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מאמר הרב
ּּמּוסר ַאל ֶת ֶּרף ,נִ ְצ ֶּר ָה כִ ּי ִהיא
"ה ֲחזֵ ק ַב ָ
כששלמה המלך אמר במשלי ַ
ַחיֶ ּיָך" ,מסביר רבנו יונה מה זה מוסר – זכרון העונשים וההפסד
הבא מן העבירות .מוסר זה לא רש"י על הפרשה ולא ביאורים
בפרשת השבוע ,מוסר פירושו לזכור איזה עונש מגיע למי שעובר
על מצוות ה' ,זה הלימוד אומר החכם באדם שאסור לעזוב אותו,
ּּמּוסר ַאל ֶת ֶּרף ,נִ ְצ ֶּר ָה כִ ּי ִהיא ַחיֶ ּיָך".
"ה ֲחזֵ ק ַב ָ
ַ
כולם רוצים וכוספים למשרות רבניות ,אבל כנראה שכחו או שלא
יודעים שכל שיש בידו למחות ואינו מוחה נתפס באותו עוון ,כפשוטו,
בכל מיקרופון שמקבלים חובה על הרבנים לזעוק על חילולי השבת,
על הפריצות ועל ההליכה כגוים ,על הקמת בתי ספר חילונים
שמלמדים עבודה זרה בתוך בתי הספר שאלילה הביאה את המבול
"עֹוׁשר ָׁשמּור לִ ְב ָעלָ יו לְ ָר ָעתֹו",
ֶ
של נח וכד' – על משרה כזו נאמר
כשיגיע רב עיר או קהילה לשמים ולא מחה וזעק בכל הרצאה ובכל
דרשה ,על העוונות והפשעים ,אחריתו תהיה מרה כלענה ,לא פלא
שפורקי עול התורה והמצוות חפצים ברבנים מסוימים ומקדמים
ּקּוצ ֶיהם נַ ְפ ָׁשם ָח ֵפ ָצה"!
"ב ִׁש ֵ
את בחירתם כי ְ
ֹלקיםִ ,מ ָּׁש ַמיִ ם ִה ְׁש ִקיף ַעל ְּבנֵ י ָא ָדם,
"א ִ
הקב"ה מחפש אנשי אמת – ֱ
ֹלקים" ,ילחמו עמך ולא יוכלו לך כי
לִ ְראֹות ֲהיֵ ׁש ַמ ְׂשּכִ יל ּד ֵֹרׁש ֶאת ֱא ִ
אני עמך להצילך.
הטענה של חנפים אשר לא מוכיחים ,הינה תמיד "אנחנו מקרבים
אותם כי הם תינוקות שנשבו" .מעניין כיצד יגיבו אותם רבנים אם
התינוקות שנשבו יזיקו לרכושם של הרבנים ,או לקניינם או לכבודם.
אם נראה את התינוקות שנשבו עוקרים ישובים ,כיצד יגנו אותם
וילחמו בהם הרבנים שעד לא מזמן קראו להם תינוקות שנשבו' ,כל
עדה שיש בה חנופה מאוסה כנדה' – 'וכל המחניף לחברו סופו נופל
בידו' .ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב! אמכי"ר

בהפטרה נקרא את דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות.
הקב"ה מבקש מירמיהו טרום החורבן ,לך לעם היושב בציון למלכיה
שהנְ נִ י ק ֵֹרא ,לְ כָ ל-
ולשריה ,לכהניה ולעם הארץ .לך תאמר להם ִ
ּוׁש ִַלם – אומר
ִמ ְׁש ְּפחֹות ַמ ְמלְ כֹות ָצפֹונָ ה ,וְ נָ ְתנּו ִאיׁש ּכִ ְסאֹו ֶּפ ַתח ַׁש ֲע ֵרי יְ ר ָ
הרד"ק ,אני אשים בליבם שיבואו וילחמו עם ישראל.
"על ּכָ ל ָר ָע ָתם ֲא ֶׁשר ֲעזָ בּונִ יַ ,וּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ַמ ֲע ֵׂשי יְ ֵד ֶיהם" ,בגלל
ולמה? ַ
שהעם היהודי משתחווה למעשה ידיו .על זה שהעם היהודי שכח
שכל סוד קיומו ונצחיותו קשור לכך שיש לומדי ועמלי תורה בעם
ישראל ,על כך ש"-א ִֹתי ָעזְ בּו ְמקֹור ַמיִ ם ַחּיִ ים ,לַ ְחצֹב לָ ֶהם ּבֹארֹות,
ּבֹארֹת נִ ְׁש ָּב ִריםֲ ,א ֶׁשר ֹלא יָ כִ לּו ַה ָּמיִ ם".
"אל ִּת ָירא ִמ ְּפנֵ ֶיהםּ ,כִ י ִא ְּתָך ֲאנִ י לְ ַה ִּצלֶ ָך,
ומזהיר הקב"ה את ירמיהוַ ,
נְ ֻאם ה" – אסור לך לפחד לומר את האמת גם אם יקומו רבנים
שהם בעלי בריתם של שונאי ה' – "אֹכְ לֵ י ֻׁשלְ ַחן ִאיזָ ֶבל" ,ויאיימו
עליך וישתמשו בפרקליטות נגדך וברשויות ובהלשנותּ" ,כִ י ִא ְּתָך
"אל
ֲאנִ י לְ ַה ִּצילֶ ָך" ,אתה תראה איך תמיד אני אציל אותך מהםַ ,
ֵּת ַחת ִמ ְּפנֵ ֶיהם" ,אסור לך להירתע ולחשוש ,ואם חס וחלילה יהא לך
"א ִח ְּתָך לִ ְפנֵ ֶיהם" ,אדאג שיזיקו לך ,כך ביקש הקב"ה
איזה פחד – ֲ
מירמיהו – "נְ ַת ִּתיָך ַהּיֹום ,לְ ִעיר ִמ ְב ָצר ּולְ ַעּמּוד ַּב ְרזֶ ל ּולְ חֹמֹות נְ ח ֶֹׁשת",
תאמר את עוונותיהם ופשעיהם ,והעונשים המיועדים להם בצורה
הכי ברורה בלא כחל ושרק.
וכך ביקש הקב"ה בכל הדורות מכל עבדיו ושומרי בריתו ,תאמרו
לעם את האמת ,תאמרו לעם את עונשי שמיים ,כמו שאמר יונתן בן
ּתֹורה ֹלא יְ ָדעּונִ י" ,לא למדו לפחד ממני .הרבנים
עוזיאל"ְ ,ות ְֹפ ֵׂשי ַה ָ
לא מלמדים לפחד מעונשי שמיים ,מדברים פילוסופיות ותיאוריות
אבל לא למדו על מידת הענישה של ה'.
ּׁשֹופר ָה ֵרם קֹולֶ ָךְ ,ו ַהּגֵ ד לְ ַע ִּמי ִּפ ְׁש ָעםּ ,ולְ ֵבית
לּ-ת ְחׂשְֹךּ ,כַ ָ
"ק ָרא ְבגָ רֹון ַא ַ
ְ
ֹאתם" ,תצעקו בכל דרשה ובכל שיעור ,כמה הקב"ה מאוכזב
יַ ֲעקֹב ַחּט ָ
ממצב הדור ,מהעוונות ,מהפשעים ומשנאת הדת והתורה.
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מי הוריד את האשפה?
היה זה בחדרו של ראש ישיבת טלז ,הגאון רבי מרדכי גיפטר זצ"ל.
אל החדר נכנסו בני זוג ,שהקשר החיובי ביניהם עלה על שרטון,
ומצב שלום הבית הידרדר במהירות ,עד שנמנו וגמרו להיכנס לראש
הישיבה...
ראש הישיבה האזין בקשב לטענותיהם ,שמע בסבלנות הן את טענות
הבעל והן את טענות האשה .כעבור שעה ארוכה של דיונים ,הגיע
לאחד מסלעי המחלוקת :הורדת הזבל מהבית לפח העירוני .האשה
טוענת כי אין בכוחה להוריד את שקית הזבל הכבדה ,ואילו הבעל
טוען שהורדת הזבל אינה הולמת את מעמדו המכובד' ...סעו לביתכם,
ואשיב לכם בהמשך' ,אמר הרב .כשיצאו מלפניו ,מיהר לברר את
השעה בה מפונה האשפה ברחוב בו הם מתגוררים ,והתברר לו כי
השעה היא  7:50בבוקר.
למחרת ,בשעה  7:45בבוקר ,דמות נערצת
במיוחד דפקה בדלת ביתם של בני הזוג
המדוברים .היה זה הרב גיפטר בכבודו
ובעצמו שעמד בפתח וביקש בפשטות:
'אני יכול בבקשה להוריד עבורכם את
שקית הזבל'? בני הזוג היו המומים,
כמעט נפלו תחתיהם מתעלפים.
ראש הישיבה הנערץ עומד בפתח
ביתם ומבקש את שקית הזבל ,אך הם
מסרבים כמובן לתת לו' ...עלינו למהר',

מזרז אותם הרב' ,עוד שלוש דקות תגיע המשאית ,אנא – הגישו לי
את שקית הזבל'...
בני הזוג התמידו בסירובם ,ולבסוף – הרב גיפטר סב על עקבותיו
בידיים ריקות מאשפה ,אך מלאות בסיפוק על שלום הבית שחזר
והתייצב...
את הסיפור שמענו מפי אחד ממקורבי הרב ,ודמותו של הרב בשערי
הבית מבקש את שקית הזבל ,כמו קוראת לעברנו וזועקת :לפעמים,
עזרה כלשהי לא נראית מתאימה למעמדנו .לגרור ריהוט כבד לביתו
של חבר ,לסייע להניע רכב בדחיפות מאומצות באמצע הרחוב,
להגיש בשמחה משפחתית ,לשטוף כלים בבית או לעשות עבודה
אחרת שנראית לא מכובדת עבורנו...
אך מי שמתבונן ,מבין שהורדת האשפה ,כמו כל עזרה פיזית אחרת
– בבית או לזולת ,לא רק שזו אינה ירידה בדרגה אלא ההיפך – זו
עליה ברמת המידות טובות ,זה מעלה את רמת הנפש ,זה מקדם
ליעד הנכסף!(דרשו)

והנפשיים ,והתוצאות החיוביות לא מאחרות לבוא.
לאפקט הפיגמליון יש חשיבות רבה במגוון רחב של תחומים חברתיים.
למשל ,בתחום הניהול אמר פרופסור אחד כי" :אמונת המנהל ביכולת
הכפופים לו מעלה את רמת ביצועיהם" .פרופסור אחר סיפר כי תלמידי
שנה ראשונה שלמדו אצלו ,הצליחו לבצע מטלה לימודית מורכבת
שהטיל עליהם ,למרות שכל חבריו הפרופסורים "ידעו" שהמשימה
מורכבת מדי עבורם .התלמידים עצמם לא ידעו שהם לא אמורים
להצליח במשימה ,וכתוצאה מכך ,הם פשוט קמו ועשו את הנדרש
מהם בהצלחה מרובה...
מנין יודע האדם מה חושבים עליו אחרים? מנין ,למשל ,ידעו התלמידים
שנטלו חלק בניסוי המפורסם כי המורים מאמינים ביכולתם להצטיין?
מסתבר ,שהאדם חש באופן תת הכרתי בשדרים הסמויים הנשלחים
לעברו מהסביבה ,גם בלי שהסביבה עצמה מודעת לכך.
אם נשוב לניסוי בבית הספר שתיארנו בתחילה ,מחקרים הראו שהמורים
אכן שידרו בדרכים שונות את ציפיותיהם מהתלמידים .כל למשל
כתב אחד הפרופסורים" :הוכח שילדים שקוראים היטב ,המורים
מחייכים אליהם יותר ,יש יותר מגע עין ,הביקורת שלהם ידידותית
ועדינה ,קיימת התעלמות משגיאות קריאה ,ותיקוני קריאה נעשים
בסוף המשפט ולא באמצעו .כך הופכות הציפיות שאנו תולים באחרים
לנבואה המגשימה את עצמה .המורים עצמם כלל לא היו מודעים
לכך שהם מתייחסים באופן שונה לילדים "החכמים" .ייתכן שאף
היו נעלבים אילו היו אומרים להם שכך הם נוהגים .אולם המציאות
היא שהידיעה כי תלמידים מסוימים "שווים" יותר מאחרים ,חלחלה
לתודעתם והשפיעה בדרכים סמויות על צורת התנהגותם .ומה שנכון
בכיתה ,נכון גם לגבי שאר תחומי החיים .האדם חש באיתותים הסמויים
המשודרים לעברו ,ומגיב בהתאם.
היפוכו של אפקט הפיגמליון הוא "אפקט הגולם" .סוג של נבואה
שלילית המגשימה את עצמה .אם למורה יש דעה שלילית על תלמיד,
יתאים את עצמו התלמיד לציפיה זו ויצליח פחות.

אפקט הפיגמליון  -הילד יהיה מה שנחשוב עליו

בשנות הששים נערך בבית ספר יסודי בארה"ב ניסוי פסיכולוגי
מהפכני שזכה לפרסום רב .במסגרת הניסוי הכינו החוקרים רשימה
שכללה כ 20-אחוז מהתלמידים ב 18-מכיתות הלימוד של בית הספר.
למורים נאמר כי תלמידים אלו עברו מבדקים מיוחדים שהוכיחו כי
הם מוכשרים ומצטיינים ,ולכן יש לצפות מהם לשיפור ולהתקדמות
משמעותיים במהלך שנת הלימודים.
כאשר שבו החוקרים ובדקו את הישגיהם של תלמידי בית הספר בסוף
השנה ,התגלתה עובדה מפליאה .מסתבר ,שהילדים "החכמים" אכן
החכימו! מנת המשכל הממוצעת שלהם עלתה ב 4-נקודות בהשוואה
לשאר הילדים בכיתה .שיפור דומה נרשם אצלם גם בתחומי הקריאה
והזיכרון החזותי.
התוצאות המפתיעות עוררו שאלות רבות .כיצד ידעו התלמידים
הנבחרים כי מצפים מהם להצטיין? וכיצד גרמה להם הידיעה הזו
להצטיין בפועל? למרות כל התמיהות ,שורה של מחקרים שנערכו
במסגרות צבאיות ,עסקיות ואקדמיות הוכיחו מעבר לכל ספק כי
התופעה שרירה וקיימת .אנשים מצליחים יותר כאשר הם חשים
שמאמינים ביכולתם להצטיין.
החוקרים כינו את התופעה הזו "אפקט הפיגמליון" והגדירו אותה כך:
"האדם אינו מה שהוא חושב שהוא ,אלא מה שהוא חושב שאחרים
חושבים שהוא" .האדם מגדיר את עצמו על פי הציפיות שהסביבה
האנושית תולה בו .כאשר אדם חש שנותנים אימון מלא ביכולתו לפעול
ולהצליח ,הדבר מדרבן אותו להפעיל את מלוא כישוריו השכליים
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ָה ָרׁש ַוּיַ ֲע ֶׂש ָה לָ ִאיׁש ַה ָּבא ֵאלָ יוַ .וּיִ ַחר ַאף ָּד ִוד ָּב ִאיׁש
ֹאמר ֶאל נָ ָתןַ ,חי ה' ּכִ י ֶבן ָמ ֶות ָה ִאיׁש ָהע ֶֹׂשה
ְמאֹדַ ,וּי ֶ
זֹאתְ .ו ֶאת ַהּכִ ְב ָׂשה יְ ַׁשּלֵ ם ַא ְר ַּב ְע ָּתיִ םֵ ,ע ֶקב ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה
ֹאמר נָ ָתן ֶאל
ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ְו ַעל ֲא ֶׁשר ֹלא ָח ָמלַ .וּי ֶ
ָּד ִודַ :א ָּתה ָה ִאיׁש"ִ .מּיָ ד ֵה ִבין ָּד ִוד ַה ֶּמלֶ ְך ֶאת ָטעּותֹו
ֹאמר נָ ָתן
אתי לַ ה'ַ .וּי ֶ
ֹאמר ָּד ִוד ֶאל נָ ָתן ָח ָט ִ
הֹודּה"ַ :וּי ֶ
ְו ָ
אתָך ֹלא ָתמּות"ִ .אם נָ ָתן ַהּנָ ִביא ֹלא
ּגַ ם ה' ֶה ֱע ִביר ַח ָּט ְ
ָהיָ ה ַמ ֲע ִביר לְ ָד ִוד ַה ֶּמלֶ ְך ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ְּב ֶא ְמ ָצעּות ָמ ָׁשל,
ּבֹותינּו (נגעים פ"ב
הּוא ֹלא ָהיָ ה ֵמ ִביןֶׁ ,ש ֲה ֵרי לִ ְּמדּונּו ַר ֵ
רֹואה חּוץ ִמּנִ גְ ֵעי ַע ְצמֹו".
מ"ה) ֶׁש"ּכָ ל ַהּנְ גָ ִעים ָא ָדם ֶ
אֹומ ִרים לֹוַ :א ָּתה
נִ ְמ ֵצאנּו לְ ֵמ ִדיםֶׁ ,שּכַ ֲא ֶׁשר ָּב ִאים לְ ָא ָדם ְו ְ
ּדֹומהֲ .א ָבל
אֹומרַ :מה ִּפ ְתאֹום? זֶ ה לְ ִפי ַה ֲהלָ כָ ה ְוכַ ֶ
ֹלא ְּב ֵס ֶדר! הּוא ֵ
ִאם ְמ ַס ְּפ ִרים לֹו ִסּפּור ְּב ָמ ָׁשל הּוא ֵמ ִביןֲ .ה ֵרי ֶׁש ְּבכ ַֹח ַה ָּמ ָׁשל לְ נַ ֵּתק ֶאת
יביְּ .ב ִט ְבעֹו ֶׁשל ָה ָא ָדם
אֹוּביֶ ְק ִט ִ
ָה ָא ָדם ֵמ ַה ְּמ ִציאּות ְוכָ ְך הּוא יָ כֹול לִ ְהיֹות ְ
ימים ֶׁש ָהיּו לֹו ְּב ֶמ ֶׁשְך
יח ֵמ ַע ְצמֹו ְּד ָב ִרים ֹלא נְ ִע ִ
יֵ ׁש ַּת ֲהלִ יְך ַה ְד ָח ָקה ,לְ ַה ְׁשּכִ ַ
רּוחנִ ּיִ יםִ ,מ ֶּט ַבע ָה ָא ָדם ֶׁש ָע ָׂשה ֲע ֵב ָרה לְ ַמ ֵהר לִ ְׁשּכ ַֹח
ַחּיָ יוּ .גַ ם ִּב ְד ָב ִרים ָ
הֹוציא ֶאת ּכָ ל
ּמּוסר הּוא לְ ִ
ּתֹורת ַה ָ
ִמ ֶּמּנָ ה ,זֶ ה נִ ְק ָרא ַה ְד ָח ָקהַּ .ת ְפ ִקיד ַ
יהם
יח ִמּלִ ּבֹו ,לַ ֲעׂשֹות ֲעלֵ ֶ
ַה ֻּמגְ לֹות ַהּלָ לּו ֶׁש ָה ָא ָדם ְמנַ ֶּסה לְ ַה ְד ִחיק ּולְ ַה ְׁשּכִ ַ
ׁשּובה ְולִ ְפּת ַֹח ַּדף ָח ָדׁש.
ְּת ָ
ּומ ֻפ ְר ֶס ֶמת ֶׁשּכָ ַתב ַמ ֲא ָמר ַעל ַמ ֲהלַ ְך
ארית ְ
יֶ ְׁשנֹו ַמנְ ּכָ "ל ֶׁשל ֶח ְב ָרה ּפֹוּפּולָ ִ
ּומ ְׁשחֹות ִׁשּנַ יִ ם,
ַחּיָ יו ,הּוא ֵה ֵחל ֶאת ַה ַּק ְריֶ ָרה ֶׁשּלֹו ִּב ְמכִ ַירת ַסּבֹונִ ים ִ
אּולָ ם ַה ְּקלִ ּיֶ נְ ִטים ֹלא ָרצּו לַ ֲחזֹר ֵאלָ יו ׁשּובְּ .בכָ ל ַּפ ַעם ֶׁשהּוא ָהיָ ה ָּבא
ּיּוביְ ,ולָ כֵ ן ֲאנָ ִׁשים ֹלא ָרצּו
אֹותם ,הּוא ָהיָ ה ְמ ַׁש ֵּדר ַמ ֶּׁשהּו ֹלא ִח ִ
לְ ַׁשכְ נֵ ַע ָ
יֹותר לִ ְקנֹות ִמ ֶּמּנּו ְוֹלא ָהיְ ָתה לֹו ַּפ ְרנָ ָסהְּ .ב ֶא ָחד ִמן ַהּיָ ִמים הּוא ֶה ְחלִ יט
ֵ
ּבֹור ִחים ִמ ֶּמּנּו .הּוא ָהלַ ְך
ּדּוע ֲאנָ ִׁשים ְ
עּורי ַּביִ ת ּולְ ָה ִבין ַמ ַ
לַ ֲעׂשֹות ִׁש ֵ
רֹוצה ֶׁש ִּת ְקנֶ ה ִמ ֶּמּנִ י ּכְ לּוםַ ,רק ַּתּגִ יד לִ י
ֵמ ֶא ָחד לְ ֶא ָחד ְו ָא ַמר לֹוֲ :אנִ י ֹלא ֶ
יתי ְּב ֵס ֶדר .הּוא ָר ַׁשם ֶאת ּכָ ל ֶה ָערֹות ַהּלָ קֹוחֹות ְו ָעלָ ה ַעל
ֵאיפֹה ֹלא ָהיִ ִ
ּיֹותיו ָה ַרּבֹות .לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן הּוא ָּפנָ ה ֶאל ְק ַהל יַ ַעד ַא ֵחרִ ,ה ְתנַ ֵהג ִע ָּמם
ָט ֻע ָ
חֹורתֹוַ ,עד ֶׁשּכַ ּיֹום הּוא ַמנְ ּכָ "ל
יח לִ ְמּכֹר ֶאת ּכָ ל ְס ָ
ִּב ְתבּונָ הְ ,וכָ ְך ִה ְצלִ ַ
ַּב ַעל ֵׁשם עֹולָ ִמי .הּוא ּכָ ַתב ַּב ַּמ ֲא ָמר ֶׁשּלֹוָ :א ַה ְב ִּתי ֶאת ַהּתֹוכָ חֹות ְו ַה ִּבּק ֶֹרת
אתי ֶאת ַה ֲחנֻ ָּפהָ .א ַה ְב ִּתי ֶׁש ָא ְמרּו לִ י ֵאיפֹה ֲאנִ י ֹלא ְּב ֵס ֶדר,
ֶׁש ִּק ַּבלְ ִּתיְ ,ו ָׂשנֵ ִ
ִּת ַּקנְ ִּתי ְו ִה ְצלַ ְח ִּתי.
יֵ ׁש לָ נּו ַמה ּלִ לְ מֹד ֵמ ַה ַּמנְ ּכָ "ל ַהּזֶ הּ ,וכְ ָבר ָא ַמר ָּד ִוד ַה ֶּמלֶ ְך (תהלים קיט,
"מּכָ ל ְמלַ ְּמ ַדי ִה ְׂשּכַ לְ ִּתי".
צט)ִ :

ּומּוסר" ( -משלי א ,א)
ָ
"לָ ַד ַעת ָח ְכ ָמה
ּדּוׁשים
ּמּוסר ֵּפרּוׁשֹו לִ ְקרֹא ִח ִ
חֹוׁש ִביםֶׁ ,ש ָ
מּוסר? ַר ִּבים ְ
ַמהּו ָ
וֹור ִטים יָ ִפים ְּב ַר ִׁש"יַ ,ר ֵּבנּו יֹונָ ה ִמּגְ דֹולֵ י
ָּבאֹור ַה ַחּיִ ים ַה ָּקדֹוׁש ,לִ ְקרֹא ְ
ּכֹותב
מּוסרְ ,וכָ ְך הּוא ֵ
ּכֹותב לָ נּו ַהגְ ָּד ָרה ְמ ֻדיֶ ֶּקת ַמה ּזֶ ה ָ
ָה ִראׁשֹונִ ים ֵ
ּומה
ׁשּובה (שער ג אות ג)ְ :ו ַא ַחר ֶׁשּיִ לְ מֹד ְויֵ ַדע ַה ִּמ ְצוֹת ָ
ְּב ִס ְפרֹו ַׁש ֲע ֵרי ְּת ָ
ֵהן ָה ֲע ֵברֹותָ ,צ ִריְך ֶׁשּיִ לְ מֹד ּגְ נּות ָה ֲע ֵברֹות ְו ַה ֶה ְפ ֵסד ְו ָה ָא ְב ָדן ַהּנִ ְמ ָצא ָּב ֶהן,
יח ַע ְצמֹו ְּבזִ כְ רֹון ָה ֳענָ ִשׁים ּולְ יַ ֵּסר זּולָ תֹוְ .וזֹאת
לְ ַה ְר ִחיק נַ ְפׁשֹו ֵמ ֶהןּ ,ולְ הֹוכִ ַ
'מּוסר'ַ .עד ּכָ אןְּ .ד ַהיְ נּו לְ ָה ִבין ַמה הּוא יַ ְפ ִסיד ֵמ ָה ֲע ֵב ָרה,
יעה ִּת ָּק ֵרא ָ
ַהיְ ִד ָ
ְולִ זְ ּכֹר ָמה ָהעֹנֶ ׁש ֶׁשּיִ ְצ ָט ֵרְך לְ ַק ֵּבל ַעל ָּד ָבר ּכָ זֶ ה.
ּפֹוסק (סי' א ס"ק יב; סי' תר"ג ס"ק ב)ֶׁ ,ש ַחּיָ ב ּכָ ל
רּורה ֵ
ּכְ ֶׁש ַה ִּמ ְׁשנָ ה ְּב ָ
מּוסר ,לָ זֶ ה הּוא ִה ְתּכַ ֵּון ,לָ ַק ַחת ֵס ֶפר ְולִ לְ מֹד ֶאת ָה ֳענָ ִשׁים
ָא ָדם לִ לְ מֹד ָ
אֹומר ַר ֵּבנּו
ְו ַה ֵּס ֶבל ֶׁש ָא ָדם ָעלּול לְ ַק ֵּבל ִּבגְ לַ ל ָה ֲע ֵברֹות ֶׁשּלֹו .זֶ הּו ַמה ֶּׁש ֵ
יֹונָ ה'ְ :ו ָה ָא ְב ָדן ַהּנִ ְמ ָצא ָּב ֶהם' ֵ -איזֶ ה ָא ְב ָדן ָעלּול לָ בֹוא לָ ָא ָדם ִמּזֶ ה -
יח ַע ְצמֹו ְּבזִ כְ רֹון ָה ֳענָ ִשׁים.
'ּולְ הֹוכִ ַ
ְו ֶאת ּכָ ל זֶ ה ָע ָׂשה לָ נּו ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך ַעל יְ ֵדי ְמ ָׁשלָ יו ַהּנִ ְפלָ ִאיםּ ,וכְ ִפי
"מ ְׁשלֵ י ְׁשֹלמֹה ּ -כָ ל ְּד ָב ָריו
ּכֹותב ַר ִׁש"י ַה ָּקדֹוׁש ַּב ָּפסּוק ָה ִראׁשֹוןִ :
ֶׁש ֵ
עֹוב ֵדי ּגִ ּלּולִ ים
ּומ ַׁשל ְ
טֹובהְ ,
ּתֹורה ְּב ִא ָּׁשה ָ
ּומ ָׁשלִ יםְ ,מ ַׁשל ַה ָ
ֻּדגְ ָמאֹות ְ
ּדּוע ּכָ ַתב ֶאת ִס ְפרֹו ִּב ְמ ָׁשלִ ים? ּכִ י ַה ָּמ ָׁשל זֶ הּו ַה ָּד ָבר
ְּב ִא ָּׁשה זֹונָ ה"ַ .מ ַ
ַהּיָ ִחיד ֶׁשּיָ כֹול לְ נַ ֵּתק ֶאת ָה ָא ָדם ֵמ ַהּנְ גִ יעֹות.
ּגַ ם ָּד ִוד ַה ֶּמלֶ ְך ֹלא יָ כֹל לְ ָה ִבין ֶאת ּתֹוכַ ַחת נָ ָתן ַהּנָ ִביא ְּבלִ י ָמ ָׁשלֶׁ ,ש ֲה ֵרי
ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ָח ַמד ָּד ִוד ֶאת ַּבת ֶׁש ַבעָ ,א ַמר לֹו נָ ָתן (שמואל ב' יא ,א-ז):
(ענִ י) ,לֶ ָע ִׁשיר ָהיָ ה
"ׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשים ָהיּו ְּב ִעיר ֶא ָחתֶ ,א ָחד ָע ִׁשיר ְו ֶא ָחד ָרׁש ָ
ְ
ּוב ָקר ַה ְר ֵּבה ְמאֹדְ ,ולָ ָרׁש ֵאין ּכֹלּ ,כִ י ִאם ּכִ ְב ָׂשה ַא ַחת ְק ַטּנָ ה ֲא ֶׁשר
צֹאן ָ
ּומּכֹסֹו ִת ְׁש ֶּתה,
ָקנָ הַ ,ויְ ַחּיֶ ָה ַו ִּתגְ ַּדל ִעּמֹו ְו ִעם ָּבנָ יו יַ ְח ָּדוִ ,מ ִּפּתֹו תֹאכַ ל ִ
(אֹור ַח) לְ ִאיׁש ֶה ָע ִׁשירַ ,וּיַ ְחמֹל
ּוב ֵחיקֹו ִת ְׁשּכָ ב ַו ְּת ִהי לֹו ּכְ ַבתַ .וּיָ בֹא ֵהלֶ ְך ֵ
ְ
ּומ ְּב ָקרֹו לַ ֲעׂשֹות לָ א ֵֹר ַח ַה ָּבא לֹוַ ,וּיִ ַּקח ֶאת ּכִ ְב ַׂשת ָה ִאיׁש
לָ ַק ַחת ִמּצֹאנֹו ִ

ויטמין  Dחיוני ביותר למטבוליזם של הסידן ובלעדיו לא תיתכן
ספיגת הסידן מהמעיים .דבר אשר עלול להוביל לפגיעה בעצמות
ובשיניים ואף בשרירים בנוסף ,הוא מסייע בשיפור מצב רוח ,שיפור
איכות השינה בלילה ,מניעת מחלות וביניהן אוסטאופורוזיס ורככת,
חוסר איזון בבלוטת התריס ,מחלות עור ,איזון לחץ דם ,חיזוק מערכת
החיסון ,מניעת עששת ובעיות חניכיים ,איזון רמות ההורמונים
ואף מניעת סרטן.
אז נוכל לקבל מהשמש את הויטמין החשוב הזה בלי
לקבל גם את הנזקים שנגרמים מהשמש?
היחשפו מדי יום לשמש למשך כ 20דקות .אם אתם
יכולים בשעות הצהריים מה טוב ,אך גם בשעות
הבוקר או בשעות בין ערביים (כשהשמש עדיין
נמצאת לה בשמיים) זה טוב .גם אם אתם עובדים
במשרדים מהבוקר עד הערב ,קחו חצי שעה לפני
תחילת היום ועשו סיבוב בחוץ ,החנו את הרכב רחוק/
רדו מספר תחנות לפני באוטובוס ונצלו את זמן ההליכה
לחשיפה הגונה וטובה לשמש.
כהי העור ,שימו לב  -בגופכם יש יותר מלנין (הגורם לצבע
עור כהה) והוא חוסם את מרבית קרני ה  UVBולכן תזדקקו ליותר
זמן חשיפה לשמש בכדי להגיע לרמת הויטמין הרצויה.

"שמש צדקה ומרפא בכנפיה" (מלאכי ג ,כ)
מה הקשר בין שמש למצב הרוח שלנו? האם חשיפה
לשמש היא מסוכנת כפי שאנו מורגלים לחשוב והאם
הליכה של כמה מטרים מהבית לאוטו מספיקה לנו
כדי לקבל מהשמש את מה שהגוף שלנו זקוק?
נתחיל עם ויטמין  ,Dויטמין  Dהוא ההורמון המיוצר
בגוף בתגובה לחשיפה לאור השמש .ויטמין  Dשייך
לקבוצת ויטמינים מסיסי שומן ולכן הוא זקוק לשומן
ליעילות ספיגתו ,הגוף מייצר את הויטמין דרך חשיפת
העור והעיניים לקרני השמש ,הובלת הויטמין לזרם הדם ומשם
לכבד אשר ממיר אותו להורמון קלצידיול ,בהמשך בכליות הוא
הופך להורמון פעיל בשם קלצטריול ומשם מובל לרקמות השונות.
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מחלוקת לשם שמיים ומחלוקת שאינה לשם שמיים  -וההבדל ביניהן
שאין בדעתו לוותר על נוחות התושבים ורווחתם וכמובן עניני הצניעות!
הרב ראה והרגיש שיש כאן יותר מדי קנאות 'לשם שמים' והחליט
לבדוק הדברים ,ואז עלה בראשו של הרב רעיון ,הוא הלך אל בעל
המגרש שבמרכז העיר ושאל האם ברצונו למוכרו ובכמה ,אמר האיש
לרב כמשיח לפי תומו ,האמת היא שאני נושא ונותן בנידון ,אני חייב
כסף רב ליהודי פלוני ואין ידי משגת לפרוע את חובי ,שיעבדתי
מגרש זה לחוב ,ובעל חובי פנה למכר שלו שהוא אחד הפרנסים כדי
שהקהילה תקנהו במחיר גבוה ותקים עליו מבנה ציבורי ,מהסכום
שאקבל אצטרך להפריש 'דמי תיווך' לשניים מהפרנסים שבתמיכתם
תתאפשר המכירה.
משם הלך למשרדי המושל וחקר מיהו בעל הקרקע בפאתי העיר,
נודע לו שהמגרש שייך ליהודי שהיגר לצרפת ,שיגר הרב מכתב אליו
ושאל אם ניתן לרכוש את הקרקע ,הלה ענה במכתב שהמגרש ממושכן
לנשיא הקהילה .עלה הרב אל המושל עם הממצאים שבידיו והמושל
הדיח את כל הפרנסים והעמיד אחרים במקומם עליהם.
זוהי מחלוקת 'לשם שמים' של 'קורח וכל עדתו' שאין סופה להתקיים,
גם כאשר נראה שכל המחלוקת היא על אידשקייט ,על רוחניות,
כשהחולקים בזה הם לא 'הלל ושמאי' אלא 'בית הלל ובית שמאי',
אז אין סופה להתקיים ,לבסוף התגלו כל האינטרסים והנגיעות של
כל אחד מ'הלשם שמים'.
זהירות עצומה נדרשת גם כשיש מחלוקת בין תלמידי חכמים בענייני
שמים ,והיא לשמור מרחק ,כי מטבע הדברים אנשים מתחילים ב'לשם
שמים' ונסחפים לשאר מטעמים ונגיעות ,ורק תלמידי החכמים
עצמם יודעים לשמור שמחלוקת תהיה רק לשם שמים!!!
מסופר ששנים רבות לאחר המחלוקת שהיתה בין רבי
יעקב עמדין ורבי יהונתן אייבשיץ זכר צדיקים וקדושים
לברכה ,כאשר שניהם כבר לא היו בחיים ,נתגלה ר'
יהונתן אייבשיץ בחלום לאחד הגדולים ואמר לו 'דע
לך אני ורבי יעקב יושבים בגן עדן ,אבל כל אלה
שהשתתפו ובחשו במחלוקת יושבים בגיהנום'.
***
סיפר הרב שולזינגר זצ"ל" :בתקופת לימודו של
הרב מפוניבז' בישיבת טעלז היתה שם 'מחלוקת
המוסר' הידועה .וסיפר הרב זצ"ל ,שהיה בישיבה בחור אחד נבון שלא
ידע מכל מה שנעשה .ואם תיגש אליו ותשאל אותו על כך ,הוא בכלל
לא ידע לענות לך מכל מה שנעשה .אתה תשאל אותו ,והוא יאמר
לך :מחלוקת? אינני יודע משום דבר.
והמשיך הרב ואמר' :ואם אתה לא מאמין ,תסע לבית וגן ,תכנס אל
הרב אברמסקי ותשאל אותו אם הוא יודע משהו מ'מחלוקת המוסר'
שהיתה בטעלז בזמן שהוא למד שם בישיבה ,ותראה שהוא לא יֵ דע
לענות לך מכל מה שהתרחש שם.
"הבחור הזה' ,יחזקאל מוסטער' קראו לו ,בחור יחיד שהגיע מעיירה
קטנה ברוסיא' ,מוסט' .הוא לא ידע כלום .לא עניין אותו שום דבר.
הוא לא מרים את הראש מהגמרא .לימים נהיה 'הרב אברמסקי' ,שר
שר התורה...
***
רבותי ,כבר לימדנו הבעל שם טוב הקדוש כיצד לקרוא את אמרת
חזל "כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו" ,שכל דברי רע שאדם
רואה בחוץ ,כלומר רואה באנשים אחרים ,אם הראו לו כך ממלכות
שמים על פי רוב אות היא שהפגם הוא בעצמו ,וזה נגעי עצמו.
לכן לפני שיכנס למחלוקת עם אדם זה או אחר ,בחושבו שיש בו פגם
כלשהו והוא 'רק' רוצה לתקן את המעוות ,יבדוק עצמו היטב לפני
שנכנס למחלוקת 'לשם שמים' אם באמת הוא נקי מנגיעות אישיות,
או שמא גם בו יש מאותו פגם ,וכאמרת רבותינו קשוט עצמך ואחר
כך קשוט אחרים.

רבים חושבים שכל שעיקר המחלוקת היא על ענייני רוחניות הרי
זו מחלקות לשם שמים ,ו'בשמחה של מצוה' מצטרפים ומלבים אש
ומדון כביכול במעטפת של קנאות ודאגה לרוחניות .המשנה באבות
מלמדת אותנו ,שמחלוקת לשם שמים זה רק מחלוקת 'הלל ושמאי',
רק כשגדולי ישראל עצמם חולקים זו מחלוקת נקייה שכולה לשם
שמים ,אבל 'מחלוקת בית הלל ובית שמאי ,כשמתערבים בה גם עוד
אנשים מסביב כאן יש כבר הרבה אינטרסים ונגיעות ,וזה כמחלוקת
קורח וכל עדתו ,שם המחלוקת היתה לא רק של ראשי העדה אלא
של כל עדתו ,הכל היה נגיעות ואינטרסים וסופה שלא להתקיים.
על מעשה שהיה בעיר ליוורנו באיטליה ,במחלוקת כביכול 'לשם
שמים' שקרעה את העיר לשנים ,מספר הגאון רבי יוסף משאש זצ"ל
בספרו נחלת אבות :היו שם בעיר שבעה פרנסים שניהלו את חיי
הקהילה היהודית 'שבעת טובי העיר' ,יום אחד קם אחר הפרנסים
והעלה הצעה לסדר היום ,המקוואות בעיר שוכנות במבנים רעועים
ומטים לנפול ומאז בנייתם רבתה האוכלוסיה ומשפחות רבות נוספו
לעיר ,עניין טהרת המשפחה הלא הוא מעיקרי ויסודות הבית היהודי
וטהרת נשמותיהם של ילדינו תלויה בה ,על כן יש לבנות מקווה טהרה
חדיש ומשוכלל ,רחב ידיים ,ויפה שעה אחת קודם.
הסכימו הפרנסים והתחילו לדון ביניהם היכן נבנה את המקווה החדש,
אמר להם הפרנס שהציע את ההצעה ,כבר חשבתי בדבר ואיתרתי
מגרש שומם במרכז העיר ,אפילו באתי בדברים עם בעליו וכזה
הוא מחירו ,מיד הצטרפו שניים מהפרנסים ותמכו בהצעה ,קם
נשיא הועד וקרא ברגש ,שמחיר המגרש מופקע הוא וממון
הקהילה אינו הפקר ,יודע אני שזה המחיר במרכז העיר,
אבל מקווה יש לבנות במקום שאינו כה מרכזי ונרוויח
שני דברים ,המבנה יקום במקום צנוע ושקט שהוא
דבר הנצרך מצד עניני הצניעות ,ומחיר המגרש יהיה
נמוך בהרבה.
ומיד הוסיף :ברגע זה עלה בדעתי ,שיש מגרש
פנוי בסמוך לחומת העיר ואני מוכן לבוא
בדברים עם בעליו .נזעק המציע הראשון
וטען ,שיש בעיה במיקום בקצה העיר ,שהרי
יצטרכו ללכת באישון לילה עד לקצה העיר ואין
זה ראוי ורצוי גם מבחינת הצניעות וגם מבחינת הנוחות של תושבי
העיר .החליטו להעמיד את הדבר להצבעה בהנהלת הועד ,המציע
הראשון זכה בתמיכת שלושה מחבריו ,והנשיא נותר במיעוט ,אבל
הוא לא אמר נואש ,הלך לגבירים בעלי ההשפעה בקהילה ,ודרש
שיעמדו לימינו לבל ירוקנו את קופת הקהילה ויתבעו מהם למלא
את החסר ,גם הצד שכנגדו הלך והתסיס את המון העם ,באומרם ראו
שנשיא הקהילה מבקש להרחיק את המקווה לפאתי העיר ,העשירים
יגיעו לשם במרכבותיהם אבל העניים יכתתו רגלייהם בחושך וינגפו
במהמורות ובבורות שבדרך.
כך נחלקה הקהילה לשתי מחנות ,כל אחד מהצדדים נשא נאומים חוצבי
להבות ,והדברים אף הגיעו לתיגרות ומהלומות רחוב ,הדבר נודע
לשלטונות ,ומיד קרא המושל לרב העיר
ושאלו לחוות דעתו ,הרב ידע שבשני
המחנות אנשים קשים ונרגנים ולכל
צד שייטה יעורר עליו את חמת
הצד האחר ,והודיע שאינו מתערב.
המושל לא קיבל זאת והטיל עליו
להשכין שלום בקהילה ,הלך הרב
לשוחח עם הנשיא והלה ירה זיקים,
כספי הקדש כסף קדשים הוא ויש
לשמור על גדרי הצניעות! דברים
כדורבנות! הלך לפרנס השני ושמע
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הוא המשיך וסיפר שמעטים ממש זכו לצאת בחיים מ'תחביב' אכזרי זה,
והוא ,שהיה מגודל ושרירי ,הצליח לעמוד בזה .היה עוד יהודי שברירי
שהצליח לעמוד בזה ,על אף שכולו היה אוסף של עצמות ועור .היהודי
הזה ,בכל פעם שהיה עולה את הגבעה ,היה אומר בקול" :תחת אשר
לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל" ,וכך היה חוזר
שוב ושוב ,וזה מה שהחזיקו.
ליהודי הזה קראו האדמו"ר מקוליזנבורג זיע"א!! מבהיל כל רעיון!
האדמו"ר זכה להינצל בזכות זה!!!
אבל יש כאן מסר נוסף! אותו יהודי – הקומוניסטים השכיחו ממנו
הכל! דבר אחד הם לא הצליחו :את המעשה הזה של האדמו"ר הקדוש,
שעשה מעשה מתוך שמחה! מעשה שעושים מתוך שמחה משפיע על
האחר לטובה ,ומזה נלמד גם ,כמה השפעה שלילית של מעשינו ,יכולה
להיות הרסנית.
את המעלה של השמחה ראינו גם אצל הגאב"ד מפוניב'ז הגאון רבי
יוסף שלמה כהנמן זצ"ל ,שבכל ימות השנה היה טרוד מאד בענייני
הישיבה ,ובכל זאת היה מנהגו מידי שנה בערב סוכות ,שהיה עוזב
את כל ענייניו כמה ימים קודם החג והיה נוסע לשוק ארבעת המינים
שהיה אז בתל אביב על יד בית הכנסת הגדול ,והיה הולך שם ומביט
ומתבונן באנשים הקונים ובודקים את ארבעת המינים .לעצמו לא היה
קונה כלום ,כי היו מביאים לו ד' מינים מהודרים.
כששאלוהו לסיבת ופשר מנהג זה ,אמר שהוא מתפעל ומתרגש לראות
כיצד יהודים מחבבים את המצוות וזו עיקר מטרת נסיעתו לשם ,לראות
כיצד טורחים ישראל ,עם קדושים ,ובודקים אתרוג שהוא מהודר יותר
ולולב מהודר יותר והדסים מהודרים ,וליבו מלא גיל ושמחה בראותו
חביבות המצוות של עם ישראל הטרודים וזהירים במצוות .ההכנות
הללו לקיום המצוות מילאו את לבו בשמחת גיל וחדוה.
וסיפר הגר"פ שרייבר שהוא זוכר שאדם אחד שאל אותו ,שבהיותו
קטן היה גר על יד השוק והיה לו הדבר פלא בראותו בכל יום את הרב
מפוניבז' בשוק של הלולבים ולא היה קונה לעצמו כלום ,ולא הבין לשם
מה הוא מגיע הנה בכל יום ,אבל היום הוא יודע את סיבת הדבר ,היה
זה מחמת חביבות מצוות של ישראל ,עצם המראה הנלבב הזה מחזק
ומרומם לעבודת ה' בשמחה.

הרב יקותיאל יהודה הלברשטאם זצ"ל  -האדמו"ר מקלויזנבורג
נביא כאן מעשה נורא ,שאירע בימות הזעם של השואה האיומה ,בה
הצרות שניחתו על כלל ישראל לא נזכרו מימי קדם.
סיפר הגאון ר' גרשון ליבמן זצ"ל ,מתלמידי הסבא מנוברדוק זיע"א,
שהוא פגש פעם יהודי ברוסיה ,ושאלו במה הוא יהודי? מה הוא יודע
מהיהדות? אבל יהודי זה ,לא ידע כלום מיהדותו ,ממש כלום ,לא קריאת
שמע ,לא תפילה ,לא שבת ולא יום כיפור .מאומה ממש! רק פסוק אחד
הוא ידע לדקלם" :תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב
לבב מרוב כל"!!! כן ממש כך .פסוק פשוט של קריאת שמע הוא לא
ידע – אבל לדקלם פסוק כזה מסובך – זה הוא ידע!
כמובן שסקרנותו של הגאון ר' גרשון זצ"ל גדלה עד מאד ,והסביר
לו היהודי פשר הענין" :אני הייתי בימי צעירותי במחנה ההשמדה
בירקנאו ,תחת ידם האכזרית של קלגסי הנאצים ימ"ש ,שהיו מעבידים
אותנו בעבודות קשות עד מאד ,באכזריות איומה ובלי טיפת אנושיות".
הוא ממשיך ומספר ,שהיה 'תחביב' לנאצים ימ"ש במחנה ,לראות
את היהודים עובדים קשה עד מוות ממש – היתה שם גבעה בקצה
המחנה ,והם היו מבקשים מהיהודים לטפס על הגבעה ,כשעל כתפיהם
משאות כבדים מאד [וצריך להבין שהיהודים היו במצב של תת תזונה,
בשערי מוות – עור ועצמות ותו לא] .כך היו עומדים בצד חיות הטרף
הללו ,ונהנים ומתמוגגים לראות את היהודים מנסים לטפס את הגבעה,
כשמשא כבד על כתפיהם ואיך הם בקושי מצליחים לטפס חצי מהגבעה,
ומתגלגלים ומתדרדרים למטה בשברון עצמות ממש.

א) ָּב ְעלָ ה _______ ,מכל מטה באו
למלחמה_______ ,ממלכי מדין_______
ב) נטמא שבעת ימים _______מין מתכת_______
ג) אסרה את עצמה בדיבורה_______ ,מקום
שמירת בהמות _______ _______
ד) שם עיר_______" ,כל _______אשר יבוא
באש" ,אֹותֹו ֹלא יַ ֵחל _______
ה) שתק ,לא הגיב _______ָ ,מנַ ע _______ ,תהיו
מוכנים למלחמה_______
ו) ויכעס _______ ,ויכבשו את העיר _______,
ויגרשו את יושבי העיר_______
ז) את כולם הרגו במלחמה_______ ,על ידי אש
נטהר_______
ח) הראשונים להתגייס _______ _______ ,לקחו
איתם למלחמה _______
ט) אותם ַׁשבּו במלחמה _______ ,שרפו באש
_______ ,תכשיט_______
י) נהר _______ ,עיר בארץ ישראל _______,
ארץ מקום ִמ ְקנֶ ה_______
כ) עושים לבגד ביום השביעי_______ ,התכשיטים
הובאו ל_______
ל) הם קיבלו אחוז מחמישים _______ֶ " ,אלֶ ף

_______ ֶאלֶ ף _______"
מ) שבטים _______,
לקיחת בהמות מהאויב
במלחמה_______
נ) נשבע לעשות מעשה
_______ ,ציווי למשה לעשות למדין
_______ _______
ס) לשון תוספת _______ ,ממלכתו ניתנה לנחלה
_______

מצא מילה משותפת המקשרת
בין כל סדרת מילים:

ע) "וכל כלי_______...וכל כלי _______
תתחטאו"
פ) עמד בראש הלוחמים _______ ,כינוי לשרי
המלחמה _______
צ) מהם נתנו תרומת לה' _______" ,כל חלוץ
_______ לפני ה'"
ק) כינויו של כלב בן יפונה _______ ,נובח לכדה
_______
ר) ממלכי מדין _______ _______ ,בניו בנו את
חשבון _______
ש) לקיחת אדם במלחמה_______שם עיר
_______
ת) כינוי ללוחמים _______ _______" ,למה
_______ את לב בני ישראל"
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א .המדבר ,המבול ,הפלגה.
ב .הקודש ,אחר ,אש ,הרע.
ג .טוב ,שבת ,המוות.
ד .מדחי אל דחי ,על גחונו ,קוממיות ,שבי.
ה .ברכה ,זעף ,שוטף.

פתרון לחידה משבוע שעבר:
 .1גיבור הפרשה
 .2הדיר אותו מהירושה
 .3נבוב ,ריק
 .4הקריבו אותה במקדש עם הקרבן

פ
נ
ח
ס

נ
ש
ל
ו

ח
ל
ו
ל

ס
ו
ל
ת

תלמוד תורה

פעילות
קיץ

כחלק מפעילות הקיץ יצאו
תלמידי כיתות ה' – ו' לטיול בצפון
הארץ ,התלמידים התפללו בקבר
רבי מאיר בעל הנס ,וערכו שייט
בננות חוויתי בכנרת .כמו"כ זכו
לביקור מיוחד על שפת הכנרת
של מורינו ראש המוסדות הרה"ג
רבי אייל עמרמי שליט"א ושמעו
שיחת חיזוק לקראת שנה הבאה.

כמו"כ תלמידי כיתות ב' – ד' יצאו ליום
כיף עשיר ורטוב בפארק המים "נחשונים
במים" ונהנו מפעילויות מאתגרות
ומגלשות מים עוצרות נשימה.

מראות ממסיבת חומש
מכינה ב׳
הרב יהודה רפול

"כאייל תערוג"

שמי איתי חיון ואני לומד בכיתה ב' בתלמוד תורה
"כאייל תערוג" ומתגורר בהר חומה.
אני רוצה לספר לכם שאני מאוד מתרגש כל בוקר שאמא מעירה אותי
ללכת לתלמוד תורה כי ממש כיף לי ללכת ללמוד תורה ולשחק בהפסקות
עם החברים שלי.

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון

והשבוע :התלמיד היקר והחשוב אלישע אורן ני"ו מכיתה ה'

פרשת מטות פרק ל' פסוק ג'
ִאיׁש כִ ּי ִידֹּר נֶ ֶדר לַ יהוָה אֹו ִה ָשּ ַׁבע ְש ֻׁב ָעה לֶ ְאסֹר ִא ָסּר ַעל נַ ְפׁשֹו ֹלא י ֵַחל ְד ָּברֹו כְ ּכָ ל ַה ֹי ֵּצא ִמ ִפּיו י ֲַע ֶשׂה.
פסוק זה נדרש על דרך הפשט וגם על דרך הרמז.
דרך הפשט - :הנודר נדר חייב לקיים את נדרו ולבצע בדיוק כפי הנדר שהוציא מפיו מילותיו יהיו כקודש וכל מה שאומר יקיים.
דרך הרמז - :אדם ששומר את פיו ולא מדבר בו דבר חול ושומר על קדושת פיו ,אז :ככל היוצא מפיו יעשה כאשר הוא מברך ומתפלל לפני ה'
"כל היוצא מפיו יעשה שבשמים יאשרו וימלאו בקשתו".
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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

( 19:15כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 04:45כ 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)
( 19:15כשעה קודם צאת השבת)
( 19:45כ 30-דק' קודם צאת השבת)
( 20:15עם צאת השבת)פעילויות לנשים

פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

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

( 05:05כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
19:25
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' ,כ"ז תמוז ( )30/07מורנו הרב ב:
אשדוד –  ,19:00מוסדות החיד"א ,רחוב יצחק הנשיא 22
יבנה –  ,20:00בית כנסת יוסף תהילות ,רחוב השייטים 6
הרב בסנדקאות בעיר אשדוד

שיעור במושב אליכין

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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