
אילו פגשתם את ר' אהרן ברחוב, הייתם בטוחים שמדובר באדם רגיל. אבל 
אני, שישבתי לידו בבית הכנסת, ידעתי שהוא רחוק מזה.

שחוגגים  כפי  מצווה  בר  לאהרן  חגגו  לא  שנה,  עשרה  שלוש  לו  כשמלאו 
לילדים רגילים.

בבירקנאו לא עסקו במותרות כאלה.

גם לאחר השואה לא נערכה לו חגיגת בר מצווה. אהרן 
ללא  להזמין.  מי  את  לו  היה  ולא  בעולם,  לבדו  נותר 

אורחים, אין טעם לחגוג בר מצווה.

בן ארבע עשרה בלבד היה אהרן כשעלה לארץ בגפו, 
לאחר השואה, ובגיל עשרים הקים משפחה. אך גם אז 
היה  לא  פניו  שעל  למרות  פנים,  החיים  לו  האירו  לא 
מי  כי  דבריי,  בתחילת  ציינתי  לכן  בכך.  להבחין  ניתן 
שלא הכיר את ר' אהרן, היה טועה בו לחשוב שמדובר 

באדם רגיל.

הקדוש  על  שאלות  לו  יש  אם  אותו  כששאלתי  פעם, 
אהרן  ואחריה,  בשואה  תלאותיו  בעקבות  הוא,  ברוך 

הופתע:

"שאלות על מה?"

משפחה  ללא  לחיות  זאת...  "בכל  אמרתי,  יודע..."  "אתה 
מגיל שלוש עשרה זה לא דבר פשוט. יש אנשים לא מעטים, שעברו את מה 

שאתה חווית, ולא מגיעים עוד לבית הכנסת..."

ר' אהרן התבונן בי מהורהר.

"אני לא שואל שאלות על הקדוש ברוך הוא. אין לי שאלות. פגשתי אותו 
בחיי כמה פעמים, ולו היו לי שאלות, הייתי שואל כבר אז.

"בפעם הראשונה פגשתי את הקדוש ברוך הוא בבירקנאו. הייתי אחד מתוך 
ילדים, שהועברו לבלוק מיוחד והמתינו למותם. רגע לפני שנשלחנו  אלף 
לתאי הגזים, נכנס מישהו וסימן לי ולכמה ילדים נוספים לצאת, וכך מצאתי 
בשדות  אדמה  תפוחי  מלקט  ימים  כמה  אחרי  עצמי  את 

גרמניה.

בפעם  הוא  ברוך  הקדוש  את  פגשתי  חודשיים  "אחרי 
השנייה. בגלל הקור ששרר בחוץ בעת שאספתי תפוחי 
אדמה, לקיתי בדלקת ריאות קשה, וכשחזרנו למחנה 
דבר  זוכר  אינני  החולים'.  ל'בית  ונלקחתי  התמוטטתי 
אחדים  ימים  שלאחר  העובדה  מלבד  הזו,  מהתקופה 
ומצאתי  התעוררתי  הכרה,  מחוסר  שכבתי  שבהם 
את עצמי על מיטה לבנה ונקייה, ומהאחות הגרמניה 
ושהגרמנים  נגמרה,  שהמלחמה  למדתי  בי,  שטיפלה 
לקחו מבית החולים את כל מי שהיה יכול ללכת. רק 

אותי, שלא יכולתי ללכת, הם השאירו למות.

"ניצולי שואה אינם ככל האדם. הם ניצלו משום שפגשו 
את הקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום, אחרת היו מתים. 
אין לי שאלות על הקדוש ברוך הוא, כי פגשתי אותו, 
ומי שפוגש את השם לא שואל שאלות, כי גם אם יש 

שאלות, הוא – לא יכול לשאול אותן.

"וזו לא המצאה שלי. זה כתוב בפרשת השבוע.

בלתי  פסוק  מופיע  שמות,  חומש  את  החותמת  פקודי,  "בפרשת 
מובן:

"ִּכי ֲעַנן ה' ַעל־ַהִּמְׁשָּכן יֹוָמם ְוֵאׁש ִּתְהֶיה ַלְיָלה ּבֹו ְלֵעיֵני ָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל־
ַמְסֵעיֶהם" )שמות מ, לח(.

"כיצד ייתכן שעדיין חשוך, למרות שעמוד אש מאיר? אם "אש תהיה" – כיצד 
זה עדיין "לילה בו"? בגלל מה שאמרתי לך.

על מה חושבים המאמינים בעת סבל? | כיצד לא פגעו זוועות השואה בתוקף אמונתו של ר' אהרן? 

האם ניתן למצוא את הקב"ה אפילו בהסתרה, ומה ראו בני ישראל לאורו של עמוד האש?

הרב אהרון לוי
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דברים:  שני  התורה  מלמדת  פקודי  "בפרשת 
גם  להאיר  ממשיך  האש  שעמוד   – הראשון 
בחשיכה מוחלטת. והשני – שעמוד הענן הנראה 
ביום, ועמוד האש המאיר בלילה, אינם אלא אחד.

"אותה השגחה שמימית שליוותה את עם ישראל 
גלויים  ניסים  להם  התרחשו  שבו  במדבר  ביום, 
בחשכת  בלילה,  אותם  ללוות  ממשיכה  ומאירים, 
הגלות. אלא שביום ניתן להבחין בהשגחה הגלויה 
בקלות, ואילו בלילה יש צורך במאמץ כדי להבחין 

בה, שכן היא נסתרת.

"לכן התורה מלמדת על כך לאחר הקמת המשכן. 
בני  לעיני  על המשכן  ללמדנו שהשכינה ששורה 
בימי  בלילה,  אותם  ותלווה  תמשיך  ביום,  ישראל 

הגלות.

"לכן לי אין שאלות על הקדוש ברוך הוא", ביאר לי 
ר' אהרן בחיוך. "לאנשים יש שאלות מפני שהם לא 
מחפשים את השם בעזרת עמוד האש. בימי השואה 
החשוכים למדתי, שגם כשקשה והכול מסביב חשוך, 
לפחות להיות קשה,  אם ממשיך  גם  ואז,  אותו.  לחפש  רק  צריך  קיים.   האור 

השאלות מסתלקות.

הזה  הפסוק  את  אבל  גדול,  למדן  להיות  לי  אפשרו  לא  אמנם  חיי  "נסיבות 
אינני שוכח. מדוע? כי שנים אחר כך גיליתי, שהיום שבו חזרתי לחיים אחרי 
את  קוראים  שבו  היום  בדיוק  היה  החולים,  בבית  עיניים  ופקחתי  המלחמה 

פרשת פקודי..."

המשך מעמוד 1

ַאְקטּוַאְלָיה 
ת ַ

ׁ
ָפָרש ּבְ

בּוַע ָ
ׁ

ַהּש

הרב אהרון לוי

פרשת ויקהל מתחילה בציווי: "וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון", ומיד לאחר מכן מובאים ענייני המשכן. מה 
הקשר בין השבת למשכן?

אכן, במקומות רבים אנו רואים את החיבור בין שבת למלאכת המשכן. חז"ל במסכת שבת )מב ע"ב( לומדים מסמיכות 
הנושאים, את המקור לל"ט אבות מלאכה, אלה המלאכות האסורות בשבת.

בציווי על השבת מדגישה התורה הקדושה: "לא תעשה כל מלאכה". לא מדובר על "כל עבודה" אלא על "כל מלאכה". ההטיות 
השונות של המילה "מלאכה" מופיעות בתורה שלושים ותשע פעמים, וזהו מקור נוסף לל"ט המלאכות האסורות בשבת. החיבור 

בין שבת למשכן מלמד אותנו מאחד על השני, מהן המלאכות האסורות בשבת.

בנוסף למדנו מכאן, כי השבת – כמו המשכן – היא האופן שבו משרה הקב"ה את שכינתו בישראל.

כל תרומה,  רבנו לפרט  כל התרומות שניתנו לצורך המשכן. מדוע צריך היה משה  פירוט של  בפרשת פקודי מופיע 
במקום 'לדווח' בכלליות על כך שניתנו תרומות?

כאן יש נקודה רגישה. התורה מלמדת אותנו: "והביטו אחרי משה". היו אנשים שבאו עם שאלות ואמרו, 'אהה... 
למשה רבנו יש כסף, מעניין מאיפה... אולי הוא לוקח אחוזים פה ושם...' אך כשרואים שמשה רבנו מציג את הפירוט המלא, 
וניתן לראות עד הפרוטה האחרונה להיכן הלכה כל מטבע, אין מקום לטענות. וכך מבואר במדרש רבה )נא(: "אין ממנין שררה 
על הציבור בממון פחות משניים, והרי אתה מוצא שהיה משה גזבר לעצמו?! אלא, אף על פי שהיה משה גזבר לעצמו, הוא קורא 

לאחרים ומחשב על ידיהם, שנאמר: 'אלה פקודי המשכן... אשר פוקד על פי משה... ביד איתמר בן אהרון הכהן'".

באותו עניין: מדוע כמעט בכל פרט בעשיית המשכן, מופיע הפסוק "כאשר ציווה ה' את משה"? מהי סיבת הכפילות?

ה"אור החיים" הקדוש, וכן ה"בעל הטורים", שואלים את השאלה הזאת, ומבארים לנו עניין זה: יש מצוות שנקראות 'מצוות שכליות' – שאדם מבין 
אותן בשכל שלו, והוא אומר, 'בסדר, הבנתי את הרעיון ואני אבצע'. ואם נשאל אותו: 'למה קיימת את המצווה?' – התשובה תהיה שעשה זאת כי 

הוא הבין את הסיבה לכך, ולא כי הקב"ה ציווה.

ומה לא טוב בכך שנקיים מצוות כי אנחנו מבינים את סיבתן? אכן, זה לא שלא צריך להבין, אבל אם ַנתנה את קיום התורה בכך שאנחנו מבינים למה לעשות 
כל מצווה, מה יקרה ביום שההבנה שלי תהיה אחרת?!

גם במלאכת המשכן יש דברים שאפשר 'להבין בראש אדריכלי'. כשאומרים 'צריך כך וכך אחוזים של זהב, כנגד כך וכך אחוזים של כסף', לכאורה אפשר להבין 
את העיקרון ולעשות בגלל ההבנה השכלית של העניין, ולא מפני שציווי ה' הוא לעשות בדיוק כך.

על זה באים עם ישראל ואומרים, 'לא עשינו שום דבר כי אנחנו הבנו, אלא הכול היה לפי ציווי האלוקים'. ולכן מדגישה התורה "כאשר ציווה ה'", שאין הקמת 
המשכן על פי הבנת השכל האנושי, אלא כי כך ציווה ה'!

)מתוך התוכנית 3 מתוך הפרשה עם הרב ישי וליס(
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"החודש הזה לכם ראש חודשים..."

המצוה הראשונה שבני ישראל מצווים אחרי 

שנהיו לעם, היא מצות קידוש החודש. בשונה 

מהלוח הגרגוריאני )האזרחי( שהשנה נקבעת על 

פי החמה, קביעת החודשים בלוח היהודי היא על 

פי הלבנה. החמה תמיד במצב סטטי, האור שלה 

באותה עוצמה. לעומתה הלבנה אורה משתנה. 

אומות העולם כמו החמה, באור קבוע, יציבות. 

אולם כשהשעה מפסיקה לשחק להן, האור כבה 

לחלוטין. ישראל כמו לבנה, בתחילת החודש היא 

נעלמת אבל, היא לא באמת נעלמה. אורה גובר 

מיום ליום. ישראל, גם כשאורם מתמעט... עדיין 

אפשר להדליק את האור. 

קידוש החודש והלוח היהודי
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פרויקט "חברותות ערכים"
לימוד אישי עם בוגר סמינר

אברך יקר!

לצאת מברירת המחדל
בחודש  שנה  כמדי 
הרביעי למניינם, חברת 
הביטוח שלי מתקשרת 
כדי לחדש את הביטוח. 
אותם  הקדימה  השנה 
וביקשה  אחרת  חברה 
אליהם.  שאעבור 
העסקה השתלמה, אז 
החודש  את  עברתי. 
שכבר שילמתי לחברת 
הקודמת,  הביטוח 
שאקבל  קיוויתי 
בחזרה, כמו בכל חברה מסודרת. אלא שזה לא 
לשירות  התקשרתי  פעמיים  לחשוב  בלי  קרה. 
הלקוחות של החברה, וביקשתי את כספי בחזרה. 
אבל  בוצע,  שההחזר  בתוקף  טען  השירות  נציג 
אלא  החזירו,  שלא  רק  שלא  לו,  כשהוכחתי 
המשיכו אף לגבות ממני תשלום כרגיל, נסתתמו 
טענותיו. "תתקשר למחלקת הגבייה" הוא אמר. 
את  קיבלתי  ואיך  הגבייה  במחלקת  קרה  מה 
כספי בחזרה, לא כל כך חשוב. אספר רק שאחרי 
שניתקתי את השיחה עם נציג השירות, שאלתי 
את עצמי, מה גורם לאנשים כמותו לעבוד במקום 
כל כך מייאש – בשירות לקוחות. מקום בו הרבה 
אנשים מבלבלים לך את המוח, ובהרבה מקרים 
אתה לא ממש יכול לעזור, רק לגלגל את התלונה 

למקום אחר. ייאוש ממש!!!

מתברר ששאלו את השאלה הזאת לפניי. הכלכלן 
מייקל האוזמן ביקש לבדוק, מה גורם לעובדים 
המשעממת  בעבודה  להתמיד  לקוחות  בשירות 
היסטוריים  נתונים  סרק  הוא  הזו.  והמתישה 
יותר משלושים אלף עובדי שירות לקוחות  של 
שדילג  שעובד  ברור  לו  היה  שונות.  מחברות 
מעבודה לעבודה, יפרוש מהר יותר גם משירות 
הלקוחות. אלא שהוא גילה, שגם אלו שהחליפו 
שעבדו  אלו  וגם  שנתיים,  בתוך  עבודות  חמש 
במשך חמש שנים במשרה אחת, גילו את אותה 

רמת קביעות בשירות הלקוחות.

למייקל האוזמן ולצוות שלו היה מידע עצום על 
כל העובדים. אבל בכל מקום הגיוני שהוא חיפש, 
הוא לא מצא מכנה משותף למתמידי המשרה, 
שלא נמצא באלו שנטשו את העבודה. עד שמתוך 
גחמה של רגע, הוא בדק האם תוכנות המחשב 
בעבודתם,  המשרה  מתמידי  משתמשים  שבהן 
שירות  את  שעוזבים  אלו  של  מהתוכנות  שונות 
הייתה מפתיעה:  התוצאה  יותר.  מהר  הלקוחות 
מהתוכנות  שונות  בתוכנות  שהשתמשו  אלו 
מחדל,  כברירת  במחשב  שמותקנות  הרגילות 
הגיוני  לא  נראה  היה  זה  יותר.  במשרה  התמידו 
בעליל, ומקרי לחלוטין. אבל הייתה גם קורלציה 
לימי  התוכנות,  העדפת  בין  )התאמה( 

ברירת  תוכנות  משתמשי  מהעבודה.  ההיעדרות 
יותר  המחדל נעדרו מהעבודה בעשרים אחוזים 
המכירות  כמות  האחרות.  התוכנות  ממשתמשי 
גבוהים  היו  השונות,  התוכנות  משתמשי  של 
המחדל.  בברירת  המשתמשים  משל  בהרבה 
והלקוחות  יותר,  קצרות  היו  שלהם  השיחות 
שלהם היו מרוצים יותר. זה היה מפתיע, כי לא 
היו הבדלים משמעותיים בין התוכנות המותקנות 
כברירת מחדל,  לתוכנות השונות. הפונקציות היו 
וה"ידידות למשתמש" שבתוכנות הייתה  דומות, 
דומה. אז מה בכל זאת גרם למשתמשי התוכנות 
יותר,  וגם... מרוצים  יותר,  השונות להיות טובים 

בעבודה שלהם?

תוכנות  בו  מותקנות  מחשב  מקבל  כשעובד 
התוכנות  אלו  היצרן.  של  מחדל  כברירת 
עצמם  את  יטרידו  לא  העובדים  רוב  ה"רגילות". 
פשוט  הם  אחרת.  אפשרות  יש  אם  בשאלה 
זורמים עם המצב הנתון. כדי לשנות ולהשתמש 
בתוכנות אחרות, עליהם לא "להיכנע" למציאות 
אופציה  לחפש  יוזמה,  לנקוט  עליהם  הפשוטה. 
אחרת, אולי טובה יותר, להיות קצת מקוריים, ו...
עובד  באחרות.  הרגילות  התוכנות  את  להחליף 
שמגלה יוזמה ואפילו קטנה, להחליף תוכנה, הוא 
מחפש  הוא  המחדל.  לברירת  נכנע  שלא  עובד 
על  מסתכל  לא  הוא  ולהשתפר.  לשפר  אופציה 
מאליו.  המובן  דבר  כעל  שלו  העבודה  סביבת 
לברירת  נכנעו  לא  גם  האחרות  התוכנות  עובדי 
המחדל של נהלי החברה. כשלקוח פנה אליהם 
עם בעיה, במקום לגלגל אותה הלאה )שזו ברירת 
המחדל בשירות לקוחות מצוי(, הם חיפשו דרך 
מקורית כדי לפתור אותה, גם אם לצורך כך צריך 

לשנות מהנהלים ולחשוב על פתרון מקורי.

כשהתורה מספרת על האנשים שמשה אסף כדי 
לבנות את המשכן או כדי לייצר את בגדי הכהונה, 
התורה מציינת שהם היו "חכמי לב". איזו חכמה 
יש בלב? למה לא מספיק שיהיו אנשים שפשוט 
"יודעים" את העבודה בשכל? חכמי לב, הם אותם 
הם  לעשות.  אותם  דוחף  שלהם  שהלב  אנשים 
חדשים,  דברים  לנסות  ואמביציה  יוזמה  מלאי 
לצאת מהקופסה. הם לא נכנעים לברירת המחדל. 

רק חכם לב יכול לעשות עבודה מושלמת.

רוב האנשים בעולם מסתפקים בברירת המחדל 
של החיים, ולא מחפשים דרך לשנות אותה. אבל 
אם אתם באמת רוצים להצליח... תהיו חכמי לב. 
נסו לחפש חלופות מקוריות וטובות יותר לברירת 

המחדל שלכם.

 המילה האחרונה
 לעולם אל תעשה דבר שעשית אותו אתמול,

רק משום שעשית אותו אתמול. 
 )רבי מרדכי יוסף ליינר מאיז'ביצה זצ"ל(

ידידי הרב יהודה שיתף 
אותי בתחושותיו: "כיצד 
להרגיש את צער הזולת, 
של  משתיקתו  למדתי 
מרן המשגיח הגה"צ רבי 
לפני  זצוק"ל.  יפה  דב 
שנים מספר נולד לי ילד 
מחלות  בכמה  החולה 
ליצלן.  רחמנא  נדירות 
שינתה  זו  התמודדות 
את חיי מן הקצה לקצה. 
לידי  הזדמנה  אחד  ערב 
הגה"צ  המשגיח  מרן  את  ברכבי  לקחת  הזכות 
לשיחה  שברכסים  מביתו  זצוק"ל,  יפה  דב  רבי 
התפתחה  הנסיעה  בתחילת  ברק.  בבני  תורנית 
קשיי  את  לרב  סיפרתי  ואז  ערנית,  שיחה  בינינו 
הייתה  תקוותי  בני.  מחלת  עם  ההתמודדות 
שאזכה לברכת הרב, ולייעוץ כיצד להתמודד נכון 

עם אתגר זה.

"הרב האזין לדבריי בשתיקה, ועד לסוף הנסיעה 
רבה.  הייתה  פליאתי  ייעץ.  ולא  בירך  לא  שתק, 

שתיקה זו, מה משמעותה?

שתיקה  של  לפשרה  לשאול  העזתי  חזור  "בדרך 
לייעץ,  וכדי  לברך  כדי  'ראה,  הרב:  לי  ענה  זו. 
עליך  עובר  לחוש, מה  ובעיקר  אני להרהר  צריך 
לאור הסיפור שסיפרת, כיצד הייתי אני מתמודד 

במצבך חס וחלילה. רק כאשר אני חש את הכאב 
ומכל  באמת  ולהתפלל  לברך  יכול  אני  והקושי, 
הלב. זה פשר שתיקתי. הרהרתי במצבך המורכב 
וחשבתי לעצמי, לו הייתי אני במקומך, כמה קשה 
היה לי לתפקד. כעת, כשאני חש במעט את קשיי 
בעבורך,  ולהתפלל  לברכך  ברצוני  התמודדותך, 
שיהיו לך הכוח והחוכמה משמים כדי לצלוח את 

הניסיון כראוי'".

חמש  עברו  "מאז  ואמר,  דבריו  את  ידידי  סיים 
תחושת  את  אשכח  לא  לעולם  אך  שנים,  עשרה 
הרגשתי  המשגיח.  מרן  בי  שהותיר  התמיכה 
הרגיש  בעיקר  אלא  לי,  האזין  רק  לא  שהמשגיח 
להמשיך  הכוח  את  לי  נותנת  זו  תחושה  אותי. 
ולהתמודד בסייעתא דשמיא עם הניסיון שנשלח 

עבורי משמים". 

הרב משה לנדאו

להרגיש 
את השני ֲעָרִכים

ים ַלַחּיִ

הרב דוד ברוורמן

ת ְנֻקּדַ
ט ַמּבָ
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בריאות הנפש לפני הכל
אם ילדכם יהיו שמחים ומרוצים אז תצליח בחינוכם!

זילברשטיין  הרב 
אישה  על  מספר 
ניתוח  שעברה 
באמצע  ראש. 
התחילה  הניתוח 
באיטלקית  לשיר 
לא  מעולם  והיא 
איטלקית...  ידעה 
כששאלו אותה – הא 
נזכרה,  היא  כיצד? 
שבילדותה כשהלכה 
שלה  אבא  עם 
ליד  עברו  הם  ברחוב, 
בניין ממנו נשמעו שירים באיטלקית. המוח קולט 
סכינו  נגעה  הניתוח  במהלך  הנראה  ככל  הכול. 
הזיכרון,  נשמר  בהם  תאים  באותם  המנתח  של 

והפעילה אותם.

כותב ה"מעבר יבוק": "תיזהר האישה בימי עיבורה 
הוא  המדובר  המטונפות".  במבואות  תלך  שלא 
רוחנית,  וגם  פיזית  גם  נקיים,  שאינם  במקומות 
ובהם עליה להישמר שלא ללכת, כדי שבנה לא 

ייפגע, כי העובר קולט עוד בהיותו בבטן אימו.

ובהתאמה לדורנו, "לא תלך במבואות המטונפות": 

לא  טלפון  האם  תחזיק  שאם  ברור,  לא  האם 
מתאים ותראה דברים לא מתאימים, ישפיע הדבר 
על התינוק? את העובדה שכל דבר שרואה האם 
ושבע  אלף  לפני  הגמרא  כתבה  התינוק,  קולט 

המדע  שנה.  מאות 
בדור  זה רק  גילה את 

האחרון.

פב  )יומא  הגמרא 
ע"ב – פג ע"א( מביאה 
סיפורים:  שני  כך  על 
מעוברת   – הראשון 
דבר  הריחה  אחת 
ונתאוותה  מאכל, 
לפני  באו  לאוכלו. 
אמר  יהודה.  רבי 
לה  ולחשו  לכו  להם: 

באוזנה שיום הכיפורים 
לה  והועילה  לחשו  היום. 

הלחישה, ופסקה מלהתאוות. קרא רבי יהודה על 
תצא...  ובטרם  ידעתיך,  אצרך...  "בטרם  התינוק: 
ה(.  א,  )ירמיה  נתתיך"  לגויים  נביא  הקדשתיך, 
יוחנן, מחבר  רבי  היה האמורא  תינוק  אותו  ואכן 

התלמוד הירושלמי, גדול הדור.

שהריחה  אחת  מעוברת   – השני  והסיפור 
לפני  באו  לאכילה,  הכיפורים  ביום  ונתאוותה 
להם:  אמר  עימה.  לעשות  מה  בשאלה  חנינא  ר' 
שאכן  אף  ועל  היום.  הכיפורים  שיום  לה  לחשו 
כדבריו,  לה  לחשו 
המשיכה  זאת  בכל 
לאכילה.  להתאוות 
חנינא  ר'  קרא 
את  זה  תינוק  על 
הפסוק: "זורו רשעים 
נח,  )תהלים  מרחם" 
מבטן  כלומר:  ד(. 
שהם  התברר  אימם 
יצא  ואכן  זרים. 
אוצר  שבתאי  ממנה 
שהיה  הפירות, 
בשנות  פירות  אוצר 
רעבון, כדי להפקיע מחירם 

ולהרוויח כסף מן העניים.

שלנו  פעולה  שכל  היא,  המעשית  המשמעות 
גדולה,  הזכות  בילדינו.  ברור  באופן  תשתקף 

האחריות רבה.

הטעויות  אחת 
ביותר  הגדולות 
החינוך,  בתחום 
חינוך".  "יתר  היא 
נשמע מוזר? נסביר: 
המכוננת  התחושה 
בתודעה  ביותר 
ההורית, היא הרצון 
יתעלה  שהילד 
יצליח  ברוחניות, 
ויתקדם  בישיבה, 
בעולם התורה גבוה 

כמה שאפשר.

אלא  וחיונית,  חשובה  משאלה  שזוהי  נכון  אז 
וכל  בחזית,  ניצבת  היא  מוזר לפעמים  שבאורח 
מה  הורים:  שואלים  היינו  לו  לה.  טפל  השאר 
קודם למה? הבריאות והחוסן הנפשי, או מצבו 
כולם  אם  מסופקני  הנער?  של  התורני  הרוחני 
היו בוחרים בבריאות הנפשית. גם אם כן, ספק 

רב אם אכן הם היו פועלים בהתאם.

המשגיח  של  דבריו  הם  נוקבים  מה  זה,  בעניין 
הרב שלמה וולבה זצוק"ל:

"היסוד הראשון הוא ילדים שמחים ומרוצים. אם 
יהיו לך ילדים מרוצים, אז תצליח בחינוכם!" 

לנוער  הורית  הדרכה  בנושא של  מי שעסק  כל 
נכונה:  הבאה  הקביעה  כמה  עד  יודע  מתמודד, 
בניין  הוא  בחינוך  והראשוני  הבסיסי  האתגר 
הנפשי,  החוסן  את  שכולל  בניין   – האישיות 
והמשמעות,  הסיפוק  תחושת  העצמי,  הביטחון 

לצד האופטימיות ושמחת החיים.

אלה הן אבני היסוד לבניין הרוחני של הנער.

אדמה  על  בניין  לבנות  אפשר  שאי  כשם  ממש 
בוצית, ללא יסודות חזקים למבנה, כך לא ניתן 
לבנות את הבניין הרוחני של שום אדם, ובוודאי 

לא של נער מתבגר, ללא 
מבנה נפשי יציב. דומה 
מתמיד,  יותר  שהיום 
רעוע  הפנימי  החוסן 
שומעים  אנו  יותר. 
נערים  ויותר  יותר  על 
נפשיים  קשיים  עם 
ורגשיים, נערים ונערות 
מועקה,  דחק,  במצבי 
וחוסר  חרדה  מתח, 

ביטחון.

שאנו  משום  דווקא 
ולהעצים  לחנך  רוצים 
הרוחניים,  הרבדים  את 
להשקיע  חייבים  אנו 
את  כול  קודם  בנער 

יציב  נער  הנפשי.  המזון 
נפשית יציב לעצמו אתגרים, ייטיב לטפס כראוי 
בהישגיו  יותר  ויתמיד  הרוחני,  ההר  במעלה 

הרוחניים.

אמרו חכמים ונפסק בשולחן ערוך: "הכול חולים 
הן אצל צינה" )או"ח סי' רע"ו ס"ה(. וביארו בדרך 
איננו  אם  בנפשו,  חולה  נהיה  אדם  כל   – צחות 
מקבל חום נפשי. צריך להודות שרבים מאיתנו 
ההורים, נוטים שוב ושוב ליפול לעמדת המטיף, 
עצמו את  שרואה  וזה  הלועג,  ואף   המבקר 

שוטר רוחני.

נתקל  שפעם  הישיבות,  מראשי  אחד  סיפר 
בבחור שסבל בבית הוריו מיחס קפדן ונוקשה. 
שוחח עם ההורים, ואלו טענו שזו דרך חינוכם... 
עלה אתם אל הגרא"מ שך זצ"ל, וכך אמר להם 
הרב: "התורה הקדושה 
ההורים  על  הטילה 
כהורים  כפול,  תפקיד 
זה  כל  וכמחנכים... 
היה בזמנים עברו, עד 
לתקנת רבי יהושע בן 
גמלא. אך מאז הופרדו 
התפקידים: האב מינה 
והוא  המלמד...  את 
ותפקיד  נותר  עצמו 
אחד בידו, אחד בלבד: 
על  אהבה  להרעיף 

בנו!

עמו  תנהגו  "בבית 
תבואו  האהבה,  בשיא 
דבר  בכל  לקראתו 
כל  לו  תקנו  שניתן. 
אוכל  עבורו  תכינו  צרכיו, 

כראוי – והישיבה כבר תחנך אותו..."

אז להבא נפנה עורף לאזור הנוחות הזה, לתודעה 
שוטרים  להיות  ההורים  תפקיד  לפיה  הכוזבת 
אמפתיה,  בעידוד,  הרבה  ונשקיע  רוחניים, 
את  לנער  ניתן  פנים.  והארת  אמון  מחמאות, 
התחושה שקודם כול אני אבא ששמח בו, שלפני 

הכול אני אמא שאוהבת אותו ללא תנאי. 

במסילה  עולים  בנינו  את  לראות  נזכה  אז  או 
העולה בית ק-ל.

ַרת
ֹ
ּתו

ַהִחּנּוְך

הרב צביאלי בן צור

בואו לקבל כוחות וכלים מקצועיים, בסמינר מעצים ומחזק בהתמודדות אפקטיבית מול הנוער המתמודד

הנקודות החזקות שהמרצים

הדגישו היו אהבה לילד,

אלו הדברים העיקריים

ם לעזור לדור העתיד
שיכולי

לגדל ללא קושי
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ויקהל-פקודי  בפרשות 

הבאות  ובפרשות 

בניית  על  אנו  לומדים 

התורה  המשכן. 

הקדושה מקדישה חמש 

לנושא  פסוקים  מאות 

זאת  המשכן;  בניית 

לעומת שלושים וחמשת הפסוקים שבתחילת חומש 

בראשית, העוסקים בבריאת העולם. 

מדוע? ללמד אותנו שכשבונים בית, כשבונים משכן, 

לא  הדברים  ובילדים,  בזוגיות  בבית,  כשמשקיעים 

נעשים פעם אחת וזהו; אלא יש צורך בהשקעה, עוד 

פעם ועוד פעם. צריכים לתת עוד מילה טובה, עוד 

מחמאה ועוד עזרה, גם מעבר למה שרגילים. בחינוך 

צריך לשבת עם  לבניך",  "ושיננתם  חיוב  יש  הילדים 

הילד וללמד אותו עוד ועוד, ברוח טובה וברוגע, אפילו 

חמש מאות פעם עד שהוא יבין.

היום  אנוכי מצווך  "והיו הדברים האלה אשר  כתוב: 

על לבבך" )דברים ו, ו(. מדוע לא כתוב "והיו הדברים 

בלבבך"? כי גם מי שהלב שלו סגור, והוא מניח את 

הדברים רק מעל הלב, בסוף זה נהיה לו "כבד" ומרוב 

כשמשקיעים  פנימה...  נכנס  וזה  נפרץ  הלב  כובד 

בבניית בית יהודי, לא נורא אם נחזור ונלבן את הדברים 

עוד פעם ועוד פעם, כי רק כך בונים את המשכן.

שאלה: האם ניתן להגיע לשלמות, וכיצד?

תשובה:

אדם השואף לשלמות 
רוחנית, נבהל לעיתים 
הטיפוס  מקושי 
אך  הגבוה.  ההר  על 
במקום  למעשה, 
להתייאש, ניתן לבחור 
עליו,  ולטפס  קטן  בהר 
וממנו לטפס על הר גבוה יותר. אם נעבוד על פי 

תכנית זו, תאיר לנו ההצלחה פניה.

הקדש   – א'  שלב  שלבים:  נציב  זה  בטיפוס 
שלושים שניות ביום לחשוב על תכלית חייך, 
לעולם  הכנה  אלא  אינו  הזה  שהעולם  על 
בו את עצמנו, כדי  ועל שעלינו לתקן  הבא, 

שנגיע מוכנים לטרקלין – לעולם הבא.

פעם   – ב'  שלב 
בקול,  אמור  ביום 
לך  שנותן  למי 
ובריאות,  חיים 
אוהב  שאתה 
באמירה  אותו. 
מעוררים  אנו  זו 
ניצוץ  בפנימיותנו 
של אהבה, המסוגל 
האם  להתלקח. 
כמה  פעם  חשבת 
ריבון  אותך  אוהב 

כל העולמים? החזר 
לו אהבה!

ביום עשה מעשה של חסד,  – פעם  ג'  שלב 
הרם  עליו.  ידע  לא  אחד  שאף  כזה  חסד 
מתג  סדר  ברחוב,  המושלכת  בננה  קליפת 
בלי  במשהו  לאשתך  עזור  המדרגות,  בחדר 
מתכוון  "אני  חשוב:  המעשה,  לפני  הכרזה. 
לעשות מעשה חסד ביני לבין בוראי בלבד".

לאדם  עידוד  הענק  ביום  פעם   – ד'  שלב 
אתה  מועטות  במילים  בסביבתך.  כלשהו 
שמחת  והרבה  מרץ  אנרגיה,  לזולת  מזרים 
חיים. ללא בזבוז זמן וכסף אתה מעשיר את 

זולתך, ובעיקר את נפשך שלך.

למחשבה:  ביום  דקה  הקדש   – ה'  שלב 
האם  להיזכר:  נסה  אתמול'.  עשיתי  'מה 
היית  האם  בכוחותיך?  כראוי  השתמשת 
התנהגת  האם  שלך?  העליון  למעביד  נאמן 

כראוי? האם סייעת לילדיך?

שהוא  בנפשך  ודא  ה'.  על  חשוב   – ו'  שלב 

כאן קרוב לידך. שלכן עליך, למשל, לאכול 
להמשיך  כוח  לך  שיהיה  כדי  צורכך,  די 
כי  ליבך  אל  שים  בקרבתו.  ולחוש  לעובדו 
כשאתה מחזיק בידך אוכל, משמעות הדבר 
בגופך  הופך  האוכל  בנס!  אוחז  שאתה  היא 
מונעים  גופך  שרירי  פעולה.  לאנרגיית 
למאכלים  השמש  שהכניסה  מהאנרגיה 
מנצל  אתה  שלך  בפעולות  בעצם,  שאכלת. 
אנרגיה שקיבלה השמש מחי העולמים. כך 

אתה חי ישירות מנס של הבורא.

האלוקים  בצלם  הבט  ביום  פעם   – ז'  שלב 
כל  אלוקים.  בצלם  נברא  האדם  בך.  הטמון 
האלוקים.  של  הצל  השתקפות  הינו  אדם 
מקרן:  היא  והנשמה  מסך,  הן  שלנו  הפנים 
מקרינה  הנשמה 
את  הפנים  על 
האלוקים.  צלם 
אדם  בכל  נטע  ה' 
ייחודית  גדלות 
זו  וגדלות  משלו, 
פניו.  על  קורנת 
את  לזהות  נסה 
שבך,  האצילות 
ולחשוב: 'הנני צלם 

אלוקים'.

פעם   – ח'  שלב 
לאדם  חייך  ביום 
חיוך מלא. חייך במחשבה 
להוריך,  חייך  ביתך,  לבני  חייך  תחילה. 

לילדיך.

שלב ט' – חצי דקה ביום הקדש למחשבה, כי 
האדם הוא היחיד על פני כדור הארץ, שזוכה 
לבגדים, כי רק לאדם יש נשמה שהיא צלם 
אלוקים. הבגד לא נועד רק לכיסוי, אלא גם 
לייחד את האדם ולהביע את חשיבותו ואת 

אצילותו.

שלב י' – שב על שרפרף נמוך או על הרצפה 
בגלות!  שאנו  וזכור  ביום,  דקה  חצי  במשך 
האור  את  הצרוף,  האושר  את  שאיבדנו 
ביותר  היקר  האוצר  את  מירושלים,  שבקע 

עלי אדמות!

אחרי  גדול.  היה  המאמץ  לסיום!  אזהרה 
שלושים יום שקיימת את כל הנאמר לעיל, 
למנוחה  חודשים  שלושה  בת  חופשה  קח 
מהמאמץ, ואז חדש את התוכנית לשלושים 

יום נוספים...
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בשכונת  תיסעו  אם 
ותגיעו לכיכר  מלחה 
כדאי  נחמיה,  שלמה 
מי  שם  על  שתדעו 
לפני  קרויה.  היא 
למצוות,  שהגיע 
בעירק,  בהיותו  עוד 
שלמה  התייתם 
שלוש  בגיל  מאביו. 
עם  ארצה  עלה  עשרה 
לשפה  ובנוסף  היה,  כישרונות  ברוך  ואחיו.  אימו 
העברית שקלט בארץ ולערבית שדיברו בבית, דיבר 
המשפחה  וצרפתית.  אנגלית  וכורדית,  אידיש  גם 
עבד  הנער  שלמה  תלפיות.  במעברת  התיישבה 
ומילא  בבניין,  לעבוד  לפרנסת המשפחה. התחיל 
התקדם  ועוד.  טפסן  ברזלן,  התפקידים:  כל  את 
להקמת  לאחראי  שהיה  עד  עבודה,  למנהל  והיה 
והיה  עזב  בונה".  "סולל  מטעם  וגשרים  בניינים 
לקבלן עצמאי, ובנה מאות יחידות דיור בלוד, בבית 
שמש ובקרית גת. אבל גולת הכותרת של פעילותו 
בירושלים  שלמות  שכונות  בנה  בירושלים.  היתה 
מלון  הימים.  ששת  מלחמת  שאחרי  המורחבת 
"הר ציון", בניין "היהלום שבכתר" בתלפיות, "בית 
לא  ציבור.  ומבני  ספר  בתי  שאול,  בגבעת  יהב" 
אחד  שם  על  כיכר  להנציח  ירושלים  בחרה  בכדי 
מבוני העיר. רגיל היה להציג את עצמו כמי שקרוי 
בירושלים: שלמה  בוני בתי המקדש  על שם שני 
בונה  ונחמיה,  בית המקדש הראשון,  בונה  המלך, 

בית המקדש השני.

ונחוש  יצירתי  כאדם  אביו  את  זוכר  בנו,  מאיר, 
מעייניו,  בראש  עמד  הכסף  לא  אך  בפרך.  העמל 
אלא  העשייה,  ותנופת  הענפה  הבנייה  לא  וגם 
עלייה  מוקד  היה  ביתו  לזולת.  והדאגה  הנתינה 
קשבת  אוזן  אצלו  מצאו  כולם  נזקק.  לכל  לרגל 
ונכונות להיכנס לעובי הקורה, לעזור ולפשר. כולם 
של  עיניו  לפני  עומדת  דמותו  הכתובת.  את  ידעו 
מאיר, כדוגמה אישית מחייבת, כפסגה שאליה יש 

לשאוף.

מאיר סיים תיכון והתגייס לגבעתי. התקדם במעלה 
עזה,  אוגדת  של  הבינוי  לקצין  שהיה  עד  הסולם, 
בתקופת האינתיפאדה. כל הרצועה, מצפונה ועד 
דרומה, היתה בתחום אחריותו בכל הנוגע לבינוי. 
שנים  לרצועה  להיכנס  היו  יכולים  אחד  בשבוע 
עשר גדודים, לתריסר מקומות שונים, ועליו הוטל 
חדרי  יציקות,  מים,  גדרות,  תשתיות:  להם  לספק 
היה  לכך  בנוסף  ועוד.  סניטריים  שירותים  אוכל, 
ממונה על הריסת בתים ואטימת מבנים, על סלילת 
כתפיו.  על  הוטל  הכול  מכשולים.  והצבת  דרכים 
המקומות  את  ידו.  כף  כאת  הרצועה  את  הכיר 

המועדים לפורענות, את המבוכים ואת הסמטאות, 
את תצפיות הצבא וגם את תצפיות המתקוממים. 
כלכלה  ללימודי  נרשם  מהצבא,  כשהשתחרר 

באוניברסיטה העברית בירושלים.

בעסקי  השתלב  שני,  תואר  בלימודי  כשהתחיל 
הבנייה של אביו. כעבור זמן קצר חלה האב. בגבור 
יותר  מעורה  אחיו,  עם  יחד  מאיר,  נעשה  מחלתו 
מכרה  שזהו  ידע  ככלכלן,  בחברה.  בנעשה  ויותר 
זהב – כמה וכמה פרויקטים, מאות דירות בכל אחד 
מהם. התקומם כשראה איך האב מוותר על נתחים 
התנהלות  ועובדים:  קונים  לרצות  כדי  מהעושר 

שבסופו של דבר, הביאה את החברה לסגירתה.

בשנת האבל על האב השתדך עם רעייתו. גם היא 

העברית  באוניברסיטה  חשב  עוזרת  כלכלנית, 
בגבעת רם, באגף בינוי וכספים.

זמן קצר לאחר מכן יסד מאיר חברה בשם "גלובל 
בתחום  מיזמים  מאתרת  החברה  בע"מ".  אסיה 
את  ומנהלת  המשקיעים  את  משיגה  הנדל"ן, 
"שציפיות  אמר,  הוא  מבין",  "אני  הפרויקטים. 
אם  מוחלטת.  התמסרות  מחייבות  המשקיעים 
רצוני ללכת בדרכי אבי, אני חייב להתמקד בלקוחות 

באופן מושלם ולהתנתק משאר העיסוקים".

אותו בשמיעת  זמן, הוא מילא  לו  והתפנה  הואיל 
הרצאות בנושאים שעניינו אותו בתחום היהדות. 
שמע על חגים ומנהגים, היסטוריה יהודית וענייני 
פרשת השבוע. הידע הלך וגדל. הגיע לשלב שבו 
הזה?  הרב  הידע  עם  עושים  עצמו: מה  את  שאל 
תמונה  לקבל  עליו  דרכים.  לצומת  שהגיע  הבין 
כוללת. להבין אם אמנם מדובר כאן באמת מקיפה 
ומוחלטת, שכל הפרטים משתבצים בה, ואז עליו 
הווי  אלא  כאן  שאין  או  פיה,  על  ולחיות  לקבלה 

ותרבות בלתי מחייבים.

"ערכים". רעייתו  זאת היה בסמינר  המקום לברר 
הסכימה בשמחה. היא בת להורים מסורתיים, בת 
שנייה מתוך חמישה אחים ואחיות. בהמשך שבו 
כולם למקורות, ואף ההורים התחזקו מאוד. תמיד 
קיננה בה שאיפה להתחזק בשמירת המצוות, ולא 
להסתפק בהדלקת נרות שבת ובצום יום הכיפורים. 
את  תרגמה  הסמינר,  רעיון  את  העלה  כשמאיר 
הרעיון לשפת המעשה. התקשרה ועניינה עוד זוג 

חברים, כדי שלא יחושו עצמם בודדים.

ארגנו  ומצוות.  תורה  עול  קיבלו  ושוכנעו.  הגיעו 
ביקש  מאיר  "ערכים".  צוות  עם  הרצאות  בביתם 
המשך,  פעיל  אברך,  עם  אותו  קישרו  להתקדם. 
שהגיע למשרדו ללמוד בצוותא מדי שבוע. כעבור 
ללמוד  מדרש,  לבית  הלימוד  את  העבירו  זמן 

באווירה ישיבתית.

רבא, בשעה  "אמר  בגמרא:  והגיעו לפסקה  למדו, 
ונתת  נשאת  לו:  אומרים  לדין,  אדם  שמכניסים 
היה  מאיר  לתורה?"  עיתים  קבעת  באמונה? 
נזכר  חשמלי.  זרם  בו  עבר  כאילו  נרעש  בהלם. 
כאילו ארע זה עכשיו, בפטירתו של אביו, שלמה 
נחמיה. כשעלתה נשמתו למרום, היתה זו השאלה 
כשהשיב  היה  מאושר  כמה  שנשאל.  הראשונה 
בחיוב... בוודאי אמר: ריבונו של עולם, כספים כה 
רבים הפסדתי, על רווחים גדולים ועצומים ויתרתי, 
משום שכלל זה היה נר לרגליי, ואותו ציוויתי לבניי: 
לשאת ולתת באמונה. שלאיש לא תהיינה הקפדה, 

טענה וטרוניה.

על  גם  בחיוב  לענות  שיוכל  אחריו,  בנו  ואשרי 
השאלה השנייה!

מאיר היה בהלם,
נרעש כאילו עבר בו
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זרקא  יוסף  הרב 
בעצמו  השתתף 
ערכים,  בסמינר 
לפני  שם  אי 
משלושה  יותר 
זה  מאז,  עשורים. 
שלושים  כמעט 
פעיל  שהוא  שנה 
ערכים, הפועל בכל 
יהודים  כוחו לקרב 

לתורת ישראל.

יוסף,  לר’  פנינו 
לקבל  במטרה 
שארע  סיפור 
שנות  במהלך 
מתוך  הפעילות שלו. 
שפע הסיפורים שהמטיר עלינו ר’ יוסף, בחרנו 
הסתיים  אבל  עצוב...  קצת  שהתחיל  סיפור 

בצורה משעשעת.

בוקר אחד, כשאני בדרך חזרה מתפילת שחרית, 
שרוצה  אישה  הקו  על  בכיסי.  הטלפון  מצלצל 
בעיה:  לה  שיש  אלא  ה’.  ברוך  לסמינר,  לבוא 
ללמוד  הזה,  הרעיון  את  אוהב  פחות  בעלה 
יהודייה,  היא  אחד  מצד  היהדות.  את  ולהכיר 
 – שני  ומצד  יהדות,  ללמוד  חפצה  שנשמתה 

שלום בית. מה עושים?

“במקרה”  בעלה  את  אפגוש  אלך,  שאני  הצעתי 
דפקתי,  לביתם,  הגעתי  ליבו.  אל  לדבר  ואנסה 
הולך  לא  פשוט  שזה  הבנתי  הדלת  וכשנפתחה 
פרצופו  שלפי  קר,  אדם  עמד  מולי  לקרות. 
הבנתי שרק בגלל שהוא מנומס, אני לא עף כעת 
ולשוחח  לשבת  ממנו  ביקשתי  המדרגות.  מכל 
את  שעבר  כאחד  גם   – השנים  במהלך  קמעה. 
רישום  עם  שמתעסק  כאחד  וגם  הדרך,  אותה 
שמולי  לאיש  לגרום  כיצד  למדתי   – לסמינרים 
בשלב  ואכן,  ביתו,  אל  אותי  להכניס  זאת  בכל 

מסוים התיישבנו שנינו בסלונו של האיש.

הבנתי  בעיסוקו.  התעניינתי  הראשון  בשלב 
שברשותם רשת של מעונות מצליחים. כשהגיע 
יותר  דברים  על  לדבר  מתחיל  אני  שבו  השלב 
משמעותיים, בעל הבית החל לשדר חוסר נוחות. 
בכל זאת לא נבהלתי, והמשכתי לדבר איתו על 
אמיתות התורה ועל ערכים יהודיים, וכמה שהם 
יכולים לעזור בחינוך ובשלום בית. הוא בתגובה 
עצמו  את  לעשות  והחל  המחשב,  מול  התיישב 
כלא מתעניין. טוב, מזמן כבר הבנתי שלא תמיד 
גם  להתפלל.  רק  נשאר  לעשות,  מה  מצליחים. 
הבנתי  להתמוסס.  אט  אט  החל  שלו  הנימוס 

תיכף   – בהתחלה  קרה  שלא  שמה  שייתכן 
יקרה, ואני אמצא את עצמי עף מכל המדרגות. 

החלטתי להקדים ולצאת בעצמי.

הבית מצלצל.  בעל  בדרכי החוצה, הטלפון של 
קצת  מוגזמת  בהיסטריה  והיא  אשתו,  הקו  על 
אותה  שעצר  מבין  אני  הדברים  מתוך  לדעתי. 
שוטר על טעות, והוא אינו מוכן לוותר על הדו”ח 
אבל  להם,  חסר  כסף  אם  יודע  לא  אופן.  בשום 
מי שמח לקבל קנס? ואם היא תקבל שלילה, גם 

כסף לא יעזור.

עצה:  לו  להציע  וביקשתי  בשיחה  התערבתי 
“תשמע, יש לי רעיון שאולי יעזור לך. אומר לך 
לשים  אמור  שהיית  הכסף  שאת  בתנאי,  אותו 
של  בסמינר  לשים  מוכן  תהיה  הדו”ח,  בשביל 

ערכים”.

הא?  מתייאש,  לא  “אתה  לצחוק.  התחיל  הוא 
בסדר, אני מוכן. מה אתה מציע?”

שאחד  הסיכוי  מה  מעון.  לך  שיש  לי  “סיפרת 
ההורים שם הוא שוטר, ואולי יוכל לעזור לך?”

“רגע, איך לא חשבתי על זה”. הוא אומר. “בטח, 
ישמח  הוא  בטח  שכחתי?  איך  טוב,  חבר  מאור 

לעזור”.

הוא מחייג לאותו חבר, שבשמחה מציע לעזור. 
לשוטר  ומחייג  הניידת,  של  המספר  מה  מברר 
שלא(,  )או  מפתיע  די  באופן  אותה.  שעצר 

השוטר מסכים להמיר את הדו”ח באזהרה.

לי,  ואמר  צ’ק  הוציא  אליי,  ניגש  הבית  בעל 
“תראה, אני אמנם רחוק מאוד מהדת, וזה פחות 
והסכמים  אני אדם של מילה,  מדבר אליי. אבל 
צריך לכבד”. לי נותר רק לרשום אותם לסמינר 

הקרוב.

חזרו  הם  לגמרי.  אחרת  משפחה  זוהי  היום 
בתשובה, והוא מסתובב בכיפה גדולה על ראשו.

הרב יוסף זרקא
פעיל ערכים שלושים שנה 

במחלקת משפחות

באזור הצפון
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חידון  טריוויה א-ב לפרשת השבוע, שאלות 
קלות ומאתגרות כדי שכל בני המשפחה 

יוכלו להשתתף, ליהנות ולהצליח!

 א. אש | ב. בתים לבריחים | ג. גביע | ד. דעת | ה. הניף | ו. ויכלא | ז. זר זהב סביב | ח. חשקיהם
 ט. טבעת | י. ים | כ. כפורת, כרוב, כנף | ל. לולאות | מ. מקשה | נ. נדבה | ס. סירות | ע. ַעּשֵתי ֶעשֵרה 

פ. פתח האהל | צ. ציפה אותם זהב | ק. קרס | ר. רגליים | ש. שלושים באמה | ת. תכלת

תשובות

ְטִריְוָיה ֲעָרִכים 
ְלַחן ֻ

ׁ
ְלש

ת ּבָ ַ
ׁ

ש

מתוך הספר "משפטי התורה" של הרה"ג צבי שפיץ שליט"א

מבואר בגמ' ב"ק )יא.( ובשו"ע חו"מ )סי' שפז( על שומת חפץ שניזוק, 
שמעריכים בכמה החפץ שניזוק היה עשוי להימכר בשוק לפני עשיית 
הנזק, וכמה הוא שווה לאחר הנזק, ואת ההפרש ביניהם ישלם המזיק 
לניזק. והוא הדין בנידון דנן, שמכיוון שלטענת האומן חפץ דומה הוא 
מכר בעבר באלף דולר )כמובן, אם הוא יוכיח זאת(, אם כן זהו הנזק 

הממוני שהמסגר גרם לו, ולכן על המסגר לשלם לו אלף דולר.

אמנם מאחר שלחפצים מסוג זה אין שומה קבועה, וייתכן שבפעם 
הקודמת האומן פגש באדם שהתעניין במיוחד באומנות זו, ואילו לרוב 

בני אדם שקונים חפצי אומנות או יצירות אומנותיות חפץ זה שווה 
הרבה פחות, לפיכך כל עוד האומן לא יוכיח שגם כעת יש לו אדם 

המוכן לקנות את יצירתו באלף דולר, במקרה זה יצטרכו לבדוק אצל 
אספנים וקונים של חפצי אומנות, מהו המחיר שמסתבר שאפשר 

לקבל עבור חפץ זה. זאת מכיוון שהמחיר נקבע לפי המחיר הממוצע 
שדרך האספנים לשלם עבור חפץ מסוג זה, וסכום זה ישלם המסגר 
לאומן. דין זה קיים גם אם האומן יאמר, שבסכום שמוכנים לשלם לו 

עתה הוא לא היה מוכרו, אלא היה ממתין עד שימצא קונה במחיר יקר 
וכו', שכן למרות זאת, מכיוון שחיוב המסגר הינו כפי מה שהיה עשוי 
החפץ להימכר בזמן הנזק ולא מאוחר יותר, לכן הוא ישלם לאומן את 
הסכום שהיו מוכנים לשלם עבורו קוני חפצי אומנות בזמן השבירה.

)משפטי התורה ב"ק סימן יב(

שומת חפץ הינה, כפי המחיר שיכול היה האומן להשיג 
עבור החפץ בזמן שבירתו. לפיכך, אם האומן יכול למצוא 
קונה שמוכן לשלם עבור חפץ זה אלף דולר, חייב המסגר 
לשלם לאומן אלף דולר. לעומת זאת אם באותה שעה הוא 
יכול היה למצוא קונים שמוכנים לשלם לא יותר משמונה 

מאות דולר, ישלם לו המסגר שמונה מאות דולר בלבד.

מסגר ששבר בשגגה יצירה אומנותית

ִסּכּום

ּוָבה
ׁ

ש ּתְ

כיצד מכונות הטבעות שעל הקרשים? ולא, זה לא בדים...

מילה נרדפת לצד מערב.

באיזו מילה משתמש הפסוק, כדי לתאר שהעם הפסיק 
להביא עוד תרומות?

מילה נרדפת ל"תרומה".

משהו שיש גם בחכה )של דייגים(, ולהבדיל היה גם 
ביריעות המשכן.

במה חנן ה' את בצלאל?

בפרשתנו מסופר שהיו בסך הכול 200 כאלו... מה זה?

כיצד נקראו חוטי הכסף שהיו מקיפים את העמודים?

איך אומר הפסוק "אחת עשרה"?

מה היה אורכה של כל אחת מיריעות העיזים?

שם היו חמישה עמודים. איפה?

אחד מהחוטים שהיו בפרוכת.

מה אסור להדליק בשבת?

מהו אחד התכשיטים שאנשים תרמו למשכן בטוב לבם?

על התרומה נאמר שבני ישראל "הביאו". ביטוי אחר 
נאמר על כל איש שהגביה את הזהב. מהו?

לא רק המנורה נעשתה כך, אלא גם הכרובים.

משהו שבצלאל עשה לארון, לשולחן ולמזבח הקטורת.

מה יש גם בקידוש של שבת וגם במנורה?

שלושה דברים שכולם באות כ': על הראשונה עמד 
השני, וממנו יצאה השלישית...

כזה היו גם לארון, גם לשולחן וגם למזבח הקטורת.
מה זה?

אפשר למצוא אותן גם בנהר וגם במקדש. מהן?

לשולחן היו ארבע כאלה... מה זה?

אומן המתמחה בכתיבה בכתב זעיר )מיקרוגרפיה(, 
כתב את כל מגילת שיר השירים על גבי ביצה, וביקש 

להעניק אותה במתנה לאחד מידידיו. לצורך כך הוא נתן 
את הביצה למסגר אומן, כדי שיבנה לה קופסת זכוכית. 

בעל המלאכה לא נזהר כראוי, והביצה נשברה ללא 
תקנה. האומן דורש מהמסגר דמי נזיקין תמורת הביצה 
בסך אלף דולר, מכיוון שסכום דומה הוא קיבל תמורת 
ביצה זהה שמכר בעבר. ואילו בעל המלאכה טוען, כי 

הוא מוכן לשלם לו רק את דמי הביצה ואת שכר שעות 
העבודה שעבד על יצירה זו. כיצד ישומו את הנזק?

ֵאָלה ְ
ׁ

ש
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ַּבַעל  ּוַמְבִריק,  ָצִעיר  ָּבחּור  הּוא  ֱאִליֶמֶלְך 
ָהָרִגיל,  ִמֶּגֶדר  ַהּיֹוְצִאים  ִעּלּוִיים  ִּכְׁשרֹונֹות 
ְלָכל  ּוָבִראׁשֹוָנה  ָּבֹראׁש  ִנְמָצא  ֶׁשָּתִמיד 
ֶאת  ֶקַבע  ְּבֹאַרח  קֹוְצִרים  ִמְבָחָניו  ָּדָבר. 
ּוַבחּוִרים  ְּביֹוֵתר,  ַהְּגבֹוִהים  ַהִּצּיּוִנים 
ִמְתָחִרים ֵּביֵניֶהם ִמי ִיָּבֵחר ַעל ָידֹו ְלִלּמּוד 
ְּבַחְברּוָתא. ָּכל ִׂשיחֹו ְוִׂשיגֹו ְּכֶׁשל ֶּבן ֲעִלָּיה, 
ְוַהַהְבָרקֹות ֶׁשּׁשֹוֵלף ִמִּפיו ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים 
ִּבְׁשַעת ַהִּלּמּוד מֹוִתירֹות ֶאת טֹוֵבי ַהֹּמחֹות 

ְּבֶפה ָּפעּור ְלֶמֶׁשְך ָׁשָעה ֲאֻרָּכה.

ָלֵכן ָנֵקל ְלַׁשֵער ָמה ַרָּבה ָהְיָתה ַהַּתְדֵהָמה 
ְלֵׁשַמע ַהְּׁשמּועֹות ַהֲחָדׁשֹות. ְּתִחָּלה ֵסְרבּו 
אֹוָתם  ְוִהְכִחיׁשּו  ַלְּדָבִרים  ְלַהֲאִמין  ֻּכָּלם 
ִּכי  ְּבַוָּדאּות  נֹוַדע  ַּכֲאֶׁשר  ַאְך  ָוֹכל,  ִמֹּכל 
ְּבַצְוָּתא  ָהִעיר  ִּבְרחֹובֹות  ִנְצָּפה  ֱאִליֶמֶלְך 
ֲחָדא ִעם יֹוְׁשֵבי ְקָרנֹות, ָּפְׁשָטה ַהְּׁשמּוָעה 
ִלְהיֹות  ְוָהְפָכה  קֹוִצים  ִּבְׂשֵדה  ְּכֵאׁש 
ַהֲחָדָׁשה ַהְמֻדֶּבֶרת ְּביֹוֵתר ַּבְיִׁשיָבה ּוָבְרחֹוב 

ַהֲחֵרִדי.

ר׳  ֶׁשל  ְּבנֹו  ֶלֱאִליֶמֶלְך,  ֵאַרע  ָמה  ״ָׁשַמְעָּת 
זּוְנְדל?״

״ַוַּדאי! ִמי ֹלא ָׁשַמע ַעל ָּכְך!״

ָנְפָלה  ָּבֲאָרִזים  ִאם  ד׳.  ְיַרֵחם  ״אֹוי, 
ַהַּׁשְלֶהֶבת... ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ָצִריְך ַלְחֹׁשׁש 

ְלעֹורֹו״.

ִאִּטִּיים  ִּבְצָעִדים  ִטִּפין,  ִטִּפין  ִהְתִחיל  ֶזה 
ּוִבְלִּתי ֻמְרָּגִׁשים. ְּתִחָּלה ִהְתַקְּצרּו ַהֵּפאֹות, 
ִהִּׁשיל  ּוְלַבּסֹוף  ַהָּזָקן,  ֻקַּצץ  ַּבֶהְמֵׁשְך 
ַהֲחֵרִדית  ָחזּותֹו  ֶאת  ַלֲחלּוִטין  ֱאִליֶמֶלְך 
ְוִהְצָטֵרף ְלַאַחת ִמְּתנּועֹות ַהֹּנַער ַהִחּלֹוִנּיֹות 
ֶאת  ְּתקּוָפה.  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשָּפְׁשטּו  ַהְמֻרּבֹות 

ָקָצר  ְל׳ֵאִלי׳  ִקֵּצר  ְוַהְמֻסְרָּבל  ָהָאֹרְך  ְׁשמֹו 
ִויִדידּוִתי.

ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ָהִעְנָיִנים  ַנֲעׂשּו  ְליֹום  ִמּיֹום 
ר׳  ָאִביו,  ִהְרִּגיׁש  ֶאָחד  ֶׁשּיֹום  ַעד  ְּגרּוִעים, 
ְּכֶׁשְּדָמעֹות  ָנֶפׁש.  ַעד  ַמִים  ֶׁשָּבאּו  זּוְנְדל, 
ָמָרן  ַרּבֹו,  ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  ִהְתָּפֵרץ  ְּבֵעיָניו 
ֶאת  ְּבָפָניו  ְוִתָּנה  ִמּגּור,  ִיְׂשָרֵאל׳  ַה׳ֵּבית 

ַהָּצָרה ֶׁשִהְתַרְּגָׁשה ָעָליו.

ִעם  ַהִּנְׁשָּפְך  ַלְּכֵאב  ְּבדּוִמָּיה  ֶהֱאִזין  ָהַרִּבי 
ַהְּדָמעֹות ַהַחּמֹות, ּוִמָּיד ְּכֶׁשִּסֵּים ָהָאב ֶאת 
ְּבנֹו  ֶאת  ֵאָליו  ִלְׁשֹלַח  ָעָליו  ִצָּוה  ִסּפּורֹו, 

ְלִׂשיָחה ִאיִׁשית.

ֶׁשְּבִני  ֶאָּלא  ֵהָּנה,  ׁשֹוְלחֹו  ָהִייִתי  ״ַוַּדאי 
ֲאֶׁשר  ַעד  ַהָּיָׁשר,  ִמֶּדֶרְך  ָּכְך  ָּכל  ִהְתַרֵחק 
ִמִּפי  ְיִׁשיָרה  ִלְפֻקָּדה  ֶׁשֲאִפּלּו  ֲאִני  חֹוֵׁשׁש 
ָהָאב  ִהְתמֹוֵגג  ְלִהָּׁשַמע״,  ְיָסֵרב  ָהַרִּבי 

ִּבְכֵאבֹו.

״ָאבֹוא  ְּבִניחּוָתא,  ָהַרִּבי  הֹוִדיַע  ָּכְך״,  ״ִאם 
ֲאִני ֵאָליו. ָעֶליָך ַרק ִלְדֹאג ֶׁשָּמָחר ִּבְׁשעֹות 

ָהֶעֶרב ִיְׁשֶהה ִּבְנָך ְּבֵביְתָך״.

ְמאֹוָׁשׁש  ְּכֶׁשהּוא  ְלֵביתֹו  ִמֵהר  זּוְנְדל  ר׳ 
יֹוֵתר. ְמִסירּותֹו ָהֲעצּוָמה ֶׁשל ָהַרִּבי ָחְדָרה 
ְלָבבֹו  ֶאת  ְוִהְרִּגיָעה  ְלַעְצמֹוָתיו  ָעֹמק 

ַהּסֹוֵער.

ְּבֵבית  ֱאִליֶמֶלְך  ָׁשָהה  ַּכֲאֶׁשר  ְלָמֳחָרת, 
ַהֶּדֶלת.  ַעל  ַקָּלה  ְּדִפיָקה  ִנְׁשְמָעה  הֹוָריו, 
ִנְבַהל  ְּמֹאד  ּוַמה  ִלְפֹּתַח,  ָקם  ֱאִליֶמֶלְך 
ְלַגּלֹות ֶאת ָהַרִּבי ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ִנָּצב ַעל 

ַסף ַהַּבִית.

ַמָּבטֹו  ֶאת  ַהְמֹבָהל  ַּבָּצִעיר  ָנַתן  ָהַרִּבי 

ֵּתֶכף  ֵאָליו  ְלִהְצָטֵרף  ָעָליו  ְוִצָּוה  ַהחֹוֵדר 
ָנבֹוְך  ֶׁשָהָיה  ֱאִליֶמֶלְך,  ָקָצר.  ְלִטּיּול  ּוִמָּיד 
ִמן  ְוָיָצא  ַלְּפֻקָּדה  ְלִהָּׁשַמע  ִמֵהר  ְּביֹוֵתר, 
ֲחֵרִדים  הֹוָריו  ֶאת  ַאֲחָריו  מֹוִתיר  ַהַּבִית, 

ּוִמְתַּפְּלִלים. 

ִּבְבִכי  ַהַּנַער  ָּפַרץ  ְלֵביתֹו,  ְּכֶׁשָּׁשב  ִמָּיד 
הֹוָריו  ְּבָאְזֵני  ֶנֱחָרצֹות  ְוהֹוִדיַע  ֵלב  קֹוֵרַע 
ַעל  ָוֹכל  ִמֹּכל  ִמְתָחֵרט  ִּכי הּוא  ַהְמֻרָּגִׁשים 
ִּבְתׁשּוָבה  ָלׁשּוב  ּוִבְרצֹונֹו  ַהְּנלֹוזֹות  ְּדָרָכיו 
ִמּתֹוְך  ָחְלפּו  ַהָּבִאים  ַהָּיִמים  ְׁשֵלָמה. 
ִצְמֵצם  ֶׁשָחַלף  יֹום  ָּכל  ִעם  ְוהֹוָדָיה.  ֶׁשַבח 
ְּבמֹו  ֶׁשָּיַצר  ֶהָעצּום  ַהַּפַער  ֶאת  ֱאִליֶמֶלְך 
ָיָדיו ְּכֶׁשָּנַטׁש ֶאת ָהעֹוָלם ַהֲחֵרִדי, ַעד ֲאֶׁשר 

ָחְלָפה ַהְּתקּוָפה ַהָּקָׁשה ְּכֹלא ָהְיָתה.

ָאב  ֶׁשל  ִנּנֹוָחה  ְּבִׂשיָחה  ָמה,  ְזַמן  ְלַאַחר 
נֹוֵׂשא  ָהָיה  ֶמה  ָלַדַעת  ָאִביו  ִּבֵּקׁש  ּוְבנֹו, 
ַהִּׂשיָחה ַהּגֹוָרִלית ִעם ָהַרִּבי ְוֵכיַצד ִהְצִליַח 
ֶּׁשֹּלא  ַמה  ָעָליו,  ְלַהְׁשִּפיַע  ִיְׂשָרֵאל׳  ַה׳ֵּבית 

ָעׂשּו ָּכל ָהֲאֵחִרים.

ֹלא  ְוַאף  ְּבָפַני,  ָּדַרׁש  מּוָסר  ְּדָרַׁשת  ״ֹלא 
ְלָאִביו.  ֱאִליֶמֶלְך  ֵהִׁשיב  ְקַטָּנה״,  ּתֹוָכָחה 
ִהְתַעְנֵין  ִלְׁשלֹוִמי,  ָׁשַאל  ָּפׁשּוט  ״ָהַרִּבי 
ֵאיִני  ָצְרִּכי.  ָּכל  ִלי  ֵיׁש  ַהִאם  ּוֵבֵרר  ְּבַמֲעַׂשי 
יֹוֵדַע ַמה ִּבְדָבָריו ָּגַרם ִלי ַטְלֵטָלה ִרְגִׁשית. 
ַוַּדאי ָהיּו ֵאּלּו ִהְתַעְנְינּותֹו ַהֵּכָנה ְוָהַאֲהָבה 
ֶׁשּבֹו  ָהַרב  ַהֹחם  ָעַלי.  ֶׁשִהְקִרין  ָהֲעצּוָמה 

ִלִּבי, ֵהֵמס  ָאַפף אֹוִתי ִחֵּמם ֶאת 
ַהְּקפּוָאה  ַהֶּקַרח  ִׁשְכַבת  ֶאת 
ֶׁשִּכָּסה אֹותֹו ְוִהְצִליַח ִלְגֹרם ִלי 

ְלִהְרהּוֵרי ְּתׁשּוָבה ֲעֻמִּקים״.
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ַדת ד׳
ֹ
ֲעבו ר ּבַ ל ְוִיְגּבַ ְגּדַ ּיִ ֶ

ׁ
, ּוְכָכל ש

ֹ
ַעְצמו ִקיַע ָהָאָדם ּבְ ְ

ׁ
ש ּיַ ֶ

ׁ
ֶרְך ָהֱאֶמת ִהיא ש ּדֶ

ָתיו.
ֹ
ְלדו

ֹ
ם ּתו ְך ַיְצִליחּו ּגַ ִבים, ּכָ

ֹ
ים טו ִ

ׂ
ּוְבַמֲעש

נֹוַלד ְּבכ״ד ְּבִתְׁשֵרי תרנ״ה ָּבֲעָיָרה ּגּור ְלָאִביו ַרִּבי ַאְבָרָהם ָמְרְּדַכי ַּבַעל ָה׳ִאְמֵרי ֱאֶמת׳. ְּכָבר ִמַּיְלדּותֹו 
ִנְּכרּו ּבֹו ְּגֻדָּלתֹו ַּבּתֹוָרה, ִיְרַאת ָׁשַמִים ֲעצּוָמה ּוִפְּקחּות ִּבְלִּתי ְמצּוָיה. ִּבְׁשנֹות ַהּׁשֹוָאה ָהֲאֻיָּמה ִנְרְצחּו 

ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו הי״ד, ְוִאּלּו הּוא ִהְצִליַח ְלִהָּמֵלט ְּבִנֵּסי ִנִּסים ַיַחד ִעם ָאִביו ְוָעָלה ָלָאֶרץ.

ִּבְׁשַנת תש״ח, ְלַאַחר ְּפִטיַרת ָאִביו, ִנְתַמָּנה ְלַמֵּלא ֶאת ְמקֹומֹו ְּכַאְדמֹו״ָרּה ּוַמְנִהיָגּה ֶׁשל ֲחִסידּות 
ּגּור, ְּבַתְפִקידֹו ֶזה ִּכֵהן ְּבֶמֶׁשְך 29 ָׁשִנים ַעד ִלְפִטיָרתֹו. הּוא ָּפַעל ַרּבֹות ְלִׁשּקּום ַאְלֵפי ְּפִליֵטי ׁשֹוָאה, 
ּוִבְתקּוָפתֹו ָּפְרָחה ַהֲחִסידּות ְוִהְתַעְּצָמה ְמאֹד. ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִנְמָנה ִעם ְמַיְּסֵדי ַהִחּנּוְך ָהַעְצָמִאי ְוָהָיה 

יו״ר ְּתנּוַעת ֲאֻגַּדת ִיְׂשָרֵאל. ְסָפָריו ַהְידּוִעים ִּבְׁשָמם ‘ֵּבית ִיְׂשָרֵאל׳ הּוְצאּו ָלאֹור ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו.

ִנְפַטר ְּבב׳ ַּבֲאָדר תשל״ז ְוִנְקַּבר ְּבַהר ַהֵּזיִתים.

י "ר ַרּבִ
ֹ
ַהַאְדמו

ר ִמּגּור ָרֵאל ַאְלּתֵ ְ
ׂ
ִיש

ָרֵאל׳ ית ִישְׂ ַה׳ּבֵ

ְמִרים ָעָליו
ֹ
ְוָהיּו או

ְמַעט ִמן ָהאֹור ּדֹוֶחה ַהְרֵּבה ִמן ַהֹחֶׁשְך. ְּבֹכָחם ֶׁשל ֹחם ְוַאֲהָבה ְלַׁשּנֹות עֹוָלמֹות ּוְלַהְׁשִּפיַע ַעל ַהּזּוָלת ְּבצּוָרה 
ֶׁשֹּלא ִנָּתן ְלַׁשֵער ְּכָלל. ְּבֶדֶרְך זֹו ַחָּיִבים הֹוִרים ּוְמַחְּנִכים ִלְנֹהג ִּביָלִדים, ּוְבֶדֶרְך זֹו ָצִריְך ָּכל ְיהּוִדי ַּבֲאֶׁשר הּוא 

ִלְנֹהג ְּבזּוָלתֹו. ְלעֹוָלם ֹלא ִנָּתן ָלַדַעת ַעד ָמה ַרָּבה ַהְׁשָּפָעָתם ֶׁשל ִמָּלה טֹוָבה, ִחּיּוְך ֵּכן ְוֹחם ְיִדידּוִתי ַעל ַהּזּוָלת.

ם ְוַאֲהָבה
ֹ
ל | ִחּנּוְך ִעם ח ּכֵ ְ

ׂ
מּוַסר ַהש

ַחת ַרק ָהַאֲהָבה ְמַנּצַ
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ִמְׁשַּפְחּתֹו  ִמְּבֵני  ִנְפַרד  הּוא  ְלֶמְרַחִּקים.  ִלְנֹסַע  ָצִריְך  ָהָיה  ֶאָחד  ָאָדם 
ָהָיה  ְוָתִמיד  ְלֻכָּלם,  ְמֹאד  ִהְתַּגְעֵּגַע  הּוא  ַאֶחֶרת.  ְלֶאֶרץ  ְוָנַסע  ַהְיָקִרים, 
ְמַחֶּכה ִלְראֹות – אּוַלי ַיִּגיַע ִמיֶׁשהּו ֵמִעירֹו, ִיְמֹסר לֹו ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום ִמְּבֵני 

ִמְׁשַּפְחּתֹו ִויַסֵּפר לֹו ַמה ּקֹוֶרה ִאָּתם.

ַהְּזַמן ָעַבר, ְוַאף ֶאָחד ִמְּבֵני ִעירֹו ֹלא ִהִּגיַע ְלאֹותֹו ָמקֹום ָרחֹוק ְוֹלא ֵהִביא 
לֹו ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום ֵמֲאהּוָביו ַהְיָקִרים.

יֹום ֶאָחד ִהְבִחין ָהִאיׁש ְּבָעִני ֶׁשִּמְסּתֹוֵבב ֵּבין ַהָּבִּתים, ּוִפְתאֹום ִזָהה אֹותֹו: 
"ֵהי, ַאָּתה ָּגר ָּבִעיר ֶׁשִּמֶּמָּנה ָּבאִתי! ַּכָּמה ִחִּכיִתי ְלָאָדם ָּכמֹוָך! ּבֹוא, ַסֵּפר 

ִלי – ַמה ְּׁשלֹוָמם  ֶׁשל ָּכל ְּבֵני ִמְׁשַּפְחִּתי?”

”זּוז, ַאל ַּתְפִריַע ִלי ָּבֲעבֹוָדה”, ָעָנה לֹו ֶהָעִני ְּבַזַעף. ”ֲאִני ָצִריְך ֶלֱאֹסף 
ֶּכֶסף”.

”ַּכָּמה ֶּכֶסף ִּתְכַנְנָּת ֶלֱאֹסף ַהּיֹום? ֲאִני ֶאֵּתן ְלָך ַהֹּכל, ּוִבְלַבד ֶׁשֵּתֵׁשב ִאִּתי 
ּוְתַסֵּפר ִלי ַעל ְׁשלֹום ַיִּקיַרי”, ָאַמר לֹו ָהִאיׁש.

ְלַסֵּפר  ְוִהְתִחיל  ִהְתַיֵּׁשב  הּוא  ְלֵביתֹו.  ִעּמֹו  ְוִנְכַנס  ִהְסִּכים  ֶהָעִני 
ָלִאיׁש ַעל ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ַהְיָקִרים, ֲאָבל ִמָּיד ִנְׁשְמטּו ָהַעְפַעַּפִים 

ֶׁשּלֹו ְוהּוא ִּכְמַעט ִנְרַּדם. ”הֹוי, סֹוף סֹוף ֲאִני ָיכֹול ָלנּוַח ְקָצת. 
ֵּתן ִלי ְּבַבָּקָׁשה ִמָּטה, ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ִליֹׁשן ְּבַנַחת”, ִּבֵּקׁש ֶהָעִני.

ֶּכֶסף  ְלָך  ָנַתִּתי  ֲאִני  ”ֲהֵרי  ַּבַעל-ַהַּבִית.  ָּכַעס  ”ִליֹׁשן?!” 

ַעל  ִלי  ּוְלַסֵּפר  ִאִּתי  ָלֶׁשֶבת  ְלַגְמֵרי  ָּפנּוי  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּכֵדי 

ִמְׁשַּפְחִּתי! ַמה ְּלָך ִנְרָּדם ַעְכָׁשו?!”

ָנַתן  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ִמּדּוְבָנא:  ַהַּמִּגיד  אֹוֵמר 
ִמַּתַחת  ֲחצּוָבה  ּוְטהֹוָרה,  ְקדֹוָׁשה  ְנָׁשָמה  ָלנּו 
ִּכֵּסא ְּכבֹודֹו – ַאְך ִּבְרבֹות ַהָּיִמים ִמְתַרֲחִקים 
ַּבֲעָסִקים  ַוֲעסּוִקים  ְטרּוִדים  ֵמַהֵּׁשם,  ָאנּו 

ָלֵכן  ִמְתַּגְעַּגַעת.   – ְוַהְּנָׁשָמה  יֹום-ֹחל,  ֶׁשל 

ָנַתן ָלנּו ַהֵּׁשם ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת, ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל 

ְּבִדְבֵרי  ַלֲעֹסק  ִעּמֹו,  ּוְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע  ָלֶׁשֶבת 

ּתֹוָרתֹו ּוַבֲעבֹוָדתֹו ּוְלִהְתַעֵּנג ְּבֹנַעם ַהַּׁשָּבת. 

ִּבְׁשִביל  ָמן  ַהִּׁשִּׁשי  ַּבּיֹום  ָלנּו  ָנַתן  ַאף  הּוא 
ְׁשֵני ָיִמים, ְּכֵדי ֶׁשְּבַׁשָּבת נּוַכל ִלְהיֹות ְּפנּוִיים 

ִלְׂשֹמַח  ִלְזֹּכר  ָעֵלינּו  ָלֵכן  ַהְּטָרדֹות.  ִמָּכל 

ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֶאת  ְלַיֵחד  ַהַּׁשָּבת,  ְּביֹום  ְּבַהֵּׁשם 

ָחִליָלה  אֹותֹו  ְלַהְחִמיץ  ְוֹלא  ְוִלְתִפָּלה,  ְלתֹוָרה 

ְּבֵׁשָנה ּוְבַבָּטָלה! 

ָּכל ַהָּׁשבּוַע הּוא ִחָּכה ְוִצָּפה ָלנּו, ֶׁשָּנבֹוא ְוִנְתָקֵרב ֵאָליו. 

ְנַנֵּצל ֶאת ַהּיֹום ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ָּכָראּוי!

ֲעָרִכים ִליָלִדים
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ַמּדּוַע ְצִריָכה ַהּתֹוָרה ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ְּבֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵיׁש ַלֲעֹבד, ְוֹלא ִמְסַּתֶּפֶקת ַּבִּצּוּוי 
ִלְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי? 

ֶאָּלא ֶאְפָׁשר ְלַהְסִּביר ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשְּמֻסָּפר ַעל ֶה”ָחֵפץ ַחִּיים” זי”ע, ֶׁשִהִּגיַע ְּבֶאָחד ִמַּמְסעֹוָתיו ֶאל 
ִעיר ַאַחת ֶׁשָּבּה ָהָיה ִמְפָעל ֲעָנק ּובֹו ָהיּו ָמֳעָסִקים ַהְרֵּבה ִמְּבֵני ָהִעיר, ֲאָבל ָּדא ָעָקא, ַּבַעל ַהִּמְפָעל 

ֶׁשָהָיה ָרחֹוק ִמּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ִהְתַעֵּקׁש ֶׁשַהִּמְפָעל ִיָּׁשֵאר ָּפתּוַח ְּבַׁשָּבת. ָׁשַמע ֹזאת ֶה”ָחֵפץ ַחִּיים” ְוֶהְחִליט 
ָלֶלֶכת ּוְלַדֵּבר ַעל ִלּבֹו ּוְלַהְסִּביר לֹו ֶאת ֹּגֶדל ֶהָעוֹון ֶׁשל ִחּלּול ַׁשָּבת. ַנֲעָנה ַּבַעל ַהִּמְפָעל ְוֵהִׁשיב: יֹום יֹום 
ִהְּנִני ַמְרִויַח ַסְך ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים רּוָּבל. ַהִאם ְרצֹוְנָך ֶׁשַאְפִסיד ְסכּום ָּכֶזה ִמֵּדי ַׁשָּבת ְּבַׁשַּבּתֹו? ֱהִׁשיבֹו ֶה”ָחֵפץ 
ַחִּיים”: ּוְלַהְפִסיד ֶאת ֵּבית ַהֲחֹרֶׁשת ֻּכּלֹו ְּבֶׁשל ִחּלּול ַהַּׁשָּבת ָעִדיף ְּבֵעיֶניָך?! ֲהֹלא ָּכתּוב ְמֹפָרׁש אֹוֵמר: “ֵׁשֶׁשת 
ָיִמים ַּתֲעֹבד ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשֹּבת” – ְוֵאינֹו מּוָבן, ַמּדּוַע מֹוִדיָעה ָלנּו ַהּתֹוָרה ַמה ַּנֲעֶׂשה ָּכל ַהָּׁשבּוַע, ַּדי 
ִאם ֶּתֱאֹסר ָעֵלינּו ַלֲעֹבד ְּבַׁשָּבת ּוִבְׁשָאר ַהָּיִמים ַנֲעֶׂשה ִּכְרצֹוֵננּו? ֶאָּלא, ָּכְך ָאְמָרה ּתֹוָרה: ְרצֹוְנָך ֶׁשִּתְהֶיה 

ְלָך ֲעבֹוָדה ִׁשָּׁשה ָיִמים? ְׁשֹבת ִמֶּמָּנה ְּבַׁשָּבת! ֶׁשִאם ֹלא ֵכן, ַּגם ְּבֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים ֹלא ּתּוַכל ַלֲעֹבד! 

ֱהִׁשיבֹו ָהִאיׁש ְּבַלַעג: ְוִכי ָסבּור ָהַרִּבי ֶׁשָּפסּוק ַּבֻחָּמׁש הּוא ֶׁשַּמֲחִזיק ֶאת ֵּבית ַהֲחֹרֶׁשת ֶׁשִּלי?

ִהְׁשַּתְּלטּו  ְוַהּבֹוְלֶׁשִביִקים  ַרב,  ְזַמן  ָעַבר  ֹלא  ְוָהַלְך.  ַחִּיים”  ֶה”ָחֵפץ  ֲעָזבֹו  ְּבֵרָרה  ְּבֵלית 
ַעל  ְוִנְמַלט  ְּבֵנס  ִנַּצל  ַעְצמֹו  ְוהּוא  ִמְפָעָליו,  ָּכל  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ְוָנְטלּו  רּוְסָיה  ַעל 

ְלָפָניו  ְוִהְתַוָּדה  ַחִּיים  ֶלָחֵפץ  ִמְכָּתב  ִׁשֵּגר  ָאז  אֹו  ֹּכל.  ַוֲחַסר  ָעֹרם  ַנְפׁשֹו 
ּוְנכֹוִנים, צֹוְדִקים  ָהַרב  ֶׁשִּדְבֵרי  רֹוֶאה  ֲאִני  ַעְכָׁשו  ַהָּלׁשֹון:   ְּבזֹו 

ִּכי ָּפסּוק ַּבֻחָּמׁש ָאֵכן קֹוֵבַע ֶאת ּגֹוָרלֹו ֶׁשל ֵּבית ֲחֹרֶׁשת!
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את מה הכניסו
 

הראשון למשכן?

את ארון העדות

)מ, ג(

שהמשכן הוקם מאליו?מאיזה פסוק דורשים 
 ״הוקם המשכן״
)ולא ‘הקים‘(

 )לט, לג(

מה אירע לאדם שעלה
 

לרגל לירושלים, ושכח את 

דלתות ביתו פתוחות?

כשחזר מצא נחש קשור על 

הדלת, לשמור על הבית

)שהש״ר ג, ז(
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ִלים ִמְצאּו ֶאת 10 ַהֶהְבּדֵ

03-3050-500
קו קופלה: רּו ִאּתֹו! ּבְ ה ָלֶכם... ּדַ ֶלה ְמַחּכֶ קֹוּפַ

ביאור: 

הסיפור לא הגיוני. לכן, קשה להאמין 
שהמאורע עליו מספרים אכן התרחש 

במציאות.

דוגמא:

ראובן סיים קניות במרכול לכבוד שבת. פתאום 
הוא הבחין שהוא שכח את הארנק בבית. 

לא יאומן כי יסופר. בדיוק יעקב נכנס למרכול. 
יעקב חייב לו כסף הרבה זמן. כל פעם הוא 

מתחמק מלשלם. אבל הפעם, איך שהוא ראה 
 את ראובן, הוא הושיט לו את הכסף.

פשוט לא יאומן.

מקור:
 בספר חבקוק  )פ”א פ”ה(

ְראּו ַבּגֹוִים ְוַהִּביטּו, ְוִהַּתְּמהּו ְּתָמהּו.  ִּכי-ֹפַעל ֹּפֵעל 
ִּביֵמיֶכם, ֹלא ַתֲאִמינּו ִּכי ְיֻסָּפר.

לא יאומן כי יסופר

ם ְתּגָ ֵרי ַהּפִ
ֹ
ֵמֲאחו

לחם הפנים | שמן למאור | אוהל מועד | מזבח | פרוכת 
משכן | מנורה | שבת | קטורת | נדבה | מצות

מלגקלואריל

נצזטכמזבחש

וקפוקדצםגמ

רתררעזהלננ

הםותמפרתול

אאכלנשתוצמ

בןתישזשבתא

פסםץכמחשמו

חדעומלהואר

שנכשמטנדבה

תפזורתתפזורת



ם .
שי

ם ונ
ת . לגברי

שי
פ

חו
ה 

הכניס

הערב בטוח תצאו שמחים

ירושלים-בית וגן

יום שני כ“ז אדר 20.3
בבית כנסת

חניכי הישיבות
רח´ הפסגה 70
בשעה 20:15

רוצה
להיות

בהפצת עלון

לפרטים
072-3303580

ערכים זו התשובה

מלון "קרלטון" נהריה | 23.3.23 א‘ ניסן | 550 ₪ כולל פנסיון מלא

לפרטים והרשמה:

בסמינר ידונו בנושאים הבאים:

מיועד לציבור שאינו שומר תורה ומצוות

גם אתה יכול לעסוק בקירוב 
מכיר בחור שיכול להתאים? תמליץ לו!

אמונה ומדע     זהות יהודית     אהבה וזוגיות     גוף ונשמה

     גורל ויעוד     גלגול נשמות     אחרית הימים

הרב 
זמיר כהן

הרב
שלמה שבקס

הרב
יגאל כהן

הרב
מיכאל לסרי
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