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הפטרה

וישלח יהושע (יהושע ב')

העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של
מרן שר התורה ופוסק הדור ,מורנו ורבנו מרן הגאון
רבי עובדיה יוסף זצוק״ל ,שזכותו הגדולה תגן עלינו.
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לקבלת העלון במייל כתבו בקשה לharav.eyal@gmail.com :

פרשת שלח לך גליון  ,413כ' סיון תש"פ
אמת ואמונה
כותב הרב (ליקוטי הלכות יו"ד  /גילוח ד'  /אות ה') "אמת ואמונה
הם בחינת איש ואשה" ,בתפילת ערבית אנו אומרים "אמת ואמונה
כל זאת וקיים עלינו" ,ואומר הרב שבכל פעם שכתוב בתורה איש
זה אמת ,ואמונה זה אישה .נאמר בפסוק" ,על כן יעזוב איש
את אביו ואת אמו ודבק באשתו" (בראשית ב') "אשת חיל מי
ימצא" – החיל זה אמונה ,ממשיך הפסוק ש"-רחוק מפנינים",
קשה להשיג את האמונה.
ממשיך הרב (שם) "ועל זה נאמר לא טוב היות האדם לבדו ,אעשה
לו עזר כנגדו .כי האדם זה בחינת האמת שהוא בחינת איש ...כי
אי אפשר להנות מהאמת לבדו" .אדם צריך להיות אמיתי' ,למה
כך קרה לי ,למה אני צריך כך להתמודד' .אבל הוא חייב את
האמונה כדי להשיג את האמת .אם תהיה לו אמונה הוא יבין
הכל" .לדעת בארץ דרכך".
"אעשה לו עזר כנגדו" – היא האמונה שעל ידיה עיקר שלמות
האמת .איך אדם מגיע לשלמות האמת ,חי אמת ,מבין שהכל
אמת והשם עשה כן ,רק את ה' יש לו בלב ,איך מגיעים לאמת הזו,
"לא טוב היות האדם לבדו" ,לא טוב אמת לבד ,צריך את האמונה.
"אעשה לו עזר כנגדו" זו האמונה .התורה אומרת "יעזוב איש את
אביו ואת אמו" ,אומר הליקוטי הלכות שאבא זה החכמה" ,בן חכם
ישמח אב" ,ובינה זו האמא "כי אם לבינה תקרא" ,התורה אומרת
עזוב את החכמה ,עזוב את השכל" ,ודבק באשתו" – לך לאמונה.
מה זה יראת ה'? לראות את ה' כל הזמן לנגד העיניים ,נאמר "אשה
יראת ה' היא תתהלל" .איך מגיעים ליראת ה'" ,עקב ענווה יראת
ה'" ,אדם שיש לו ענווה זוכה ליראת ה' שהיא בעצם האמונה.
"בעבור הענווה תעלה על לבך מידת היראה" (אגרת הרמב"ן),
ממשיך הרב "וע"י חיבור של האיש והאשה הם עיקר ההולדה
של כל הידיעות וההשגות האמיתיות של כלל התורה הקדושה".
אדם המחבר את האמת והאמונה יחדיו ,מכך זוכה לשכל של
התורה ,מבין את התורה לאשורה.
על כך אמרו רבותינו "זכה עזר ,לא זכה כנגדו" .זו הבחירה של
האדם ,ע"י הנסיונות והצירופים שבזה העולם ,שהם מתנגדים
אליו ,והוא זוכה להתגבר ולהתחזק באמונה .יש כל מיני ניסיונות
ומניעות לא להאמין בה' .יהודי אחד סיפר לי 'גוי אחד בחו"ל גנב

אותי בהרבה כסף ,אין בוקר שאני לא אוכל את הלב איך הוא
גנב אותי' .זה נסיון להאמין בה' ,אמרתי 'בזכות זה אין לך סרטן
בלבלב ,אתה צריך לתת מתנה לגוי הזה'" .זכה – עזר" ,אם זכה
להתגבר על הנסיונות נהיה לו לעזר ,האמונה עוזרת לו בחיים,
אבל אם "לא זכה – כנגדו" האמונה מתנגדת לו ,ומענישה אותו
למה הוא לא מאמין בה.
זהו "אמת מארץ תצמח" ,האמונה באה מהארץ ,מהמקום הנמוך
שהוא מהענווה .כמו שכתוב "שכון ארץ וראה אמונה" .ארץ –
דורכים עליה כולם" ,כעפר לכל" .מהענווה באה היראה ,ומהיראה
באה האמונה .אדם יכול לראות איך האמונה בוגדת בו ,לא מאמין
בה' ,אומר רבינו שכתוב בפרשת נשא" ,איש כי תסטה אשתו
ומעלה בו מעל" ,מי זה אשתו – האמונה .האמונה בוגדת בו ,לא
מצליח להאמין.
"ומעלה בו מעל" ,אומר חכם מנחם מנשה זצ"ל "כי התורה
מאשימה את בעלה של אותה אישה שנאמר "ומעלה בו מעל",
המעל תלוי בו ,הבעיה אצלך .אומר רבינו נחמן "איש" זה אמת,
אדם יכול לא לחיות אמת ,מרגיש שהוא יותר טוב מאחרים,
רואה את החסרונות של אחרים .זה היפך האמת ,האמת שהוא
יותר טוב ממך .כשאדם לא חי אמת ,כשהוא צריך את האמונה,
האמונה בוגדת בו ,עושה רמאויות ,קשה לו ללכת עם האמונה.
אומר רבנו הקדוש מה זה אמת" ,ע"י שמשים נפשו כעפר זוכה
לאמת"" .יורה ענווים בדרך" ,את מי אני מדריך שואל השם? את
מי שמרגיש שהשני הרבה יותר טוב ממני .איך יודעים שאדם
בעל ענווה ,הוא לא מוצא חסרונות באף אחד .אם אדם מוצא
חסרון במישהו זאת אומרת שהוא חושב שלעצמו אין את החסרון
הזה ולשני יש.
רבי אלימלך מליז'ענסק אומר 'אדם צריך לראות את המעלות של
חברו ואת החסרונות של עצמו' .לכן הגמרא אומרת 'סומא באחת
מעיניו פטור מן הראיה' ,מי שיש לו רק עין אחת ,רואה רק את
החסרונות של האחרים ,פטור מלראות את ה' ,אל תבוא בקרבן
ראיה ,אבל מי שרואה שהשני יותר טוב ממנו ,זוכה לאמונה.
"שכון ארץ וראה אמונה" .ע"י הענווה אדם יתפרנס מהאמונה.
"שכון ארץ" הגמרא אומרת מי שנעשה שכן לעפר בחייו" ,הקיצו
ורננו שוכני עפר" ,מי שנעשה שכן לעפר הוא יקום בתחיית
המתים" .שכון ארץ" ,הוא רואה אמונה ,האמונה תזון ותפרנס
אותו .ה' יזכנו.
שבת שלום ומבורך ,אייל עמרמי
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2
הקב"ה מחזיר בכפל כפליים
מספר הרב ניסים יגן זצ"ל :היה זה בסיומו של אחד הסמינרים ,ניגשו אלי
בני זוג ,שהחליטו לעשות את מהפך חייהם ולשוב בתשובה" .החלטנו לשמור
הכל" ,אמרו לי" ,אם ה' הוא האלוקים ,אז עד הסוף! אבל...יש דבר אחד
ואנחנו מקווים שתוותר לנו על זה".
"מה הבעיה?" ניסיתי לברר" .אני עובד כבר עשרים ושתים שנה בחברת
החשמל באשדוד ,וחייב לעבוד בשבת" .אמרתי לו" :אסור לך להמשיך כך".
"כבר עשרים ושתים שנה אני עובד שם .אם לא אבוא ,הם יפטרו אותי"
אמר" .עדיף שהם יפטרו אותך ,מאשר שבורא העולם יפטר אותך! אם אתה
מאמין בקב"ה באמת – אל תלך לעבודה ותאמר להם שבשבת אינך עובד!"
אמרתי נחרצות" .האם מותר לי להפסיד פיצויים של עשרים ושתיים שנה
בהחלטה כזו?" שאל" .האם בעולם הבא מותר לך להפסיד כמה אלפי
שנים?" ,החזרתי בשאלה .האיש הרהר רגע ואמר" :טוב ,אנסה" .למחרת
נפרדו דרכינו וזכרו פרח ממני.
כעבור חודשים ספורים הוזמנתי לדבר במתנ"ס באשדוד .והנה ,לאחר ההרצאה
ניגש אלי אדם שמח וצוחק" :כבוד הרב ,יש לי בשורה טובה לבשר לך .אני הוא
המהנדס בחברת חשמל .כשחזרנו הביתה ,אמרה לי
אשתי תחליט ,מי נותן פרנסה :הקב"ה או חברת
החשמל? עניתי לה :שהקב"ה! אם כך אתה
לא הולך לעבוד יותר בשבת! למחרת הגעתי
לעבודה והודעתי למנהל שאינני בא יותר
בשבת לעבודה .הוא הסתכל עלי במבט מוזר
ואמר רק מילה אחת' :השתגעת?' בתמיהה
 'לא' ,חייכתי מולו' ,פשוט ,נהייתי בן אדם'אמרתי נחרצות' .אם אתה לא בא – אתה מפוטר'

אמר לי .הוא נתן לי כמה שמגיע לי ,לקחתי את מכתב הפיטורין ,עליתי על
אוטובוס – ונסעתי חזרה הביתה.
"כשירדתי ברחוב ,פגשתי פתאום חבר מרוסיה שכבר שנים לא ראיתי .החלפנו
כמה מילים ,שאלתי אותו :מה אתה עושה? אני עובד במפעל מתכת ,וכעת
הם מחפשים מהנדס חשמל .ומה אתה? 'אני מהנדס חשמל שהתפטר היום'
אמרתי ,וחברי מיד אמר' :בוא איתי' .הגענו למנהל שלו ,והלה ,שהתרשם
מעשרים ושתים שנות הנסיון שלי ,קיבל אותי לעבודה .הוא נתן לי ,כמתחיל,
משכורת כפולה ממה שקיבלתי עד עכשיו בחברת החשמל! ומאז כבר הספקתי
לקבל פי שניים מסך כל הפיצויים שהפסדתי ,כשאני עובד רק חמישה ימים
בשבוע ,בלי שבת!".
כך אומר המקובל האלקי רבי חיים ויטאל זצ"ל בספרו (שערי קדושה א' ,ו'):
גם אם ישים בליבו לזכור [את טובות השם אליו ,יכול להגיע למצב בו] יאמר
בליבו מה נאכל בשני השבעים [כלומר לעת זקנה] ...וכנגד זה יקנה מידת
הבטחון באמת ,כי עיניו [של השם] על כל דרכי איש לתת לו כדרכיו ,ואין
מעשיו וגם תחבולותיו מעלין ומורידין כלל ,כי לא לקלים המרוץ ,וישליך
יהבו עליו ,וכמו שאומרים (בסדר תפילת ר"ה) אשרי איש שלא ישכחך ובן
אדם יתאמץ בך כי דורשיך לעולם לא יכשלו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך.
הקב"ה לעולם לא מבייש את מי שחוסה בו באמת ,אשריו של אדם שמשליך
את כל יהבו על השם ,ובוטח בו באמת ,ובודאי שהקב"ה ישלם לאדם כגמולו
על כל התחזקות במידת הבטחון בו יתברך.
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למה אדם לא מצליח לעמוד בקבלה שהוא קיבל
ראובן קיבל על עצמו ללמוד דף היומי ,הוא תכנן איך הוא ישאר כל בוקר
כשעה אחרי התפילה ,ואיך תוך שבע שנים הוא יסיים את הש"ס במעמד
אדיר ,ואיזה סיפוק יהיה לו ....אבל מחשבות לחוד ומציאות לחוד ....לאחר
כמה חודשים ראובן מצא את עצמו עם פיגור של כמה עשרות דפים
והיאוש אחז אותו.
וההסבר בזה להבין למה התייאש ראובן וכיצד לגבור על יאוש
שכזה ,שכדי להצליח במטרה אדם צריך להתמקד בהווה ,אדם
צריך לראות בכל יום את המטרה של אותו יום ,לסיים את
הדף ,או ללמוד מה יכל ומה שהקציב לעצמו ,ולא לראות
רק את העתיד איך הוא יסיים ,ובאיזה אולם יעשו לו את
הסיום ,ומן הצד גם לא לראות את נפילות וכשלונות העבר...
כשאדם מתמקד במטרה ,יהיה לו יותר קל להגיע גם אל העתיד.
המשילו בענין זה משל לעיר אחת שהמושל שם הכריז שמי
שיעבור מקצה הר גבוה עד מאוד אל קצה ההר השני על ידי חבל
דק ,יקבל ממנו סכום עתק עד מאוד! בא אחד אל המושל ואמר :אני מוכן
לעבור מקצה הר אחד למשנהו על ידי חבל דק! וסיכמו ביניהם שבעוד
שבוע יתקיים המעמד הגדול הזה בהשתתפות כל בני העיר ,ובינתיים הלך
המושל והזמין את כל ידידיו וחבריו ,ואת כל בני העיר לחזות את המחזה
הגדול והנפלא.

כשהגיע היום המיועד נתאספו שם כל בני העיר וכל הפריצים והמושלים
מהעיירות הסמוכות ,והנה האיש המדובר בא וצועד בביטחון עז ללא שום
מורא וחת ,וצועד צעד אחר צעד בביטחון מעל הגובה העצום של התהום
המתפרש תחתיו ,עד שהגיע ליעד לקצה ההר השני ,ואז כולם הריעו ופצחו
בקולות הערכה על הצלחתו במשימתו.
לאחר מכן ניגש אליו המושל ושאל אותו :הגד נא לי ,כיצד באמת לא פחדת
לעבור מהר להר על גובה כזה עצום ,הלא הכנסת את עצמך למקום ספק
גדול האם תמשיך בכלל לחיות או שמא ?...השיב לו הלה :כשאדם יודע את
הכללים האמיתיים איך לעשות את זה ,אין לו ממה לפחד כלל! שאל אותו
הפריץ :אולי תואיל בטובך לספר לי מה סוד המקצוע שלך בזה?
השיב לו הלה :הכלל הראשון הוא להיות מרוכז כל כולך בפסיעה העכשווית
בה הנך צועד ,ולא לחשוב על הפסיעה הקודמת ולא על הפסיעה
הבאה ,אלא להיות מרוכז אך ורק בפסיעה שעכשיו הנך צריך
לצעוד .כמו כן לא לחשוב על הכסף שתקבל לאחר מכן ,ולא
על הערכה שתהיה לך אחר כך מזה ,אלא להיות מרוכז בשעת
מעשה בפעולה העכשווית שהנך צריך לעשות!
והנמשל בזה מובן מאליו ,שאדם הרוצה להצליח בעבודתו
או בלימודיו וכו' עליו להתרכז אך ורק בעבודת ההווה ,ורק
על ידי זה יוכל להתקדם בעבודתו .ובוודאי שצריך לתכנן לפני
זה מה הוא הולך לעשות ,שזה יביא אותו לכך שמיד כשיתפנה
מעבודה אחת יעבור מיד לעבודה אחרת ולא יתבטל מזמנו לריק,
וכמו אותו אחד שתכנן לעצמו שרוצה לעבור מהר אחד לשני ,אבל בשעת
מעשה צריך להיות מרוכז אך ורק בעבודתו העכשווית.
על כעין זה אמרו רבותינו ,לעולם יהא אדם מודה על העבר ,כי העבר אין,
ולכן אסור לאדם להתמלא ביאוש על כשלונות העבר ,אלא יהיה עסוק בהווה,
לעשות בו כפי יכולתו.
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להכיר טובה לקב"ה
בן לאביו ,בודאי שיאמר תודה ,על פי רוב ,הטובות שעושה האב עם בנו על
פני השנים הם ההטבה הכי גדולה בעולם .גם אם את זה האבא עושה עבור
עצמו ,עדיין חייב להכיר לו טובה על זה .לא משנה למה הוא עושה את זה.
הקב"ה שלח את האב כשליח לעשות את הטובה הזו .כל החיים אדם חייב
להיות כנוע לאביו ,לא לדבר עליו מילה רעה לעולם ,לא לבזות אותו ואפילו
בלב ,להיות צייתן אליו בתכלית הציות ,להאכיל אותו ,להשקות אותו ,כל
מה שצריך לעשות לו.
אם כך ,אז הקדוש ברוך הוא יתברך שמו ,שבודאי עושה עם האדם טובה לא
בשביל עצמו ,אלא עושה את הכל רק כדי להיטיב לאותו אדם  -האם השכל
לא מחייב שיעבוד אותו כל ימי חייו?
ה' יתברך לא מקבל מזה כלום שהוא מיטיב אתנו .הרי בין אם נהיה בעולם
או לא נהיה בעולם  -לא נוסיף לו ולא נגרע ממנו .מאידך ,ראינו כמה הקב"ה
מיטיב לאדם ,מכלכל חיים בחסד ,נתן לנו את החיים בחסד ,ברוך ה' האדם
בריא ,הולך ,אוכל ושותה ,צוחק ומאושר ,הקב"ה נתן לאדם שמחה ,כסף,
ילדים ,ואושר ,כמה חייב כל החיים לרוץ אחרי הקב"ה בשביל הכרת הטוב.
זה סוג הטבה אחד ,של האב על בניו.
סוג ההטבה השני הוא טובת האדון על עבדו .יש בעל הבית שעושה טובות
לפועל שלו ,נותן לו משכורת טובה ,מיטיב איתו .מלמד אותנו החובת לבבות
שבעל הבית מיטיב עם עצמו בכך ,כדי שיהיה לו פועל שמח יותר ,כדי שיפיק
תוצאות טובות יותר.

אם העובד לא יעבוד ,האם יתן לו? לא ,אם כן נמצא שהאדם רוצה להשתיק
את הרגש שלו ,הוא רואה את עבדו סובל ,עובד קשה ,רוצה להשתיק את
הכאב שלו ולכן משלם לו תוספת .אבל אדם לא עושה את זה באמת בשביל
העבד .והראיה ,שאם לא היה רואה אותו סובל לא היה נותן לו כך .רק כאשר
רואה אותו סובל הוא נותן לו כי הכאב הוא שלו .המצפון שלו מציק לו.
אומר הרב את כל סוגי ההטבה שיש בעולם ,אף אחד באמת לא עושה רק
למען השני .תמיד יש לו צד בענין .מי עושה רק למענך? הקדוש ברוך הוא!
ואם לכל אלה שעושים גם עבור עצמם ,עם נגיעה אישית ,אדם חייב מבחינת
השכל להחזיר תודה ,להכיר טובה ,כמה חייב האדם להחזיר לקב"ה .לכן אדם
צריך להיות 'מענטש' (בן אדם).
אברהם אבינו דיבר עם ערבים ,וביקש מהם שיגידו תודה למי שנתן להם
לאכול ,לא עם יהודים ,לא עם מי שהניח תפילין ,אלא אפילו עם גוים .תגיד
תודה ,תהיה בן אדם.
יצאה השמש? אדם צריך לומר תודה לה'" .יוצר המאורות" .אכל? תודה לה'
על האוכל" .הזן את העולם כלו" .תהיה בן אדם תשלם ותודה לו על הטחול,
על הכבד ,על הלבלב ,על הכל צריך לשלם לו כמו שמכירים טובה למישהו
אחר ,כך על אחת כמה וכמה צריך להכיר טובה לה' ,לפחות באותה המידה,
אתה לא עושה טובה לאף אחד ,בזה אתה נהיה בן אדם.
לא יכול להיות שאדם שעשה לנו טובה נאמר לו :לא עשית לי טובה .אין
דבר כזה בעולם .למדנו בגמרא
כלל גדול :אין אדם מעיז פניו בפני
בעל חובו.
ה' יעזרנו שנזכה להכיר טובתו של
ה' ,כי כאשר בן אדם מבין שה'
עושה לו הרבה טובות ,קל לו יותר
לעבוד אותו.
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על הליקופן
ליקופן הוא קרטנואיד – פיגמנט טבעי ,שנותן צבע אדום בפירות וירקות,
פועל כנוגד חמצון עוצמתי ומנטרל רדיקלים חופשיים שגורמים
להרס תאים בריאים בגוף ,פוגעים בחומר התורשתי של התאים
וגורמים למחלות ולהאצת תהליך ההזדקנות.
בגופנו ,הליקופן נמצא בפלזמה וברקמות .גוף האדם לא
מייצר ליקופן ,לכן חשוב לקבלו מהמזון .הליקופן נמצא
בעיקר במזונות אדומים .המקורות הטובים לליקופן
הן עגבניות – הספק העיקרי של הליקופן בתזונה ,וכן
אבטיח ,אשכולית אדומה ,פלפל אדום ,פפאיה וירקות
עליים  -שלמרות צבעם הירוק מכילים גם ליקופן.
ליקופן ,בניגוד למרכיבים תזונתיים אחרים ,לא נפגע בתהליך
הבישול .להיפך ,בישול וחימום עגבנייה מפרק את הקפסולה
התאית והופך את הליקופן לזמין יותר לגוף .הליקופן מסיס בשומן
ולא במים .לכן אכילה של מאכלים המכילים ליקופן יחד עם מעט שמן
איכותי ,כמו שמן זית או אגוזים ,תגביר את ספיגתו.
בעבר הכירו את העגבנייה כירק בעל סיבים תזונתיים וויטמין  .Cאך

 90%מהצבע האדום של עגבנייה בשלה הוא ליקופן ,והכמות הגבוהה
שלו נמצאת דווקא בקליפה ,לכן חשוב לא לקלף עגבניות .דאגו להשרות
כמה דקות במים ולשטוף היטב.
מחקרים מדעיים מראים שיש קשר בין צריכת ליקופן לבין מניעת
סוגים שונים של סרטן ושל קטרקט ,שנגרמים כתוצאה מנזקי החמצון.
יש גם קשר בין צריכת עגבניות ומוצריהן לסיכון מופחת של מחלות
לב וכלי דם .כנוגד חמצון עוצמתי ,ליקופן עשוי להפחית כולסטרול
ושומנים בדם .ליקופן נקשר להגנה על העור מפני נזקי השמש ,בשל
היותו אנטיאוקסידנט.
בשנים האחרונות יותר ויותר אנשים מוותרים על העגבנייה,
השייכת למשפחת הסולניים .הסולנין הוא חומר שהצמח
מייצר כדי להגן מפני חרקים .ישנו חלק קטן של אנשים
שרגישים לסולנין ,במיוחד כאלו הסובלים מדלקות
מפרקים .להם ההמלצה היא להפסיק לצרוך מוצרים
שמכילים סולנין  -תפוחי אדמה ,פלפל ,חציל ועגבנייה -
במשך שבועיים-שלושה .אם מרגישים הקלה בתסמינים,
אפשר להסיק שיש למזונות אלו השפעה מסוימת על
המחלה.
ככל שהעגבנייה אדומה יותר ובשלה יותר  -כמות הסולנין שבה קטן
יותר .כמו כן ,בישול יקטין במידה ניכרת את כמות הסולנין שבה .חשוב
לזכור שברסק עגבניות ובמוצרים מעובדים אחרים יש תוספי סוכר,
חומרים משמרים ועוד.
השתדלו לאכול מאכל אחד המכיל ליקופן ,לפחות פעם ביום.
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הויתור משתלם ופותח פתח לשערי השפע
היתה זו שעת ערב מוקדמת ,עת נקשה שכנה על דלתה של משפחת כהן,
ובידה אוגדנית דפים משורטטים ,ובה תוכניות בניה והרחבה מפורטות
ומוכנות .השכנה פירטה בקצרה את בקשתה ,ולא הסתירה את הקושי שבה:
'את יודעת ,ב"ה המשפחה גדלה ,ונוצר הצורך להרחיב את הדירה .שרטטנו
תוכניות בניה ,ואנחנו זקוקים לאישור השכנים כמקובל .אני חייבת לציין' –
הודתה השכנה בגילוי לב – 'שכשאנו נרחיב בצד מזרח – זה בהחלט יחסום
לכם את השמש מחלון הסלון והמרפסת בסלון ,וכל הצד המזרחי .ועדיין,
אני מבקשת שתבדקו אם תוכלו להסכים לחתום לנו – '...סיימה את בקשתה
במבוכה קלה...
בשעת ערב מאוחרת ,החלה ההתייעצות בין הגב' כהן לבעלה' .אין ספק'
– קבעו השניים לאחר בדיקה מעמיקה' ,שמרפסת השמש בסלון תהפוך
למרפסת האין שמש ,והסלון יוחשך משמעותית .לפיכך אנו רשאים להתנגד
לתוכניות הללו ,עקב הנזק הנגרם לנו מהן ...מצד שני ,יש לנו הזדמנות
לוותר ,ויתור איכותי ואצילי ,ויתור אמיתי מהלב לשכנים ,כדי שירווח להם.
אז נכון שזה יחשיך לנו את הבית ,אבל אולי כדאי בהרבה שהנשמה תאיר
מויתור זך וטהור לשכנים?
לאחר התייעצות שנמשכה כמה ימים ולילות ,התקבלה ההחלטה הגורלית
והגיבורה .בכוחות משותפים החליטו בני הזוג כהן לוותר על השמש למען
השכנים .הם הגישו את התוכניות החתומות לשכנים ,ובתוך תקופה קצרה
כבר החלו הטרקטורים במלאכתם ,והרחבת השכנים קרמה עור וגידים,
יציקות ובלוקים ,טיח חיצוני וחיפוי פנימי...
חלפה תקופה לא קצרה ,ועקב שינויים שונים הוצרכה משפ' כהן למכור
את ביתם ולעבור לעיר אחרת .בני הזוג קיוו כי בעיית חוסר השמש בדירה
תפגע כמה שפחות במחירה ,והתייעצו במתווך שקבע להם מחיר .כמנהגם
של מוכרים היודעים שיצטרכו לרדת במשא ומתן – הוסיפה משפ' כהן עוד
מאה אלף ש"ח' ,כדי שיהיה ממה לרדת'...
לאחר כמה ימים ,התקשרה אשה וביקשה לראות את הדירה ,כשהיא מדגישה
שהיא רוצה לבוא בשעה שהשמש בראש הרקיע ,כי היא צריכה לבחון את
הנקודה הזו בדווקא .נקבעה שעה מוארת בעיצומו של יום ,למרות הספקנות
הרבה .הרי אם האשה רוצה לבחון את עניין השמש – מה הסיכוי שתחתום
על דירה חשוכה ונטולת שמש?
למחרת ,בשעת בוקר צחה מעננים ,הופיעה האשה המתעניינת .היא נכנסה

לבית ,בחנה את כל פרטיו ודקדוקיו ,והחלה לבחון את ענין השמש .הסתכלה
בסלון ,בדקה את המרפסת ,ועיניה מפיקות קורת רוח ,היא מתחייכת והולכת...
היא שבה ונכנסה למרפסת ,מביטה ובוחנת כל העת את השמש שאיננה,
ונראית יותר ויותר מרוצה...
'סגרנו!' – קמה לפתע המתעניינת והפכה לקונה בכהרף עין ,בלי להתמקח
על המחיר ,בלי לדון בהסדרי התשלום' ,מה שנוח לכם' – אמרה ,והחלה
לשרבט את 'זכרון הדברים' על הכתב .ולאחר שנחתמה העסקה כדת וכדין,
פתחה את סגור לבה וסיפרה:
'האמת ,שבוודאי הייתי שמחה להתווכח על המחיר ,לחסוך לי כמה עשרות
אלפי שקלים .אלא שאין לי ברירה – אני סובלת ממחלה נדירה ,וחשיפה
לאור השמש מסכנת את חיי .ראיתי מאות דירות ,אך בכל אחת מהן יש שטח
חשוף לשמש ,וזה מסוכן עבורי .עד שראיתי את הדירה שלכם ,ואינני יכולה
לוותר על ההזדמנות לקנות את דירת חלומותיי – דירה מקסימה שאין בה
שמש!' – אמרה ולא הוסיפה מילה...
בני הזוג כהן נותרו המומים ,נטועים למקומם ואינם מאמינים .לא רק שלא
הפסידו מהויתור ,לא רק שמחיר הדירה לא ירד – אלא הוא עלה והתעלה
בעיני זו שקנתה את הדירה ,עד שמיהרה לחתום לפני שדירת חלומותיה
תיחטף לה מבין האצבעות ,ובמחיר יקר מהמקובל – העיקר שזו דירה שאין בה
שמש ,אותה שמש שויתרו עליה בגבורה ולא ידעו כמה ירויחו מהויתור הזה...
את הסיפור סיפר הגאון רבי משה טולידנו שליט"א ממקור נאמן ,כדי
ללמדנו :מויתור לא מפסידים ,לא מפסידים! לפעמים רואים זאת בעיניים,
לפעמים זה לוקח שנים ,לפעמים – רק בורא עולם המשנה ומסדר סדרי
עולם כרצונו – קובע כיצד זה באמת יקרה .אבל תמיד תמיד – מויתור לא
מפסידים ,רק מרויחים!
הבה נאמץ את המסר הזה ,וניקח אותו עימנו כמסר לחיים :כשהשכן מבקש
או החבר ,כשילד בבית – לפעמים קשה לוותר ,גם אם זה נראה שנפסיד.
כולנו מכירים את מעשה יעקב עם לבן כשרצה להנשא עם רחל ,הבה נתבונן
עליו בעין שונה ,אומרת התורה "ויהי בבוקר והנה היא לאה" .כותב רש"י:
"אבל בלילה לא היתה לאה ,לפי שמסר יעקב לרחל סימנים ,וכשראתה
רחל שמכניסין לו לאה אמרה עכשיו תכלם אחותי ,עמדה ומסרה לה אותן
סימנים" .רואים אנו את הגדלות של רחל :היא רצתה להיות אשת יעקב
אבינו – אך ויתרה כדי שלאה לא תתבייש.
בכך הסיפור רק התחיל ,בהמשך הפרשה כתוב שלרחל לא היו ילדים ,ואומרת
התורה "ויזכור אלקים את רחל וישמע אליה אלקים ,ויפתח את רחמה".
ומפרש רש"י מה זכר לה? "זכר לה שמסרה סימניה לאחותה" .רחל אמנו
היתה בטוחה שאם היא תוותר  -רק לאה תתחתן עם יעקב ,ואז היא כבר
לא תוכל להיות אשת יעקב ,כל שכן אם לשבטים הקדושים ,והיא בכל זאת
ויתרה ,על מנת להפסיד.
אך האמת היא שזה בדיוק הפוך .אם היא לא הייתה מוותרת – והיתה נישאת
ליעקב לא היו לה ילדים כלל ,כי כידוע רחל היתה אשה עקרה ,ודוקא בזכות
העובדה שהיא ויתרה בגופה – זכר לה הקב"ה את הויתור לטובה ,ובעבור
זאת זכתה לילדים ,כי מויתור לעולם לא מפסידים...

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע :התלמיד היקר והחשוב יונתן שלמה ני"ו מכיתה ד'
ֹאמרּו ָה ֲאנָ ִׁשים ַה ַה ָּמה"  -פרק ט' פסוק ז'
" ְוי ְ
ֹאמר ָעֹלה נַ ֲעלֶ ה ְוי ַָר ְשׁנוּ א ָֹתהּ כִּ י־יָכוֹל נוּכַ ל לָ הּ( :במדבר פרק יג פסוק ל)
ת־ה ָעם ֶאל־מ ֶֹשׁה ַויּ ֶ
יּ ַַהס כָּ לֵ ב ֶא ָ
שואל ה"משך חכמה" ,ויהושע היכן היה? מדוע לא השתתף יחד עם כלב בהרגעתו של העם?
ומרץ ה"משך חכמה" שעיקר פחדם של ישראל היה מנבואת אלדד ומידד "משה מת ויהושע מכניס" ומששמעו זאת נפלו
ברוחם ,לכן היה מתאים יותר שכלב ירגיע את העם ולא יהושע כי היו אומים שלכבודו הוא עושה.

שמי אורי גיאת
ואני לומד בכיתה ה' של הרב שלמה אליהו,
כיף לי לשחק כדור רגל ופינפונג ,ואוהב את הרבנים ,מפקח
וסגן מפקח .תמיד אני יודע שטוב לי פה.
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רבי משה פיינשטיין זצ"ל

מעשה שהיה בנהגו של הרב הגיע לקחתו .ובטעות סגר את הדלת הרכב
על קצות אצבעותיו של הרב .ידו של הרב נתקעה בדלת ונצבטה בעוצמה,
כאב חד ומפלח מילא אותו .אך הרב ,בגבורה עילאית ,לא להגיב ,והמשיך
בנסיעה מבלי להעיר על הדלת הטרוקה על אצבעותיו ,המייסרת אותו
בייסורי תופת .הנהג נכנס לרכב והרב יושב ומשוחח עמו בנחת ,בלי
להשמיע קול אנחה .הכאבים מתחזקים ,בקושי הוא מצליח לנשוך את
שפתיו בחוזקה והנהג לא שם לב.
כשהגיעו קרוב לבית הרב ,השתרך פקק תנועה .הרב רצה לשחרר ידו
הצבוטה והמתייסרת ,ומציע לנהגו בעדינות" :מדוע תטרח בפקק הזה?
תוריד אותי כאן ,אמשיך ברגל" .הנהג נזעק" :להוריד את הרב כאן? הכבוד
כולו שלי להסיע את הרב עד דלת ביתו! רבי משה מוסיף להתייסר ,הכאב
הולך ומתגבר .אחרי דקות ארוכות מגיע הנהג לבית ,שם ירד הרב ,לא
לפני שהודה לנהג על הנסיעה הנעימה.
רבי משה עולה לביתו ,הוא חש כי כוחותיו הולכים ואוזלים .בקושי הוא
מונע את התפרצות קילוח הדם מאצבעותיו ...בקושי מצליח לומר 'שלום'
חטוף ,ונופל מיד על הכסא ,ומפיו משתחררת אנחת כאב קשה ומזעזעת.
"להזעיק רופא?!" – נחרדו בני הבית "עוד לא! המתינו!" ,הוא מגיע לחלון,
ומוודא כי הנהג אינו נראה באופק .רק אז מבקש להזעיק רופא .הרופא

 .1כמה זמן תרו המרגלים את הארץ? (ב’ מילים).
 .2נסמכה פרשת מרגלים לפרשת...
 .3מצווה להטיל בבגד בעל ארבע כנפות.
 .4אנשים גדולים נראו בארץ.
 .5ראש שבט ראובן( .ג’ מילים).
 .6העיר בה נקברו האבות הקדושים.
 .7ראש שבט דן( .ג’ מילים).
			
“ .8ארץ זבת( ”...-...ב’ מילים).
אם פתרתם נכון את התשבץ תקבלו בטור המודגש את ארצנו הקדושה

נכנס ומביט ביד בחרדה ואומר מזועזע" :ראיתי כבר ידיים צבוטות ,כזו
עוד לא ראיתי! כמה זמן היד הייתה תפוסה?" "כעשרים וחמש דקות",
אמר הרב" .מה?! " ,נזעק הרופא" ,עשרים וחמש דקות? מדוע הרב לא
שחרר את היד מהדלת? מדובר בפצע קשה במיוחד ,ששבועיים הרב לא
יוכל לישון ברוגע!"
"הצדק איתך" ,משיב הרב" ,ואסביר לך ,נכון שאני לא אוכל לישון שבועיים,
אך אם הייתי מתפרץ בכאב לנוכח הדלת הנטרקת ,הנהג היה מבחין וקולט
כי טרק עליי את הדלת– ואז הנהג לא היה נרדם ונרגע עשרים שנה! כמה
היה מצטער ,כמה היה מתנצל ,כמה היה מרגיש לא נעים על שטרק את
הדלת בטעות! שווה לי לא לישון שבועיים ,ולא לצער או לגרום עוגמת
נפש ליהודי!'
שוב מעשה שרבי משה פיינשטיין הגיע לפגישה עם גביר בקומה רביעית
בבנין משרדים ללא מעלית .הוא היה אז בגיל למעלה משמונים וחמש,
ובקושי רב טיפס את המדרגות ברגל .כשהסתיימה הפגישה הוא ירד למטה
לאיטו ועמד להיכנס לרכב שלקח אותו .לפתע נעמד במקומו כנזכר בדבר
מה ,ובלי לומר מילה נוספת סב על עקבותיו וצעד לעבר הבנין.
שני תלמידים שליוו אותו הזדרזו לשאול" :האם הרב שכח משהו?" .הסתובב
לעברם הרב והשיב "כן ,אני צריך לעלות" .מיד נזעקו שניהם "שהרב לא
יטרח ,אנחנו נעלה!" אך רבי משה נענה בשלילה" :זה עסק שלי! "...והחל
לטפס למעלה .מה גורם לאדם בן שמונים וחמש לטפס ארבע קומות
ברגל ,לאחר שרק הרגע ירד? מה גורם לו לסרב לעזרה ולהתאמץ בעצמו?
התלמידים עלו איתו .ראוהו מתנשם ומתנשף במאמץ ,ונח בין קומה
לקומה .כשהגיע לקומה רביעית ,נכנס למשרדו של הגביר .הלה קם ממקומו
מופתע ,האם התחדש משהו מאז השיחה ביניהם? רבי משה פנה ואמר:
"שכחתי להודות לך על כוס התה שהכנת לי ,באתי לומר יישר כח! התה
היה מצוין!" .התלמידים נאלמו דום .כששככה מעט תדהמתם שאלו" :כבוד
הרב ,האם לא יכולת לשלוח אותנו לומר תודה?"
"יכולתי" – השיב להם הרב בפשטות – "אבל מי שתה את התה ,אני או
אתם? אני שתיתי ,ולכן אני הוא שצריך להודות!"...

שאלות
לתשבץ
פ
רשת שלח:

חידה
על צלעות המשולש שלפניכם תשעה עיגולים
כמתואר בציור:
יש להכניס את המספרים מ 1-עד  9לעיגולים,
כל מספר פעם אחת ,כך שסכום ארבעת
המספרים בצלע אחת יהיה  ,17בצלע אחת
יהיה  20ובצלע אחת.23-

תשובות לחידה משבוע שעבר:
על השולחן סלסלה ובתוכה  6תפוחים.
מסביב לשולחן עומדים  6ילדים .כל ילד
לקח תפוח אחד ובכל זאת נשאר תפוח
אחד בסלסלה .איך זה יתכן?

תשובה:
הילד השישי לקח את התפוח יחד עם
הסלסלה.
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בס"ד

ברגשי גיל וחדוה לרוב ,ננעים זמירות ושירים נארוג ,נביע ברכות פינו,
ונשגר איחולי לבבינו ,למסור בלב ונפש ,אשר ליבו פתוח לכל תושייה,
פניו לכל מאירות ,וידיו לכל עוזרות ,איש האשכולות
הרה"ח

יצחק הרוש

שליט"א

לרגל השמחה השרויה במעונם
עם הכנס בנם הבחור החשוב עלם חמודות יניק וחכים טובא
כמר

משה

נ"י

לעול תורה ומצוות במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת ,וזאת ברכתינו ,לפני ה' תקרב
רינתינו ,שיעלה מעלה מעלה במעלות התורה והיראה ,ויתעבד לאילנא רברבא,
לתפארת הוריו ומוריו ולתפארת כל המשפחה.
המברכים מכל לב
ראש המוסדות הגאון הרב אייל עמרמי שליט"א
ההנהלה ,צוות המלמדים ,התלמידים וההורים

תלמוד תורה

מוכנות לכיתה א'

בכל שנה מתקיימת תכנית מיוחדת
"מוכנות לכיתה א'" ,התכנית
מותאמת ספציפית לרמה האישית
של כל בן .כל נרשם זוכה להנות
ממפגשים העורכים היכרות לצד
חוויה עם כל האתגרים לקראת
העליה לכיתה א'.
לימוד הקריאה בשיטה ייחודית
ומקצועית בליווי מכון ברנשטיין
המתמחה בארץ בלימוד קריאה.
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זמני תפילות ושיעורים
בהוראת מורנו הרב כל התפילות מתקיימות כפי שהורו רבותינו ע״פ הנחיות משרד הבריאות

תפילות ושיעורים בשבת קודש

תפילות לימות החול

		
מנחה ערב שבת

( 19:20כ 30-דק' לפני השקיעה)

		
שחרית הנץ החמה

( 04:30כ 65-דק' קודם הנץ החמה)

שיעור בהלכות ריבית

 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)

		
שחרית מנין ראשי

07:30

		
תהילים לבנים

( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)

		
שיעור הלכה ,שו"ע

( 15:30חושן משפט)

		
מנחה מנין א

16:00

		
שיעור מוסר

16:30

		
מנחה מנין ב

( 17:15בסוף השיעור)

אבות ובנים

( 19:20כשעה קודם צאת השבת)

		
שיעור הלכה

( 19:50בשקיעה)

ערבית של מוצ"ש

( 20:22עם צאת השבת)

		
שיעור במדרש

( 20:45עד זמן רבינו תם)

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

פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות

( 14:45בביה"כ חסדי שמואל)

		
שיעור לנשים

 14:45מפי מו"ר שליט"א

שיעורים
נוספים
מפי מו"ר
הרב
שליט"א
בירושלים
והסביבה:

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

 20:45שיעור בחסידות
מהרבנית רבקה בקרמן תחי'

פעילויות לילדים
 18:00מתמידים לילדים ,משניות,
יום שלישי
תהילים ,סיפורי צדיקים ועוד .הגרלות ופרסים למשתתפים

יום ראשון

17:30

ביה"כ "סילוורה" ,רח’ חיים ולירו (ליד שוק מחנה יהודה) ירושלים

יום ראשון

20:45

ביה"כ המרכזי "אוהל אברהם" ,רח’ יורי שטרן ,פסגת זאב ירושלים

יום שני

17:30

ביה"כ "מוסיוף" ,רח’ יואל ירושלים

יום שני

20:45

לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות" ,רח’ קצנלבוגן  81ירושלים

יום רביעי

18:00

ביה"כ "בורכוב" ,רח’ פישל ירושלים

יום רביעי

 21:30חדש! ביה"כ המרכזי ,רחוב הקטלב הר גילה

יום חמישי

18:00

חדש! – ביה"כ "אבני החושן" ,רחוב אבני החושן ,מעלה אדומים

מוצ"ש

20:45

חדש! – ביה"כ "קול יעקב" ,רחוב הנביאים  ,22מודיעין

חדרי
אירוח
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

