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מאמר הרב
ִמ ִימינִ י ַבּל ֶאּמֹוט" ,היינו אני מתבונן תמיד בפעולותי ובעיתות ימי חיי
שיהיו עיקר לעבודת ה' כי היא ימיני ועיקר בריאתי( .שם עולם לח"ח)
רבנו בחיי כתב שהמילה סוכה היא מלשון ראיה ,וכנגזר מהפסוק
"א ִבי ִמ ְלכָ ּה ַו ֲא ִבי יִ ְסכָ ּה" ,שכתב שם רש"י :יסכה זו שרה על שם
ֲ
שסוכה ברוח הקודש ,זאת אומרת רואה ברוח הקודש ,וכן שהכל סוכין
ביופיה – זאת אומרת המילה סוכה מרמזת על ראיה .והראיה הנכונה
היא "לְ ִמ ְקנֵ הּו ָע ָשׂה ֻסכֹּת" – יעקב אבינו מלמד אותנו להסתכל נכון
על החיים – נותן פרופורציות במה כדאי להשקיע ובמה לא – במשך
שבעה ימים צא מדירת קבע ושב בדירת עראי ,צא מסלונך המפואר
ושב בסוכה ארעית – כדי שתוכל להסתכל נכון על ההתמודדויות
שיגיעו אליך במשך השנה ,שתוכל לומר לעצמך :נכון הגיע נסיון,
הנה עבודה וקריירה עם הרבה קצפת של העולם הזה ,אבל אני אדם
זמני פה ,ואצטרך להיות מיושבי גן עדן לנצח ,ואם ח"ו העבודה או
הקריירה נוגדים את רצון ה' איך אסתכל בפניהם של האנשים שמסרו
נפשם למען רצון ה' ומשכנם כבוד בגן עדן העליון.
על אותו אדם שזוכה להסתכל במבט "ארעי" על קנייני העולם הזה,
תמיד יזכור לו ה' זו לטובה ,ועליו הכתוב אומר "זָ כַ ְר ִתּי לָ ְך ֶח ֶסד
רּועה" ,הלכת
ּלּוֹלתיִ ְך ,לֶ כְ ֵתְּך ַא ֲח ַרי ַב ִּמ ְּד ָבּר ְב ֶּא ֶרץ ֹלא זְ ָ
עּוריִ ְךַ ,א ֲה ַבת כְ ָ
נְ ַ
אחרי גם כשלא היה לך שום חבל בטחון ,סמכת עלי אומר ה' ,אני
אזכור לך זאת לנצח.
יהי רצון שנזכה להפנים זאת ונזכה לכל הברכות שבתורה ,אמכי"ר.

נמצאים אנו בפתחו של חג הסוכות – והמילה "סוכות" מופיעה לראשונה
בתנ"ך בהקשר ליעקב אבינו ,כשחזר מלבן כתוב ַ"ויִ ֶּבן לֹו ָבּיִ תּ ,ולְ ִמ ְקנֵ הּו
ָע ָשׂה ֻסכֹּת" – וידוע שכל מילה המופיעה בתנ"ך ,באותו בהקשר והסבר
שבו היא מופיעה בפעם הראשונה ,כך משמשת לשאר הפעמים בהם
היא מופיעה בתורה.
ולכן מסביר החיד"א בספרו נחל קדומיםּ" ,ולְ ִמ ְקנֵ הּו ָע ָשׂה ֻסכֹּת" –
כלומר לכל עניני העולם הזה [שהם בגדר מקנהו] עשה סוכות ,דירת
ארעי ,על כן קרא למקום ההוא סוכות ,לומר שכל עניני העולם הזה
אינם אלא ארעי וטפלים לעיקר שהם קנייני הנצח.
הוי אומר ,הממון והנכסים ,הקריירה והעבודה ,אינם באים אלא כדי
לשרת את התורה והמצוות ,ולא הפוך חלילה .לכן כאשר אדם בוחר
בעבודה ,קודם כל הוא שואל האם זו עבודה שעושה נחת רוח לקב"ה,
ואם ח"ו נזדמן לו לעבוד בעיתון חילוני – שמפיץ מינות וכפירה במלכות
שמים ,או בכבלים ובטלויזיה ,מיד פוסל את העבודה הזו על הסף ,כי
הקניינים באו לשרת את התורה ,ואם ח"ו הם נוגדים את התורה – אזי
הם הופכים לעיקר והתורה הפכה טפלה .וכן אשה שצריכה לעבוד
במקום בו ריבוי גברים ופתיחות ,דבר הנוגד את עקרון הצניעות
וההלכה ,היא מותרת על כזו עבודה אם היא נאמנת לתורה ולמצוות.
"ש ִׁו ִּיתי ה' לְ נֶ גְ ִדּי ָת ִמיד ,כִ ּי ִמ ִימינִ י ַבּל
וכך הסביר החפץ חיים הקדושִ :
ֶאּמֹוט" – כי עיקר כוחו של האדם להשתמש ולישא איזה דבר הוא ביד
ימין ,והשמאל אינו אלא סיוע בעלמא ,וכן הוא בענייני עיקר בריאת
האדם ,שהוא לעבודת ה' והוא בחינת ימין ,וענייני העולם אינם כי
"ש ִׁו ִּיתי ה' לְ נֶ גְ ִדּי ָת ִמיד ,כִ ּי
אם סיוע לזה ,וע"ז אומר דוד המלך ע"ה ִ
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בגנות הכעס

לרב הקדוש רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זצ"ל היו תפילין יקרות
וקדושות ,שהגיעו אליו בירושה מאביו ,המגיד הקדוש רבי יצחק
מדרוהוביטש זצ"ל...
התפילין הללו היו יקרות לו מכל! חסידים מבני הקהילה רצו לקנות
את התפילין מידיו לא פעם ולא פעמיים תמורת סכומי עתק ,אך
רבי יחיאל מיכל מעולם לא הסכים .אשתו הציקה לו מאד ודחקה
בו למכור את התפילין ,כיון שהם חיו בדוחק גדול ומכירת התפילין
היתה מועילה להם מאד לצורך פרנסתם ,אך לשווא.
והנה פעם אחת ,בפרוס חג הסוכות ,לא נמצא בזלוטשוב אף לא
אתרוג אחד! בערב החג ,הגיע אדם לזלוטשוב ובאמתחתו אתרוג יפה
ומהודר והוא מבקש עבורו סכום גדול מאד .רבי יחיאל מיכל ראה
שאף אחד לא יוכל לעמוד בתשלום זה והחליט למכור את התפילין
של אביו בעבור האתרוג .החשבון של ר' יחיאל מיכל היה ,שכרגע
המצווה שמוטלת עליו היא אתרוג ,שהרי אין מניחים תפילין בחג
ואילו לאחר החג ,ירחם ה'.
ראתה אשתו שבעלה חוזר מן השוק עם אתרוג מהודר ולא הבינה
מהיכן היה לו הכסף הדרוש לרכישת האתרוג המיוחד .ניסתה האישה
לחקור את בעלה ,עד שבסוף גילה לה שמכר את התפילין היקרות
בעבור האתרוג .מששמעה האישה על מכירת התפילין ,נתמלאה
כעס ,והטיחה בבעלה" ,הייתכן?! כמה פעמים הפצרתי בך למכור

את התפילין עבור צרכי הבית הבסיסיים שהיינו זקוקים להם! ועכשיו
מכרת אותם בעבור אתרוג!" ,לא נתקררה דעתה עד שמרוב כעס
נטלה את האתרוג שהיה מונח על השולחן ,נשכה בשיניה את הפיטם
והשליכתו לארץ! ובכך פסלה את האתרוג..
רבי יחיאל מיכל ,שראה את אשר עוללה אשתו ,לא הוציא הגה
מפיו ואף לא הראה שום סימן של קפידא ...אמר לעצמו אותו צדיק:
'תפילין – אין לי ,אתרוג – אין לי ,האם גם אבוא לידי כעס? לא ולא'...
באותו לילה נתגלה לו אביו בחלום ואמר לו" :דע לך בני שהודיעוני
בשמים שגדול המעשה האחרון יותר מן הראשון ...ההימנעות מהכעס
פעלה בשמים פי כמה וכמה מהשקעת הממון הרב בקניית האתרוג!"

ראשית ,לפני שנגיב לתלונותיו של הילד חשוב קודם לבדוק אולי הוא
צודק ,יתכן והתלונות שלו נכונות ,זה שאחיו האחרים לא מתלוננים
אין הדבר אומר שהתלונה לא מוצדקת .יתכן גם והאחים מנסים
"לקנות" את ההורים בצורה זו שהם אינם מתלוננים.
לאחר שבדקנו את הדברים במספר הזדמנויות ,והגענו למסקנה
שהילד מתלונן סתם ,ניגש לטפל בבעיה עצמה .כל ילד ,בכל גיל
ובכל משפחה ,אוהב להיות "שווה" ,להיות קיים ,להיות בולט בין
האחים ,גם ילד שמבין שאחיו יותר מוכשר במשהו אחד ,הוא ינסה
להראות את כוחו במשהו אחר .במשפחות גדולות ,התחרות הסמויה
הזו יותר קשה ,כל ילד צריך להתאמץ יותר כדי להוכיח את עצמו.
כשהילד מתלונן ,על ההורים להבין כי הילד צועק "לא טוב לי",
"אני לא מוצא את עצמי בבית" ,על ההורים להבין שהתלונות הם
רק הסיבה ,אבל הבעיה נמצאת הרבה יותר עמוק.
במקום להגיב לילד "שוב אתה והתלונות שלך" או" ,אתה תמיד חייב
להתלונן" נסו להתעלם מהתלונות עצמן ובמקום זאת לחזק דברים
חיוביים אחרים שיש בילד ,לדבר על נושא ההתעניינות שלו ולגרום
לו להיות במרכז העניינים .נסו לתת לילד תפקידים חשובים ,בקשו
ממנו בקשות שאתם יודעים שיתיישבו על דעתו ,וכשהוא יעשה
אותם ,חזקו אותו ותכבדו אותו על כך .תתייעצו איתו בנושאים
"חשובים" ותראו לו שאתם מתיחסים ברצינות לדעתו.
אם אתם מנסים לארגן את הבית ,ושאר האחים נוטלים חלק בעזרה
והוא יושב ולא נוקף אצבע ,במקום להגיב "מה אתה חושב שאתה
פטור" ,נסו להתעלם מההתנהגות ולהגיב" ,מה אתה בוחר לנקות
את הבית או לערוך את השולחן" .בצורה זו ,לא נכנסנו לויכוח עם
הילד ,מצד שני לא וויתרנו לו מליטול חלק בעזרה בבית.
כלל ברזל :ישנם ילדים שנולדים עם אופי אחר משלכם ,כאלו שאוהבים
לנדנד ,לרטון ולהיאבק .אל תלחמו בהם ,קבלו אותם .רק אם תראו
להם דרך אחרת של דיבור נאות ,לא מתאונן ולא רוטן – הם ישנו
את קו התנהגותם ודיבורם.

הילד שכל הזמן מתלונן

מאיר ורבקה חיכו זמן רב לחג הסוכות ,במשך השנה הם לא מוצאים
זמן להתארח אצל בני המשפחה ,לבקר קצת באתרים מסוימים או סתם
לצאת להתאוורר .ואכן ,באחד מימי חול המועד ,העמיסו השניים את
חמשת ילדיהם על הרכב ויצאו צפונה לביקור חג אצל בני המשפחה.
עוד לפני שהם הספיקו לצאת לדרך ,מנגינת התלונות של ישראל
בנם הבכור החלה ,תחילה הוא התלונן שאין לו מקום ליד החלון,
שלא מרגישים את המזגן ,שיש עליו שמש ,וסתם שאין לו כח לצאת.
בהמשך הלכו התלונות והתגברו ,הטיול משעמם ,הטיול ארוך מדאי,
והרשימה עוד ארוכה.
אכן ,לקראת חג הסוכות הבעל"ט מצוי מאוד להתארח אצל קרובי
המשפחה ,לצאת מעט לטייל ,או לצאת לשמחת בית השואבה וכד',
במשפחות ברוכות ילדים ,אך לא רק ,מצוי
מאוד תופעת "הילד המתלונן" הילד
שכלום לא טוב לו ,הילד שבכל משהו
טוב ימצא את הרע ,תמיד יתלונן על
החדר ,על החפצים ,על הבית ואפי'
על המתנות שהוא מקבל.
אז מה עושים כשהילד לא מפסיק
להתלונן?
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רּוע ָּפחּות ְונִ ְבזֶ ה ִמ ַּצד ַע ְצמֹו,
יהם ּגָ ַ
עֹומד לִ ְפנֵ ֶ
ְוהּוא ֵ
ּומג ָֹאל ִמ ַּצד ַמ ֲע ָׂשיוֲ ,היָ ִרים רֹאׁש? ֲהיִ ְהיֶ ה לֹו
ָט ֵמא ְ
ִּפ ְתחֹון ֶּפה? וְ כִ י יִ ְׁש ָאלּוהּו ַאּיֵ ה ֵאפֹוא ִּפיָךַ ,אּיֵ ה ּגְ אֹונְ ָך
את ְּבעֹולָ ְמָך? ַמה ּיַ ֲענֶ ה אֹו ַמה ּיָ ִׁשיב
בֹודָך ֲא ֶׁשר נָ ָׂש ָ
ּוכְ ְ
ַעל ּתֹוכַ ְחּתֹוִ ,הּנֵ ה ַו ַּדאי ֶׁשּלּו ֶרגַ ע ֶא ָחד יְ ַצּיֵ ר ָה ָא ָדם
רֹוח ִּת ְפ ַרח
ְּב ִׂשכְ לֹו ָה ֱא ֶמת ַהּזֶ ה ִצּיּור ֲא ִמ ִּתי ְו ָחזָ קָּ ,פ ַ
ִמ ֶּמּנּו ּכָ ל ַהּגַ ֲא ָוה ְוֹלא ָּתׁשּוב ֵאלָ יו עֹודַ .עד ּכָ אן.
ּובאּור ְּד ָב ָריו הּואֶׁ ,שּכְ ֶׁשּיֵ ׁש לְ ָא ָדם נִ ָּסיֹון ְּבגַ ֲא ָוה,
ֵ
יֹוד ַע
יח לֹו ֶׁשהּוא ֵ
ּכְ גֹון ֶׁשּיָ כֹול לְ ִה ְתנַ ֵּׂשא ַעל ֲח ֵברֹו ּולְ הֹוכִ ַ
הֹוריד ּולְ ַה ְׁש ִּפיל
טֹובה ְונִ ְפלָ ָאה לְ ִ
יֹותר טֹוב ִמ ֶּמּנּו .יֶ ְׁשנָ ּה ֵאיזֹו ֵע ָצה ָ
ֵ
ֹאמר לֹו :יְ ִד ִידי ַהּיָ ָקר!
ֶאת לִ ּבֹוּ ,ת ַ
יצד ַא ָּתה
ֲעצֹר ְל ֶר ַגע ֶׁשל ַמ ֲח ָׁש ָבה ֲא ִמ ִּתית ְוכֵ נָ הַּ ,ת ֲחׁשֹב ְּב ַד ְע ְּתָך ּכֵ ַ
נִ כְ נָ ס לְ לִ ְׁשּכָ תֹו ֶׁשל ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא לְ ַא ַחר ֵמ ָאה
ית
ְו ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ הְ ,ו ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יִ ְת ַעּלֶ ה ְׁשמֹו יַ ּגִ יד לְ ָךַ :א ָּתה ֶה ְר ֵא ָ
ית
יּוחדִ ,אם ּכֵ ן ַּת ְס ִּביר לִ י ֵאיְך ָע ִׂש ָ
ְוהֹוכַ ְח ָּת לְ כּוּלָ ם ֶׁש ַא ָּתה ַמ ֶּׁשהּו ְמ ָ
אֹומר ָה ַר ְמ ַח"לִ ,אם ָה ָא ָדם יַ כְ נִ יס ֶאת ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה ַהּזֹאת
ּכָ ֵאּלֶ ה ְּפ ָׁש ִעים? ֵ
ּוב ַו ַּדאי
לְ לִ ּבֹו ,הּוא יִ ְר ֶאה ֶאת ַע ְצמֹו ְמ ֻבּזֶ ה ְויִ ְת ַּבּיֵ ׁש לְ ָה ִרים ֶאת ָהרֹאׁשְ ,
ֶׁש ְּב ֶרגַ ע ֶא ָחד ִּת ְפ ַרח ִמ ֶּמּנּו ּכָ ל ַהּגַ ֲא ָוה.
ִאם ָהיָ ה לָ נּו ֶאת ּכ ַֹח ַה ִּצּיּור ַהּזֶ ה ,לְ עֹולָ ם ֹלא ָהיְ ָתה נִ כְ נֶ ֶסת לָ נּו ּגַ ֲא ָוה
ּסּורים
ּכֹותב לַ ְחׁשֹב ַעל ַהּיִ ִ
יטב ְּב ִד ְב ֵרי ָה ַר ְמ ַח"ל ,הּוא ֹלא ֵ
לַ ּלֵ ב .נִ ְתּבֹונֵ ן ֵה ֵ
ְו ָה ֳענָ ִשׁיםֶ ,אּלָ א ֵאיְך יַ ֲעמֹד מּול ה' ְויִ ְר ֶאה ַּב ָּמה ִה ְתּגָ ָאה ְו ִה ְתנַ ֵּׂשא ַעל
ֲאנָ ִׁשים.
רּוח ִּב ְפנֵ י
ּכֹותבֶ :ו ֱה ֵוי ְׁש ַפל ַ
ָה ַר ְמ ַּב"ם (בפירוש המשניות אבות פ"ד מ"י) ֵ
רּוח ִּב ְפנֵ י ַהּגְ דֹולִ ים לְ ַבדָ ,א ְמנָ ם
לֹומרֶׁ ,שֹּלא ְּת ֵהא ְׁש ַפל ַ
ּכָ ל ָא ָדםְ ,רצֹונֹו ַ
יּפּורָך ִעּמֹו ּכְ ִאּלּו
ִּב ְפנֵ י ּכָ ל ָא ָדםַ ,עד ֶׁשּכְ ֶׁש ֵּת ֵׁשב ִעם ֵאיזֶ ה ָא ָדםֶׁ ,שּיְ ֵהא ִס ְ
לֹומרִּ ,תּצֹר ַמ ָּצב ֶׁשהּוא יָ ִבין
יֹותר ִמ ְּמָךַ .עד ּכָ אןּ .כְ ַ
הּוא ּגָ דֹול ְּב ַמ ֲעלָ ה ֵ
זֹוהי יִ ְר ַאת ה'ּ ,כָ ל ָא ָדם ֶׁש ַא ָּתה
יֹותר ָחכָ ם ְוגִ יּבֹור ְו ָע ִׁשיר ִמ ְּמָךִ ,
ֶׁשהּוא ֵ
יֹותר טֹוב ִמ ְּמָךַ ,קל ָוח ֶֹמר ּכְ ֶׁש ַא ָּתה
יֹוׁשב ִאּתֹו ֵּתן לֹו ֶׁשּיַ ְרּגִ יׁש ַּבּלֵ ב ֶׁשהּוא ֵ
ֵ
יֹוׁשב ִעם ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה.
ֵ

לקחת את חכמת התורה לחיי היום יום
אׁשית ָּד ַעת (משלי א ,ז)
יִ ְר ַאת ה' ֵר ִ

ּבֹורא יִ ְת ָּב ַרְך
ָה ָא ָדם ָצ ִריְך לָ ַק ַחת ֶאת ַה ָחכְ ָמה ֶׁש ִּק ֵּבל ֵמ ֵאת ַה ֵ
אֹותּה לָ עֹולָ ם ַה ַּמ ֲע ִׂשיָ ,חכְ ָמה ִּבינָ ה ַּד ַעתָ ,חכְ ָמה  -זֶ הּו
ּולְ ַח ֵּבר ָ
ּיֹוצא ִמ ֶּמּנּו ְו ַה ַּד ַעת  -זֶ הּו ַה ִחּבּורּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב
ַה ֵּׂשכֶ לִּ ,בינָ ה  -זֶ הּו ַמה ֶּׁש ֵ
(בראשית ד ,א)"ְ :ו ָה ָא ָדם יָ ַדע ֶאת ַח ָּוה ִא ְׁשּתֹו"ֶׁ ,ש ָּׁשם ַהּכַ ָּונָ ה ִהיא
תּובה
יֹוד ַע לְ ַח ֵּבר ֶאת ַה ָחכְ ָמה ֶׁשּכְ ָ
לְ ִחּבּורְ ,ו ַאף ּכָ אן זֶ הּו ַה ִחּבּור ֶׁש ָא ָדם ֵ
ַּב ֵּס ֶפר לַ ּיָ ַדיִ ם ,לְ ָר ַמת ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ,הּוא ֹלא ַמ ְׁש ִאיר ֶאת זֶ ה ְּברֹאׁשֹו ֶאּלָ א
מֹוציא זֹאת לַ ּפ ַֹעל.
ִ
רֹוצה לְ ַה ְת ִחיל ֶאת
אֹומר ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְךִ ,מי ֶׁש ֶ
אׁשית ָּד ַעת"ֵ ,
"יִ ְר ַאת ה' ֵר ִ
אׁשית ְּת ִחיּלַ ת
ּומ ְס ִּביר ַהּגָ אֹוןֶׁ ,ש ַהּיִ ְר ָאה ִהיא ֵר ִ
ַה ַּד ַעת ַחּיָ יב יִ ְר ַאת ה'ַ .
ּבֹותינּו (אבות פ"ג מ"ט)ּ :כָ ל ֶׁשּיִ ְר ַאת ֶח ְטאֹו
ַה ַּד ַעתּ ,כְ ִענְ יָ ן ֶׁש ָא ְמרּו ַר ֵ
קֹוד ֶמת לְ ָחכְ ָמתֹוָ ,חכְ ָמתֹו ִמ ְת ַקּיֶ ֶמתִ .אם יֵ ׁש לָ ָא ָדם יִ ְר ַאת ה'ֲ ,ה ֵרי ֶׁשּיִ ְר ָאתֹו
ֶ
רֹוממּות ֶׁשל
קֹוד ֶמת לְ ָחכְ ָמתֹוּ ,כִ י יֵ ׁש לֹו ַּפ ַחד ֵמ ֲח ַמת ָהעֹנֶ ׁשֵ ,מ ֲח ַמת ָה ְ
ֶ
ה'ֵ ,איְך ֲאנִ י ַה ָּׁש ֵפל ָע ָפר ָו ֵא ֶפר ֶא ֱע ֶׂשה ֶאת זֶ ה לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.
אֹומר (מסילת ישרים פרק כג)ּ :כִ י ִּב ְהיֹות ָה ָא ָדם
ָה ַר ְמ ַח"ל ַה ָּקדֹוׁש ֵ
ִמ ְס ַּתּכֵ ל ִּב ְפ ִחיתּות ָח ְמרֹו ּוגְ ִריעּות ַה ְת ָחלָ תֹו ֵאין לֹו ַט ַעם לִ ּנָ ֵׂשא ּכְ לָ ל
יע לִ ְמֹלְך,
רֹועה ֲחזִ ִירים ֶׁש ִהּגִ ַ
ּדֹומה? לְ ֵ
ֶאּלָ א לֵ בֹוׁש ְולִ ּכָ לֵ םָ .הא לְ ָמה זֶ ה ֶ
ּכָ ל ֵעת ֲא ֶׁשר יִ זְ ּכֹר יָ ָמיו ָה ִראׁשֹונִ ים ִאי ֶא ְפ ָׁשר לֹו ֶׁשּיִ ְתּגָ ֶאהּ .וכְ ֶׁשּיַ ֲחׁשֹב
דּוּלֹותיו יָ ׁשּוב לֶ ָע ָפר ַמ ֲאכָ ל לְ תֹולַ ַעתּ ,כָ ל ֶׁשּכֵ ן
ָ
ּכְ מֹו כֵ ן ֶׁש ְּבסֹוף ּכָ ל ּגְ
ּומה ּגְ דּוּלָ תֹו ְו ַא ֲח ִריתֹו
ֶׁשּיִ ּכָ נַ ע ּגְ אֹונֹו ְויִ ָּׁשכַ ח ְׁשאֹון ּגַ ֲא ָותֹוּ ,כִ י ַמה ּטּובֹו ַ
ּב ֶֹׁשת ּוכְ לִ ָּמה? ּוכְ ֶׁשּיַ ְחׁשֹב עֹוד ִו ַיד ֶּמה ְּבלִ ּבֹו ֶרגַ ע ִהּכָ נְ סֹו לִ ְפנֵ י ַה ֵּבית ִּדין
ַהּגָ דֹול ֶׁשל ְצ ָבא ַמ ְעלָ הְּ ,ב ֵעת ֶׁשּיִ ְר ֶאה ַע ְצמֹו לִ ְפנֵ י ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואַ ,ה ָּקדֹוׁש ְו ַה ָּטהֹור ְּב ַתכְ לִ ית ַה ְּק ֻד ָּׁשה ְו ַה ָּט ֳה ָרהְּ ,בסֹוד
בּורה ּגִ ּב ֵֹרי כ ַֹח ע ֵֹׂשי ְד ָברֹו ֲא ֶׁשר ֵאין ָּב ֶהם ּכָ ל מּום,
דֹוׁשים ְמ ָׁש ְר ֵתי ּגְ ָ
ְק ִ
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התמר כולל ,כמו כן ,מגוון רחב ומזין של ויטמינים שונים אשר חיוניים
לגופנו .ויטמיני  ,B6,B2,K,E,C,Aניאצין תיאמין ועוד .ויטמינים
אלה חיוניים ביותר לבריאות ,בלעדיהם הגוף לא יוכל לבצע את
הפעולות היום ימיות .כמובן ,בשילוב של הברזל ,סלניום ,מגנזיום,
סידן ,זרחן והנחושת שבאים יחד כחבילה אחת גדולה ומזינה אשר
התמר מכיל .הסידן כשלעצמו מאוד חיוני ומשמעותי לחיזוקם של
מערכת השלד בגוף .הוא גם חיוני לשיניים ומונע עששת.
התמר מכיל כמות נדיבה של סיבים תזונתיים ,במיוחד
כאשר מדובר בתמר יבש ,ובכך הוא מסייע לסובלים
מעצירות .גם כמות המגנזיום שבו תורמת לעיכול
ועוזרת לקיבה לתפקד טוב יותר .המגנזיום והסיבים
התזונתיים מסוגלים לשמור על המעי הגס נקי ותקין.
התמר משפיע לטובה גם על מערכת הלב ,ומערכת
כלי הדם .מאחר והוא דל שומן .בנוסף ,הנתרן הנמוך
יחד עם האשלגן הגבוה אשר נמצאים בתמרים יבשים
–תורמים מאוד לשמירה על לחץ דם תקין.
יתרונותיו הנוספים של התמר ,מצביעים על שיפור של
בריאות המוח ותפקודו השכלי .כמו כן ,התמר תורם רבות
לאנטי דלקתיות בגוף ,בזכות המינרלים והמגנזיום שבו .יתר על
כן ,מפחית גם דלקת וטרשת עורקים ,ומפחית את הסיכון למחלות
דלקתיות רבות נוספות ,ביניהם :דלקת פרקים ,מחלות לב וכלי דם
ומחלות דלקתיות אחרות.

פרי התמר
עץ הדקל ,עליו גדל פרי התמר ,מקבל מקום של כבוד בחג
הסוכות ,הלולב משמש אותנו למצוות ד' מינים ,וגם ענפי
הדקל משמשים כסכך לסוכה.
פרי התמר מכיל סגולות מיוחדות אשר חשובות ביותר
לבריאות ,כל סוג תמר שקיים ,מיוחד יותר מהשני,
ומכיל כמות נדיבה של ויטמינים ,סידן ,מגנזיום,
אשלגן ,סיבים תזונתיים ומה לא .בנוסף ,הוא ידוע
ביכולתו לחזק את עצמות גופינו ,לשפר את תפקוד
המעיים ,ולהוציא פסולת לא בריאה מהגוף .התמר
בהחלט יכול להתחרות עם שאר הפירות הקיימים.
ישנם מחקרים רבים שהוכיחו את הקשר בין אכילתו של התמר
לבין ריפויו ממחלות קשות כמו סרטן ,אלצהיימר וטרשת עורקים.
זאת בעקבות נוגדי החמצון הגבוהים שהוא מכיל .במיוחד תמרים
כמו מג'הול וחלאווי ,אשר בזכותם גם רמת הכולסטרול הרע בגוף
יכולה לרדת פלאים.
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כל מצוותיך אמונה (דרשו)
אמר לו" :הסר דאגה מליבך יש ברשותי אתרוג ובעזהי"ת מחר
תזכה לברך עליו גם אתה "!...הדבר יצא מפי הרב ,ופני היהודי
צהלו ושמחו ,ברגע אחד הפך היגון לשמחה ,והאבל ליום טוב...
למחרת ,בחוץ שררה עדיין עלטה ,והנה הרב התעורר השכם
לקול המון רב .בזהירות פסע אל הדלת ,מנסה להבין מהן הקולות
הנשמעים מבחוץ ,והנה הוא רואה המון רב מתגודד מחוץ לדלת
ביתו ,כולם עומדים בטור אורך ומסודר ...משהבחין שותפו לחדר
בפליאתו של הרב ,הסביר לו" :עקב השיבושים בדרכים והפצצת
מסילות הרכבת ,יש בכל וורשא רק ארבעה אנשים שבידיהם ד'
מינים כשרים ,בהם יצטרכו לנענע מאות אלפי יהודים מקומיים
ופליטים .מששמעתי מהרב שיש בידו ד' מינים ,מיהרתי לספר
זאת לכמה יהודים מודאגים וחיש מהר פשטה הידיעה בכל העיר,
והנה לפנינו תור ארוך של יהודים הממתינים ומשתוקקים לקיים
את המצווה...
"אך בקשה אחת לי אליך ,כבוד הרב ,למרות התור הארוך ,הגיע
הנה יהודי ישיש שהגיע מפרבר מרוחק של העיר ,הבה ניתן לו
לנענע ראשון את הלולב ,כי עליו לשוב לביתו עם כניסת היום טוב
השני בכדי שיוכל לקבור את אחד מבני משפחתו שנבל"ע אמש"...
גם את רצון היהודים לקיים מצוה זו ,ניסו הגרמנים לקלקל .משעלה
השחר ,נשמעו לפתע יללות צופרי משאיות מלאות בחיילים,
שהתנפלו על ההמון שעמד בסדר מופלא בתורו לקיים
את מצוות ארבעת המינים ,והיכו בהם ללא רחם עם
קתות הרובים שבידיהם .זעקות השבר של היהודים
המוכים ששכבו זבי דם על רצפת הרחוב ,התערב
בצעקות הגרמנים המאיימים על היהודים לפזר
את ההתקהלות.
אך גם בזאת לא צלחה יד הרשעים,
דקות ספורות לאחר שעלו הגרמנים על
המשאיות ועזבו את המקום ,שבו היהודים
ועמדו שוב בתור ארוך ומסודר ,ממתינים בקוצר רוח שיעלה
השחר ויוכלו כבר לקיים את מצוות ארבעת המינים.
יותר מכל תפס את עיני מרן זצ"ל ברכתו של אחד היהודים שבירך
על הד' מינים בהתלהבות עצומה ,ופניו אורו משמחה של מצווה,
כששאל אותו לפשר שמחתו היוצאת דופן ,סיפר לו היהודי כי
כל בני משפחתו נהרגו בהפצצות הכבדות שפקדו את וורשא,
ואף ילדו האחרון שנשאר לפליטה נהרג מפגיעת פגז כמה שעות
לפני התקדש החג!...
לימים ,אמר בנו של מרן זצ"ל הגאון רבי רבי יוסף דב הלוי
סולובייצ'יק זצ"ל כי למרות הרעב והמחסור ששרר אז בעיר,
היה מרגש עד למאוד לראות שבתור לארבעת המינים עמדו
יותר אנשים מהתור שהשתרך מול פתחי המאפיות לקניית לחם.
בימים אלו ,בהם רוב ככל עמך בית ישראל זכו לדירה מרווחת,
לסוכה נאה וכשרה ,ולארבעת המינים מהודרים משלו ,אין אנו
צריכים להסתופף בפחד ובאימה ובחוסר כל בתורים ארוכים כדי
לקיים את מצוות הבורא ,אבל עלינו לזכור דבר אחד" ,רחמנא
ליבא בעי" ,הקב"ה חפץ בליבו של כל אחד מאיתנו ,הקב"ה רוצה
שנקיים מצוותיו עם הלב ,ולא רק עם הגוף ,בשמחה פנימית
ובהודיה להשם יתברך שזכינו להיות לו לעם סגולה.

בספר 'הרב מבריסק' מובא סיפורו המרטיט של מרנא הגרי"ז
מבריסק זצ"ל על יהודי 'ורשא' שקיימו את מצוות הסוכה בוורשא
החרבה ,תחת משטרם העוין והמדכא של הגרמנים ימ"ש.
בערב חג הסוכות נכנעו מפקדי הצבא הפולני לצבא הגרמני
והושגה הפסקת אש .תושבי פולין יצאו מן המקלטים ,מנסים
לחזור אל שגרת החיים וליהנות מעט מן ההפוגה ,שמי יודע מתי
היא תופר ,ושוב יהיה עליהם לשוב אל המקלטים .היהודים פילסו
את דרכם בינות להריסות שנראו בכל פינה בעיר ,ואצו רצו לחפש
אחר שברי עצים מדלתות עקורות ומשברי חלונות ,כדי שיוכלו
לבנות איתם סוכה כשרה לחג הקרב .כל גרוטאה הפכה ליהלום
נדיר המחוזר ע"י מאות בני אדם ,שכל תאוותם וחשקם הוא לקיים
מצוות סוכה בהידור.
שום דבר אחר לא היה יכול לשמח את היהודים המסכנים ביציאתם
מהשהייה הממושכת במקלטים .הם לא תרו אחר דבר מאכל
ומשקה ,ואף לא אחר מקור פרנסה .הם פשוט נפלו אל מציאות
החיים בערב סוכות ,והם אצו כאחוזי בהלה ,כדי לקיים את המצוות
שהזמן גרמן ,בכשרות האפשרית במצבים אלו.
עוד הם בונים את סוכותיהם במרץ ,וקבוצות של חיילים גרמנים
מבחינים במעשיהם ,ובאכזריות אופיינית הורסים אותם בחמת
זעם ,ומגרשים את היהודים מהמקום .אבל גם מניעות אלו
לא גרמו ליהודים מחבבי המצוות להתייאש מקיום
המצווה ,ותיכף אחר שנעלמו הגרמנים מהמקום,
הם שבו אל מלאכתם ובנו את הסוכות מחדש.
אך גם הגרמנים לא אמרו נואש ,וגם הם 'דבקים'
בשחיתותם שבו והרסו שוב את הסוכות ,בסיוע
נלהב של צעירים פולנים ששו עלי כל
פעולה אנטישמית .וכך המחזה חזר על
עצמו ,היהודים בנו ,והם הרסו...
אך 'רצון יראיו יעשה' ,ובסוף היום ,בליל
התקדש חג ,גברו היהודים ומאות סוכות עמדו
על תילן,
בנויות משברי כלים ומחלקי עצים ,מעידות לכל שהנה בכוחה של
אהבת המצוות לגבור על כל המכשולים הניצבים בפני הרוצים
לקיימן...
מרן הגרי"ז זצ"ל סיפר שחלקו האחורי של הבית בו התגורר נהרס
כולו בהפגזות ,והנה הוא מבחין ששותפו לחדר שקוע בקדרות
נוראה .הרב הסיק שכנראה מראות ההרס והחורבן מעיבים על
מצב רוחו .הוא ניסה להרגיעו ואמר לו" :אמנם ספגה קהילתנו מכה
ואנו מבכים מרה את האבדות הרבות בגוף
קשה,
ובנפש ,אך צרת רבים חצי נחמה,
ועלינו לאזור כח ולהתעלות מעל
רגשותינו האישיים"...
"לא על כך אני מתאונן" –
ענה היהודי למרן הגרי"ז
– "הן היום חג סוכות ואינני
יודע כיצד אקיים את מצוות
ארבעת המינים ,הרי אין
אתרוג בכל האזור כולו"...
מששמע הרב שזוהי סיבת תוגתו,
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ממונו לטמיון ואים לו איך לשלם לרב בחזרה ,לכן שלח לו הרב הזמנה
אישית לחתונה ,וביקש ממנו באמצעות שליח לבוא ולשמוח עמו בליל
הנישואין.
הלה נענה להזמנה ושרך רגליו למקום השמחה .הוא עמד נבוך בשערי
האולם בבושה ובאי נעימות רבה .אך ר' מוטל מיד כשהבחין בו ,רץ והראה
לו פנים מסבירות וארחו בשמחה גלויה...
בערוב ימיו ,קבע רבי מוטל את משכנו בסמוך לשטיבל הסלונימאי אשר
בשכונת בית ישראל.
על מתפללי בית כנסת זה נמנה היה חסיד אחד ,נגיד ואיש חסד ,אשר
מנהג היה לו לרכוש מידי שמחת תורה את שני עליות החתנים ,חתן תורה
וחתן בראשית .בעליית חתן תורה היה מכבד כמובן את ר' מוטל ,ובחתן
בראשית היה מתכבד בעצמו.
שנה אחת פרצה קטטה בינו לבין מתפלל אחר על רקע כלשהו ,והנגיד
יצא נפגע ונעלב קשות מהתנהגות של הלה כלפיו .בצר לו פנה אל ר'
מוטל לספר לו ל צערו ,ולבקש מהרב שינסה לפשר.
השיב לו הרב :הואיל ומצויים אנו עתה בימי החגים של חודש תשרי ,אין
השעה מתאימה לעסוק בכך ,הבה נניח את העניין בינתיים ,נמתין עד לאחר
שמחת תורה ,ונקוה שעד אז תמצא הדרך לדון ביניכם והצדק יצא לאשורו.
ביום הושענא רבה ניגש אליו ר' מוטל ובקשו שלמחרת בקריאת התורה לא
יעלה בעצמו לחתן בראשית ,אלא השנה יכבד בה את זה שהעליב אותו.
"מדוע?" נזעק האיש" ,והלא הוא פגע בי ברבים בצורה כה משפילה!
ומדוע שאכבדנו כעת בעליה חשובה שכזו?" .אולם ר' מוטל נותר איתן
בדעתו" .הרי עליכם להתפייס ,ומעשה כזה ודאי יגרום לכך" .לא קלה היתה
המשימה ,אך כיון שחזקה עליו הוראתו של ר' מוטל ,הלך ועשה כמצותו.
אולם בזאת לא תם הענין .עם סיום התפילה ניגש אליו ר' מוטל בשנית,
וביקשו" :ידוע כי מנהגנו שהעולה לחתן בראשית מזמין את המתפללים
לקדושא רבא .ולבטח הכינו בביתך את כל צרכי הקידוש .מתוך מחשבה
שתעלה לחתן בראשית כמנהגך מדי שנה .ומה תעשה כעת בכל המטעמים?
והלא בביתו של הלה לא נערכו לקידוש ,הכרז כעת כי פלוני שנתכבד על
ידך בחתן בראשית ,מזמין את הציבור לקדושא רבא בביתך"...
כמובן ,שהתוועדות הרעים מתוך ויתור עצמי שכזה גרמה לפיוס ,אחווה
ושיכוך כעסים ,והאהבה והשלום חזרו לשרור כמקודם.

רבי מרדכי סלונים זי"ע
רבים היו המשתתפים בעת שמחתו הגדולה של רבי מרדכי סלונים זי"ע
בעת נישואי בנו .ר' מוטל קיבל את פניהם בהתרוממות הרוח ,אך כולם
חשו שבעל השמחה אפוף מחשבות נשגבות ושרוי בעולמות עליונים
בדבקות עילאית .בגופו הוא מסב עמהם אך ליבו ונפשו דבוקים ביוצרו.
והנה לפתע קם ר' מוטל ממקום מושבו ,ובמאור פנים ניגש לעבר הפתח
לקבל את אחד האורחים שנראה עומד כמתלבט בכניסה לאולם .ר' מוטל
הושיט לו את ידו ובחביבות יתירה הכניסו והושיבו באחד השולחנות
כשהוא מפציר בו לעשות 'ברכה' ולטעום ממיני התרגימא .פליאת הנוכחים
היתה גדולה:
לאחר מכן התברר ,כי האיש הנו אומלל שנקלע לחובות כבדים והפסדים
כספיים גדולים .בצר לו פנה אל ר' מוטל ובקש ממנו אם יוכל לסייעו
להשיג סכום כסף נכבד בתקוה שבקרוב ירווח לו ויוכל לפרוע את החוב.
באותה תקופה הצטבר אצל ר' מוטל סכום כסף משמעותי שחסך עבור
נישואי בנו ,והוא הלווה אותו בשמחה לבעל החוב ,וסיכם עמו כי כשיגיע
בנו לפרק האיש מקדש ,הוא יחזיר לו את החוב לצורכי הנישואין.
לאחר שר' מוטל שידך את בנו הוברר לו ,כי מצבו הכלכלי של בעל חובו
רק הורע והסתבך יותר ,ואין באפשרותו להשיב ולו פרוטה אחת לפרעון
החוב .כמובן ,שהיהודי המסכן השתמט מלפגוש את ר' מוטל ואי נעימותו
הרקיעה שחקים.
ר' מוטל בצדקתו הבין ,כי יהודי זה בודאי יתבייש להופיע הרב שעמד לו
בעת מצוקתו ,ואילו הוא עצמו גרם לו לעגמת נפש כה מרובה והוריד את

א .אורחים (בארמית)
ב .את ההושענות עושים מסביבה
ג .את התפילה הזאת אומרים בתפילת מוסף
של שמיני עצרת
ד .האורח האחרון
ה .המנהג שבו מקיפים את במת בית הכנסת
עם ארבעת המינים מכונה...
ו .הפרשה האחרונה בספר דברים
ז .אחד משמותיו של החג
ח .אחד משמותיו של החג
ט .התאריך העברי שבו מתחיל חג הסוכות
י .את הקידוש עושים על...
כ .הכינוי בתורה ללולב

פתרון לחידות משבוע שעבר:
א .מתי עדיף לברך ברכת הלבנה ,לפני יוה"כ או אחרי?
ב .על איזה נר מברכים במוצאי יוה"כ ומדוע?
ג .נהגו לקיים מצווה מסויימת במוצאי יוה"כ .מהי?
ד .מה יותר חמור ספק עבירה או ודאי עבירה?
תשובות:
א .יש נוהגין במוצאי יוה"כ שאז אנו בשמחה לאחר
מחילת העוונות ,ויש שמקדימין כדי להרבות זכויות

ל .יש בי טעם אך אין
בי ריח
מ .ההדסים צריכים
להיות...
נ .כך נקראת הברכה
על ארבעת המינים
ס .התקרה של הסוכה
ע .אין בה לא טעם ולא ריח
פ .הכינוי בתורה לאתרוג
צ .את זה הסכך אמור לעשות בסוכה
ק .בסוכה אנו תולים...
ר .סוכות הוא אחד משלושת ה...
ש .החג שאותו אנו חוגגים בשמיני עצרת
ת .החודש שבו חוגגים את סוכות
לפני יום כיפור.
ב .נר שהיה דלוק מערב יוה"כ ,מפני שאנו מברכים על
זה שבמשך היום היינו אסורים בהדלקת הנר ועכשיו
מותרים.
ג .נוהגים להתעסק בצורכי סוכה ,שנאמר ילכו מחיל
אל חיל.
ד .ספק עבירה ,בגלל שאדם לא חוזר על זה בתשובה
שאומר אולי לא חטאתי.
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ריבוע קסם
לסוכות
 .1מצוות החג (כתיב חסר)
 .2אבר בגוף
 .3מד' המינים

ביום ג' ,כ"ג תשרי ( )22/10ידרוש מורנו הרב ב:
תל אביב –  ,19:00ביה"כ "אליהו הנביא" ,רחוב שתולים 46
גדרה –  ,20:30ביה"כ "שערי ירושלים" ,רחוב יונה מזגיני 2
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 :

זמני התפילות והשיעורים
לחגי תשרי הבעל"ט
יום ראשון – ערב חג הסוכות
			
מנחה ערב חג סוכות
לאחר מכן דרשה וערבית של יום טוב
יום שני – חג הסוכות
				
שחרית מנין הנץ
				
שחרית מנין ראשי
					
מנחה
					
שיעור
				
ערבית צאת החג
חוה"מ סוכות
שחרית מנין א (מנין הנץ) 		
				
שחרית מנין ב
					
מנחה
מיד לאחר מכן ערבית
					
שיעור
				
ערבית מנין ב

שבת חול המועד סוכות
				
מנחה ערב שבת
לאחר מכן דרשה – וערבית של שבת
			
שחרית עם הנץ החמה

17:45

17:40
05:40

* שאר זמני התפילות והשיעורים מפורסמים בעלון כמידי שבת

				
שיעור בהלכה
				
ערבית מוצ"ש

05:35
07:30
17:30
18:00
18:45

18:10
18:40

הושענא רבה ושמחת תורה
22:30
ליל הושענא רבה  -תחילת הלימוד בלילה
17:35
			
מנחה ערב שמחת תורה
לאחר מכן דרשה וערבית של שמחת תורה
* הקפות מיד לאחר תפילת ערבית
07:30
		
שחרית שמחת תורה  -מנין אחד!
* קידוש סעודה ומזונות לאחר תפילת מוסף לכבוד החתנים
16:30
					
מנחה
17:00
		
הקפות מיד לאחר מנחה עד לצאת החג
18:35
				
ערבית מוצאי החג

05:55
07:30
17:50
19:30
לאחר השיעור

זמני תפילות ושיעורים
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

( 17:45כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 05:35כ 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)
( 17:45כשעה קודם צאת השבת)
( 18:15כ  30-דק' קודם צאת השבת)
( 18:47עם צאת השבת)

פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

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

תפילות לימות החול
( 05:55כ 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'
17:50
			
מנחה
סמוך למנחה
		
ערבית מנין א'
בתום השיעור המרכזי
		
ערבית מנין ב'
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
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