֶׁשהּוא ָא ַמר ֶאת זֶ הִּ ,פ ְתאֹום נִ ְהיָ ה לֹו אֹור ַעל ַה ָּפנִ יםְ ,ו ַה ַּמ ְׁש ָמעּות ֶׁשל זֶ ה,
ֶׁש ָהיּו ֶּב ֱא ֶמת ִענְ יָ נִ ים נִ ְפלָ ִאים ֶׁש ָהיּו ְראּויִ ים לְ ָד ְר ָׁשם ִּב ְפנֵ י ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּב"ר
ּומּיָ ד ֵה ִבין ְו ִהּכִ יר
יֹוחאיַ .א ַחר ּכָ ְך ֵה ִציץ ַהגְ ָּר"א ְּב ָפנָ יו ֶׁשל ַהחֹולֵ ם ַהּנִ זְ ּכָ רִ ,
ַ
[הגְ ָּר"א ֵה ִבין ֶׁשהּוא ִמ ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּבכ ַֹח ַהּכִ ּׁשּוף]ְ ,ו ִצ ָּוה
חֹורה ַ
ֶׁשהּוא ַּב ַעל ָמ ָרה ְׁש ָ
לַ ּגַ ַּבאי לְ ָד ְחפֹו ּולְ גָ ְרׁשֹוַ .עד ּכָ אן ָה ֵעדּות ֶׁשל ַר ִּבי ַחּיִ ים ִמּוֹואלֹוזִ 'ין ַעל ַר ֵּבנּו

אך גם הן אינן יכולות לתקן נזקים שנגרמו כבר לעין ,אלא לכל היותר
לאפשר למטופלים להתחיל בטיפול שכל מטרתו היא לעכב את התפשטות
המחלה ולמנוע נזקים נוספים לעין וליכולת הראייה .בדיקות כאלה
מומלצות לכל מי שאתרע מזלו והוא נמצא באחת מקבוצות הסיכון
לגלאוקומה – כל מי שיש לו קרובי משפחה הסובלים והמחלה ,בני
 70ומעלה ,ואנשים הסובלים מקוצר ראייה ,יתר לחץ דם וכאבי ראש
כרוניים (מיגרנות) .אם על פי שקלול כל הגורמים עולה כי המטופל
נמצא בסיכון לגלאוקומה ,ניתן כבר בשלב האבחון המוקדם
להתחיל בטיפולים מונעים.
טיפול בגלאוקומה יכול להיות באמצעות תרופות – טיפות
עיניים שמקלות על הלחץ התוך עיני ,אבל מצד שני
גורמות גם לתופעות לוואי .שיטה אחרת היא באמצעות
ניתוחים לניקוז הנוזלים המצטברים בחלל העין אל
מערכת הדם ,ובכך להקל על הלחץ התוך עיני ,אך
במקרה הזה קיים חשש לזיהום של הנקב שנוצר לשם
ניקוז הנוזלים .ניתוחים אחרים ,באמצעות לייזר ,נחשבים
למתקדמים יותר ואינם יוצרים נקב של ממש ,אלא רק
הורסים חלקית את עטרת העין ,ומאפשרים ניקוז טוב יותר
של הנוזלים בחלל העין.
אם כל זה לא מספיק ,הרי שכיום גם הרפואה האלטרנטיבית מציעה
טיפולים שונים לשיפור איכות החיים והראייה של חולי גלאוקומה
באמצעות דיקור סיני :ההנחה העומדת מאחורי הטיפול בגישה זו ,היא
שהגורם המרכזי להופעת הגלאוקומה הוא זרימת דם לא תקינה אל
עצב הראיה .הדיקור הוכח כמסייע בשיפור זרימת הדם ונמצא אפקטיבי
עבור חולים במחלות עיניים שונות כמו גם גלאוקומה.

גלואוקמה – קבוצת מחלות הפוגעות בעצב העיניים
לא בכדי השם גלאוקומה מיד מעורר בנו רתיעה .משהו
בצליל של המילה כבר מרמז לנו שמדובר במחלה ,וככל
הנראה מחלה קשה .על אף אלפי השנים שעברו מאז
גילו היוונים את המחלה ,גלאוקומה היא עדיין מחלה
חשוכת מרפא ,וגם כיום היא אחד הגורמים העיקריים
לעיוורון בעולם המערבי .כמעט אחד מכל שלושה
אנשים הלוקים במחלה צפוי לאבד את יכולת הראייה
באחת מעיניו ,ואחד מכל עשרה חולים – בשתי העיניים.
הסיבה העיקרית לאחוזים המבהילים האלו היא הדרך
שבה פוגעת הגלאוקומה בחולים .בשלבים הראשונים של
המחלה אין לה סימפטומים ברורים ,ורוב החולים בה אינם
יכולים אפילו להיות מודעים לכך שבאחת מעיניהם מתחילים להצטבר
נוזלים שאמורים להיות מנוקזים ,ויוצרים לחץ על העין .בשלב שהחולים
מתחילים להרגיש את הלחץ העין ,כנראה שהגלאוקומה כבר הספיקה
להתפשט במידה כזו שנגרם לעין נזק בלתי הפיך ,והחולים גם יסבלו
מירידה ביכולת הראייה שלהם.
בדיקות ראייה תקופתיות הן הדרך היחידה לאבחון מוקדם של המחלה,
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הסולם חיכה  55שנה  /ר' קובי לוי הי"ו
שנביא את חיים אליהם ,אל הבית בו למדו .הדוד רחמים נסע
והביאו מבית החולים .הם אמרו לנו ,שהם מתכוונים להתפלל
כל הלילה ,ואם מן השמים ירחמו ,אזי לפנות בוקר ,עם עמוד
השחר ,ניתן יהיה להבחין בעמוד של אור שיעלה מן הארובה...
הלכנו משם דומעים וזועקים .חיים בלי רגל ,זה עלול היה להיות
אסון נוסף ,השם ישמור .והכל קרה כל כך מהר .אין אבא ,אין
אמא ,וחיים שלנו גם בסכנת חיים ...לפנות בוקר הבחין מושל
העיירה מעל מרפסת ארמונו בעמוד אור הבוקע מאחת הארובות.
הוא נסע לשם בזריזות ופתח את הדלת והבחין ברבנים עזרא
ומנשה ,כשמתחתם שלולית של דמעות.
מה זה העמוד של האור ,שיצא מן הארובה" שאל אותם .הזקנים
הצדיקים שמחו .התפילות התקבלו .כשהגענו בבוקר הם בישרו
לנו ,דעו לכם ,חיים יחיה עוד שנים רבות ,לא תכרת הרגל...
אבל צר לנו לחשו הרבנים ,המוות שלו ,בעוד עשרות שנים,
יהיה קשור שוב בנפילה מסולם ...בקושי שמענו זאת .שמחנו
שהוא יחלים.
בשעות הבוקר הובהל חיים לביה"ח .באורח נס הגיע
לשם מומחה מנתח אוסטרלי שעמד לבצע ניתוח
באחד מן השרים העשירים של פרס .מנהל בית
החולים פנה אלינו והציע שנבקש ממנו שינתח
גם את חיים .האוסטרלי המומחה הסכים,
אך דרש  25,000דולר לא פחות .בכינו
לפניו ,הוא הסכים לעשות הנחה .בכל
זאת יתומים ...מנהל ביה"ח היהודי כשראה
במצוקתנו ,הבטיח לשלם את כל הסכום אחרי ההנחה.
הניתוח בוצע בהצלחה ,חיים חזר לחיים תקינים עם שתי רגליים
בריאות .עלינו לארץ ,הקמנו משפחות טובות .חיים נשא בישראל
אשה ,נולדו לו ארבעה ילדים שגידלם במסירות .הוא למד נגרות
ופירנס גם אותנו עד שנישאנו והתבססנו .הוא היה משכים
ומעריב ,בעל חסד מאין כמותו .אהוב על הבריות.
בשבת האחרונה שיחק אחד מנכדיו בכדור ובעט אותו לכוון
צמרת העץ" .סבא" הוא ביקש "תוריד לי את הכדור" .חיים
אמר "שבת היום ,אסור ,אבל מחר אקח סולם ואחלץ לך את
הכדור מבין הענפים .למחרת לקח חיים סולם ,וטיפס לכוון
הכדור .לפתע הוא איבד את שיווי משקלו ,וצנח עם הסולם
על הארץ .ראשו נחבט בחומת החצר ,ובאגן הירכיים נפתח
קרע ...בדיוק במקום הניתוח לפני  55שנים 20 .דקות הוא שכב
על הארץ ודימם עד שאחד השכנים הבחין בו והבהילו לבית
החולים .אבל זה היה מאוחר ,נסיונות ההחייאה עלו בתוהו.
חיים נפטר .כשהודיעו לי שהוא נפל מן הסולם ,נזכרתי באותן
דקות ,ברבנים הזקנים שאמרו לנו שהמוות שלו יהיה קשור
בסולם .הסולם הזה חיכה לו  55שנים.
הגענו לניחום אבלים במוצ"ש האחרון ,לבית של יצחק שובמיאן
המצוי בשכונה כפרית בפאתי העיר .לחות כבדה של קיץ הלמה
בנו .יצחק יושב שבעה על אחיו הבכור חיים ,חמישים וחמש
שנים אחרי האסון הנורא שבו נפטרו ההורים ,נפטר גם הבן
הבכור ,שהיה לאחיו הקטנים ,אב ,אם ותקווה לעתיד .עולים
בסולם .יורדים מן הסולם.

חרב היתמות הלמה בעוצמה סוערת בחמשת הילדים הקטנים
של משפחת שובמיאן .הבכור חיים ,היה בן  ,18יצחק היה בן
 ,13ושלושת האחיות הקטנות בנות  .5 ,8 ,10אבא נפטר ראשון,
חמישה חודשים אחר כך נפטרה גם האם השבורה .השנה תשי"א.
אירן .מדינה פרימיטיבית משהו ,חוסה בצילו של המגף האנגלי,
עם עתיד חיובי של קידמה ועצמאות .חמישה יתומים קטנים
ממאנים להינחם .יצחק מספר:
היינו שבורים ורצוצים בלי אבא בלי אמא .האיסלם רצה לקרב
אותנו ,והיתה סכנה גדולה חלילה ,שהם יאמצו אותנו אל ליבם.
לא היתה לנו משענת ,אך בחסדי שמים ,מיד לאחר פטירת אמא,
אחיה הגדול ,הדֹוד רחמים הגיע לעירנו מעירו הרחוקה ולקח
אותנו עמו ,לבית משפחתו .הוא עצמו היה מטופל בשבעה
ילדים קטנים ונוספו לו עוד חמישה יתומים אומללים .חיים אחי
הבכור ביקש להיכנס למעגל העבודה ולעזור לדוד לפרנס
אותנו .דוד רחמים הכניס אותו לעבודה בחנותו ,גלנטריה
גדולה .חיים התחיל לעבוד ,קם בנץ ,סיים תפילה ,סעד
פת שחרית ועד שנטו צללי ערב ישב בחנות ,מכר,
תיקן ,ניקה .כדי להרוויח בכבוד את לחמם של
אחיו היתומים.
אחרי חצי שנה של עבודה התרחש אסון נוסף.
חיים טיפס על סולם ,כדי להוריד מוצר
כלשהו .הסולם היה רעוע והוא צנח על
שבר
אחד מחלונות הראווה וריסק אותוֶ .
זכוכית בגודל כף יד חדר לעורק הראשי
במפסעתו והדם ניגר כמים .בבית החולים
היו הרופאים הפרסיים חסרי אונים .כל הנסיונות לעצור את
שטף הדם עלו בתוהו .הוא קיבל מנת דם ,אחרי מנת דם ,אבל
המצב הלך והדרדר .מנהל בית החולים בפרס ,היה יהודי והוא
החליט להתקשר לבריטניה לאחד מהרופאים הגדולים ולהיוועץ
בו .הלה יעץ לקשור את שתי קצות העורק החתוך ,ולא לנסות
לחבר ביניהם .בטח לא כרגע .העצה היתה מצויינת .הדם עצר
ממרוצתו .אחרי שבועיים של התאוששות התחילה הרגל להשחיר.
סכנה חדשה ,היה חשש לנֶ ֶמק.
אנחנו היתומים ,היינו שבורים .פחדנו לאבד גם את חיים אחינו
הגדול ,שהיה לנו אבא ואמא ...משענת ותקווה .הרופאים בפרס
אמרו :אין ברירה אלא לחתוך ,שיחיה בלי רגל .אחרת אין
היינו מיואשים ורצוצים .הלכנו היתומים
תרופה למכתו.
הקטנים בייאושנו כי רב ,לשני
רבנים זקנים שהתגוררו
בפאתי העיר ,עזרא
ומנשה היה שמם .זקנם
היה ארוך ולבן ,הם היו
כפופים על ספריהם
ובקושי הרימו את
עיניהם .בכינו ובכינו.
בקשנו שייעתרו לפני
אבא שבשמים שירחם
על אחינו הבכור .הרבנים
מחו דמעה מעיניהם וביקשו
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אלף בלבד ,והגביר פכר ידיו בייאוש ,מאוכזב ועצבני .הוא שב ושלח
את הרב וייסבורד לבקש ברכה למענו מראש הישיבה ,אך ראש הישיבה
השיב באותה מטבע לשון' :לך תגיד לו להכניס את התורה כשותפה
בעסק .שיתרום עכשיו חמישים אחוז מהנותר – מאה אלף דולר להחזקת
התורה ,ואז יראה ברכה!'
אלא שהגביר עדיין התקשה לעכל את ההוראה .הן כבר הפסיד מאתיים
אלף דולר בעסקת הביש בה רכש את המניות הללו ,ואיך יוכל לתרום
עוד מאה אלף? הוא שב והמתין להתפתחויות הכלכליות ,שהניבו עבורו
בשורה רעה במיוחד :ערך המניה צנח שוב בחמישים אחוז ,ומהשקעתו
האגדית בת  400,000דולר – לא נותרו אלא מאה אלף דולר עלובים...
הפעם הוא ממש נלחץ ,ושב ושלח את הרב וייסבורד לבקש עצה
מראש הישיבה .ראש הישיבה לא הופתע מהמידע ,ושב ואמר בביטחון:
'תתקשר אליו ותגיד לו ,שעוד לא מאוחר להציל את המצב .עדיין הוא
יכול לתרום חמישים אחוז מהנותר – כחמישים אלף דולר להחזקת
התורה ,ולהכניס את התורה כשותף .אם התורה תהיה שותפה בעסק
– הוא ירוויח פי מאה!' – בירך ראש הישיבה ...הפעם ,כשמוע הגביר
את התשובה ,לא השתהה עוד .על אתר העביר העברה חמישים אלף
דולר ,היישר לחשבונם של עמלי התורה .כעבור זמן ,בשל התפתחות
מפתיעה בכלכלה העולמית ,החלה המניה לעלות ולזנק ,שוברת את
השיאים של עצמה בכל יום מחדש...
כעבור כמה שנים ,התקשר הגביר אל הרב וייסבורד כדי להודיע' :ההבטחה
התקיימה במלואה ,עד הסנט האחרון! המניות ששויין אז היה חמישים
אלף דולר – התייצבו היום על מחיר של חמישה מיליון דולר ,והיד עוד
נטויה '...סיפור זה ,שקרה בזמננו וגיבוריו מעידים עליו כיום ,זועק אף
הוא :החזקת התורה אינה תרומה ,גם אין טעם לעסוק בה ממקום של
רחמים .זו שותפות אמיתית ,איכותית ,עוצמתית ,מפתחת ומצמיחה!
לכולנו יש כלכלה לנהל .לאחד יש עסק ,לשני יש בית ,לשלישי יש
רק ארנק ...לפעמים יש גם מינוס מעיק בבנק ,או לחילופין – עסקת
ענק שעתידה לוט בערפל .בכל המצבים האלו ,הכנסת התורה כשותף
בעסק ,היא סגולה בטוחה המבטיחה פתיחת שערי שפע ,כי עץ חיים
היא ותומכיה מאושר!

הרב אהרון לייב שטיינמן זצ"ל
היה זה בעיצומו של עוד מסע חובק עולם ,אותו ערך הרה"ג רבי אלחנן
וייסבורד שליט"א ,לצורך החזקת רשת הכוללים 'יששכר באוהליך'
שבראשותו .ביום מן הימים ,לאחר ששוחח עם גביר אחד וביקשו להיות
שותף בהחזקת התורה ,ביקש ממנו הגביר טובה קטנה:
'תעשה לי טובה' ,ביקש הגביר' ,בשובך לארץ ,תסור בבקשה אל ראש
הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצ"ל ובקש את ברכתו להצלחת
מניותיה של חברה פלונית ,בה השקעתי זה עתה סכום עתק – ארבע
מאות אלף דולר – '...ביקש הגביר ,והרב וייסבורד נענה בשמחה.
בשובו לארץ ,כפי שהבטיח ,שם פעמיו לביתו של ראש הישיבה ,ופרש
את בקשת הגביר .ראש הישיבה לא השתהה אף רגע ,והשיב מיד' :צא
ואמור לו ,כי אם הוא חפץ שהמניות תצלחנה – כדאי לו להכניס שותף
בעסק ,ולהשקיע מחצית הסכום –  200,000$בעולם התורה ,כדי שבורא
עולם ייכנס כשותף בעסק שלו' ...נבוך ותמה ,אך אמון על העברת
דברי ראש הישיבה ככתבם וכלשונם ,התקשר הרב וייסבורד לארצות
הברית ,ובישר לגביר על תשובת ראש הישיבה .הגביר חפץ מאוד לתמוך
בלומדי התורה ,אך לא העלה על דעתו להשקיע ב'שותף' בעסק סכום
כה גדול ...הוא מיהר להתחמק מההוראה הישירה ,והמשיך בסדר יומו...
חלפו מספר שבועות ,אך לצערו ולדאבון לבו ,ערך המניה צנח בחמישים
אחוז! ארבע מאות אלף הדולרים שהושקעו במניות הללו ,הפכו למאתיים

חידה
מה הקוד של הכספת?
2
4
6
8
0

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1אבי בלק
2מקומו של בילעם
3כשפים
4נחל הנשפך לים המלח
5שם עמד מלאך ה'
6ראש ההר

7 .7בעלי חיים בפרשה
 ...8 .8אוהליך יעקב
9 .9נאום הגבר...
1010מאיר בשמים
1111חברת ספנות
1212כלי נשק בו השתמש פנחס
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8
1
0
3
7

6
6
2
7
8

מספר אחד נכון ובמיקום הנכון.
מספר אחד נכון ובמיקום הלא נכון.
 2מספרים נכונים ובמיקום לא נכון.
שום מספר לא נכון.
מספר אחד נכון ובמיקום הלא נכון.

פתרון לחידה משבוע שעבר:
נסו למצוא את המספר הבא:
...2,3,6,7,8,12,13,16,17,18
תשובה :שתיים,שלוש,שש,שבע,שמונה,שתיים עשרה,שלוש
עשרה,שש עשרה,שבע עשרה,שמונה עשרה...שלושים
כולם מתחילים באות ש
כך שהמספר הבא הוא 30

תלמוד תורה

מראות משהות הרב ותלמידיו
בציונו של ר נחמן באומן
גינה חינוכית כיתה א'

ילדי כיתה א' עמלו בימים אלו בהקמת
"גינה חינוכית" בה נלמד את כל נושא
הגדילה וצמיחתה תוך דגש באלמנטים
רגשיים וחינוכיים.

--------------------------------------

"וקווי ה' יחליפו כח"

לאחר עמל ויגיעה בלימוד התורה הקדושה
יצאו התלמידים היקרים ליום כיף בפארק
המים "חפץ חיים" ונהנו משלל אטרקציות
מאתגרות ומעניינות במים קרים וצלולים,
בברכת "וקווי ה' יחליפו כח"

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון

והשבוע :הילד המתוק בנימין כהן ני"ו מכיתה ד'

פרשת בלק פרק כ"ב פסוק י"ב
ת-ה ָעםּ ,כִ י ָברּוְך הּוא.
לּ-בלְ ָעםֹ ,לא ֵתלֵ ְך ִע ָּמ ֶהם; ֹלא ָתאֹר ֶא ָ
ֹלהים ֶא ִ
ֹאמר ֱא ִ
ַוּי ֶ
שואל הגאון מוילנא :מדוע כאן אומר ה' לבלעם "לא תלך עמהם" ,ואחר כך בהמשך כשבאו בפעם השניה אומר ה' "קום לך אתם"?
ומסביר :יש הבדל גדול ומהותי בין "עם" (עמהם) ל"את" (אתם).
"עם" פרושו ללכת עם האנשים באותה דעה ובאותה מחשבה (הם רוצים להרע לישראל והוא הולך עמם לעשות רצונם)" .את" פרושו ללכת אתם (להתלוות
אליהם) אך לא בדעה שהם רוצים ,אלא מה שה' יאמר לו .וזה מסביר מדוע כשיצא בלעם לדרך ה' כעס על בלעם ,מדוע כעס עליו ,הרי ה' נתן לו אישור
לצאת לדרך? הסיבה שכעס עליו היא בגלל שבלעם הלך בכוונה אחרת ממה שה' צווה ,ה' אמר לך "אתם" והוא הולך "עמם" ,שנאמר" :וילך עם שרי מואב".
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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 ריבית
		
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

( 19:20כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 04:35כ 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)
( 19:25כשעה קודם צאת השבת)
( 19:55כ 30-דק' קודם צאת השבת)
( 20:25עם צאת השבת)פעילויות לנשים

פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

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

( 04:55כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
19:35
סמוך למנחה
בתום 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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בשבוע הבא יום ג',י"ג תמוז ( ,)16/07מורנו הרב בעפולה
בית כנסת "אחוות הכבאי" רחוב האגס  1בשעה 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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