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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ז"התשעכסלו ' יז

י ֹכלָקֹטְנתִּ יםמִּ ָכלַהֲחָסדִּ ֲאֶשרֱאֶמתהָָּומִּ
יָתָ ('יאפסוקלבפרק)!ַעְבֶדךָ ֶאתָעשִּ

ידיעלזכיותינתמעטו.החסדיםמכלקטנתי
יראאנילכך,עמישעשיתוהאמתהחסדים

ליויגרום,בחטאנתלכלכתימשהבטחתנישמא
.(.לבשבת)עשובידלהמסר

לא.עשיומידשיצילהוה"מהקבמבקשיעקב
עצמועלששמרלמרותבצדקתוהואבוטח

ואף,הארמילבןאצלבגלותשניםאותםכל
ְרִתיָלָבןִעם":עצמועלשמעידגם ג"ותרי-"גַּ

בזכויותיובטחלאעדיין,('הלב)שמרתימצוות
ֲחָסִדיםִמֹכלָקֹטְנִתי":ספורנוהשכותבכפי -"הַּ

ּוִמָכל".החסדיםאותםלכלראויהייתילא
,אבותיבזכותעמדישעשיתהטוב-"ָהֱאֶמת
משורתלפניםעמדישעשיתהדרךובאותו

ְשֵרי":הפסוקאתיעקבקייםובכך.ל"עכ.הדין אַּ
ֵחדָאָדם אדםאשרי.('ידכחמשלי)"ָתִמידְמפַּ

,זכויותמספיקלושאיןכךעלחושששתמיד

.ועודעודלהוסיףמנתעלרודףולכן
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,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זזוהרהבןמסעוד פחימה , ל"זבנה בתחזימה, יסמיןבתל"זתהל תקווה

,ל"זרות בןליאור אלכסנדר , ל"זעישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי 

,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

י יֵלנִּ ַידָנאַהצִּ ימִּ ַידָאחִּ י,ֵעָשומִּ יָיֵראכִּ יָיבֹואֶפןֹאתֹוָאֹנכִּ ַכנִּ יםַעלֵאםְוהִּ ('יב'פסלבפרק)!ָבנִּ

ְקחּו.. ְמעַיֲעֹקבְבֵניְשֵניַויִּ יֹוןשִּ יָנהֲאֵחיְוֵלוִּ דִּ
יש ירַעלַוָיֹבאּוַחְרבֹואִּ ָכלַוַיַהְרגּוחֶבטַָָהעִּ
יְרגּוהְָָבנֹוְשֶכםְוֶאתֲחמֹורְוֶאת.ָזָכר !ָחֶרבְלפִּ

('כו-'כהפסוקיםלדפרק)

מייהרגולמה!קשה.לאהשנואהכי'הוירא
עבירהבבעלהקדימולאלמה,ועוד?חטאשלא

?(חמורבןשכם)תחילה
אלאלהרוגבדעתםהיהלאיעקבבניהנהאכן

רצוהעירבנישכלאלא.עבירה[ה]בעל[את]
.מלכם[את]יהרגולבלכנגדםבפרץלעמוד

..רודףמדיןהרגוםכןעלאשר

להביןמנסים,ולוישמעוןמעשהעלשקוראים
ללאלכאורהשלימהעירהרגושהםיתכןאיך
אתרקלהרוגצריכיםהיוהרי,בכפםעוול
.אחותםעםשהתעסקכךעלחמורבןשכם

והשאירוממנוהתחילולאלמהקשהובנוסף
:עטרבןחייםרביעונהכךועל?לסוףאותו

בןשכםאתלהרוגולוישמעןשהלכושברגע

להרוגוניסוהעירבניכלקמו,לבדוחמור
ולכן.שלהםבנשיאיפגעושלאבכדיאותם
ולהרוגעצמםעללהגןחייביםהיוולוישמעון
שהצליחולאחרורק.עליהםהקמיםאת

הנשיאאללהגיעהצליחו,כולםאתלהדוף
.מעשיועלאותווהענישושלהם

ונערךהוריולביתמחרןחוזראבינויעקב

שלפניאחאותו,עשיואחיועםלפגישתו

ָאִביֵאֶבלְיֵמיִיְקְרבּו“:אמרשנהושתיםעשרים

ְרָגה הַּ .(’מאכז)”ָאִחייֲַּעֹקבֶאתְואַּ

כלללפחדצריךהיהלאאבינוכיעקבצדיק

שבלילהלאחרבעיקר,הרשעאחיומעשיו

ולראות..אלוקיםמלאךעםנאבקהואהקודם

הנביאשמתארכפיפשוטלאכללזהמלאך

ְרָאהֶאתָוֶאְרֶאה“:דניאל מַּ ְגֹדָלההַּ זֹאתהַּ ְולֹא,הַּ

ר ְךְוהֹוִדי,ֹכחִביִנְשאַּ יֶנְהפַּ ְשִחיתָעלַּ ְולֹא,ְלמַּ

ְרִתי אתרואהאבינוויעקב.(’חידניאל)”…ֹכחַַָּעצַּ

,פוחדשאינובלבדזאתולאעשיושלמלאכו

,זאתכלועם.אותוומנצחעימושנאבקאלה

,אחיועשיועםנפגששהואלפנירגעעדין

וֵַּיֶצרְמֹאדיֲַּעֹקבוִַּייָרא“:התורהעליומעידה

עםמהמפגשחוששאבינויעקב.(’חלב)”!לֹו

כיבודמצוותקיוםשזכותהואחושש.עשיו

במשךלעשיושהיו,ישראלארץוישובההורים

שההשהואשנהושתיםעשריםאותםכל

.לזכותלעשיויעמדולבןבבית

,לצפותפניםקבלתלאיזויודעלאאבינויעקב

,דורוןל:דבריםלשלושהמתכונןהואולכן

אסטרטגיתנערךהוא.מלחמהותפילה

במחשבהמחנותלשנימשפחתואתומחלק

יציל,האחדהמחנהאתעשיויכהאםשאף

ניגשהואמכןלאחר.השניהמחנהאתלפחות

אתזונחאינוזאתעםויחד’הלפנילתפילה

המלאכיםעםושולחהפרלמנטריתהדרך

.יתרצהשמאעשיועבורדורון-מכובדתמתנה

ִציֵלִני“:העולםלבוראתפילהנושאיעקב ָנאהַּ

ָיבֹואֶפןֹאתֹוָאֹנִכיָיֵראִכי,ֵעָשוִמיַּדָאִחיִמיַּד

ִני לֵאםְוִהכַּ האם,השאלהונשאלת.”!ָבִניםעַּ

נאהצילניולומראבינויעקבלחזורצריךהיה

או,”ָאִחי“אושיגיד,ֵעָשומידוגםָאִחימיד

?לוהיהאחדאחרקהלא.”ֵעָשו“

.נפרדותבחינותשתיהם”ֵעָשו”ו”ָאִחי”שאלה

ועלמהםלהיזהרשצריךשוניםדבריםשני

להינצלמבקשיעקב.מתפלליעקבשניהם

ִידֹיֵדעִַַּאיש“בבחינתשהואהרשע”ֵעָשו”מ צַּ

ומעוותמידותמושחת,(’כזכה)”ָשֶדהִאיש

כלללאהשדהכחייתשחיאדם,מעשים

יעקבשניומצד.ומצפוןמוסרשלמעצורים

איתושגדלאחאותו.”ָאִחיו”מלהינצלמתפלל

שתובילקולחתמשיחהלהינצלמבקש,יחד

,עברוהימיםלזכרלארוחהיחדלישיבה

.בנעוריהםחלקואותםהחוויותעללהתרפק

להתעדכןבכדיסתםלשבועאחתלהיפגש

…הקשראתולחדש,שקורהבמה

יותרהרבהזה,”ָאִחיָך“בתורמגיע”ֵעָשו”ש

,שחץבבגדילבושאליךניגששהוא!קשה

אותומזההאתה,ומקללבועט,וסובאזולל

,ותפיליןטליתעםמגיעשהואאך.בקלות

לזהותלךקשה,חמודותכעלםומתנהג

!הסכנהטמונהופה,אותו

רואהשאתהלאדםהרעיצראתמדמיםל”חז

מייחסלאואתההמדרכהשלהשנימהעבר

אך.אותומכיראינךהרי,חשיבותאליו

אתהשוב,רחובבאותועוברשאתהלמחרת

מתוךבראשךלומהנהןאתה.אותורואה

כבר,השלישיוביום.מחייבמשהולא,נימוס

אתההכלסך,לשלוםידךאתלומניףאתה

השנילידאחדלעבורנעיםלא,נחמדאדם

כמהלאחראך.שלוםלומרמבלייוםבכל

,למדרכהמעבראדםאותומופיעשובימים

אתחוצהוהואפניועלנפרשרחבחיוך

הידאתומושיטבשלומךמתענייןהוא,הכביש

ידלחיצתרקזו?נלחץלאמה..ללחיצה

ניגשכברהואימיםכמהלאחר..רשמית

אותךומזמיןמקוםבקרבתגרשהואואומר

..נעיםלא?נלךלאמה…ידידותיקפהלכוס

כבראנחנווהרי.נחמדממשהואהכלסך

..לסרבנעיםלא..זמןהרבהמכירים

לואומרהיום:הרעיצרשלאומנתוהיאכך“

עד,כךעשהלואומרולמחר,כךעשה

”ועושהוהולךזרהעבודהעבודלושאומר

עלינושחובהאותנומזהיריםל”חז.(.קהשבת)

ניתןלא,הרעהיצרשלדרכואתללמוד

.כיאותאליונתכונןלאאםמפניולהתגונן

עליוחובההרחובאליוצאשאדםלפני

לשאתעליולביתושלםשיחזורבכדי.להתכונן

בדרךעליושישמורהעולםלבורא”תפילה“

שהרחובהרוחניותהסכנותמכלאותוויציל

הואצריך,הרחובאלשיוצאלאחר.מציע

.ולמלחמהלדורוןמוכןלהיות

,יהודיעםלעשותשצריךחסדמעשהישנואם

בהשקפותיושטועהמאחינואחדשישאו

פה,העולםבוראשלהאמתאתלשמועוצמא

לתרוםאנחנוצריכים.“דורון“שלהשלבמגיע

הןיהודילכלולעזורלקרבבכדימעצמינו

!מגעתשידינוהיכןעד,גשמיתוהןרוחנית

אלשהיציאה,שבקליםקלסיכויישאםאך

לבלבול,זרהלהשפעהלנותגרוםהרחוב

כפירהעלונימיניכלקריאת,בהשקפה

אליושהחיבור![נחמדאפילו]אדםאו,והסתה

!“מלחמה”ללצאתעלינוכאן,חיובילאהוא

כלוממשפחתנומעצמינולהדוףעלינו

התורהשלהאמתפיעללאשהיאהשקפה

בלעדבריבתוכושמכילעיתוןכל.הקדושה

מחברתלהתרחק.הרעולשוןפריצותורשעות

כפי,ה”מהקבלהתרחקלנושגורמתאנשים

לוהציעשעשיולאחרלעשיויעקבשאמר

ָנאיֲַּעָבר“:ואומרמסרביעקב.בדרכוללוותו

ְבּדֹוִלְפֵניֲאֹדִני ְלֶרֶגלְלִאִטיֶאְתָנֲהָלהוֲַּאִני,עַּ

ְמָלאָכה יֲאֶשרהַּ ְיָלִדיםּוְלֶרֶגל,ְלָפנַּ יש.(’ידלג)”הַּ

לבוראלהתקרבוהיאהזהבעולםמלאכהלי

לשמוראנישמצווהילדיםלייש.העולם

אניולכןולחנכםרעההשפעהמכלעליהם

ְרֵחק“.הנדיבהלהצעתךמסרב ,ָרעִמָשֵכןהַּ

ל ֵברְואַּ ולכן.ל”חזאמרו(’זאאבות)!ָלָרָשעִתְתחַּ

נראיתלאהרגעבאותואםגם,מציעשעשיו

לנויש.הכבודעלאנומוותריםמידיתסכנה

!חשוביותרהרבהוהואבעולםתפקיד



ַהר ַ י ְלַיֲעֹקבַות  ִׁ ש   ן ש ִׁ ֶלד ב ֵ ֵ יָנה.. עֹוד ֵלָאה ַות  ָמה  ד ִׁ ְקָרא ֶאת ש ְ ת ַות ִׁ ( 'כא-ויטפסוקים ' פרק ל). ְוַאַחר ָיְלָדה ב ַ

ֵתר ו ָ וֹ ַיֲעֹקבַוי ִׁ ָאֵבקְלַבד  יש  ַוי ֵ וֹ אִׁ מ  ַחרלֹותעֲ ַעדעִׁ ָ ('כהפסוקלבפרק)!ַהש  

לשונושמואתמשנהלאהוא.פרישותהיאיעקבשלמהותוכל

לבןאתלהחזיראפילומנסהלאוהוא,לבןבביתשנמצאגםומלבושו

.אליליםעובדשהיהלמרותבתשובה

י"עשבאהיעקבשלהנצחיותמשמעותאתמביןעשיושלשרו

ְרִתיָלָבןִעם]"הפרישות להתחברמנסהוהוא,[('הלב)שמרתימצוותג"ותרי-"גַּ

דִעמֹוִאישוֵַּיָאֵבק":שלבדרךיעקבאל רֲעלֹותעַּ ָשחַּ כלי"הומסביר"הַּ

ֶבקכמוהיא"וֵַּיָאֵבק"מילת[ש]:"יקר אללהתחברעשיומנסה.וְַּיחַּ

.שלוהנצחיותאתלשבורובכךחיבוקידיעליעקב

ודווקאלכלותינוניסוהדורותבכלשכךעלאומרחייםהחפץ

אך,לעזרתנובא'והניצלנוקשותסערותעלינושבאו

..ביותרהקשותהאבדותאתספגנוהגוייםעםכשהתחברנו

המעילאתיורידמיהתערבווהרוחהשמש:דומההדברלמהמשל

המעילאתתפסהיהודישהתגברהוככל,בעוזנשבההרוח.ליהודי

משלא.הצליחהלאוהיאהכובעאתוקשרהכפתוריםאתוסגר

ראשועלקפחה,חומהאתהפיצה.לעומתההשמשהגיעה,הצליחה

עומדישראלכשעם:הנמשלהואכן...מעילואתפשטהיהודיומיד

אומותכאשראך,אויביוכנגדלהתגונןיודעהואקשותסערותבפני

מתחבר,מעילואתפושטמידהוא[חיבוק]חוםטיפהלונותניםהעולם

...בהיסטוריהביותרהקשותהאבדותאתוסופגאליהם

להתפתותולא,ומיוחדשונהלהישארכיצדמיעקבללמודלנויש

..נצחיותנועלנשמורכךרק.הקורצתהגוייםתרבותאתולחבק

ֵצא ֵ יָנהַות  תדִׁ רֵלָאהב ַ ֶ ְר ְלַיֲעֹקבָיְלָדהֲאש  ְבנֹותאֹותלִׁ ('דכט)..ָהָאֶרץב ִׁ

אבינויעקבעלשנופלתוהאיומההקשההצרהאתלעכלקשה

?למהזאתוכל.חמורבןשכםי”עשנחטפתביתודינהשלמהכיוון

משחקותנערות“,”ָהָאֶרץִבְבנֹותִלְראֹות“תמיםלטיולשיצאהמשום

.(פגפרק)אליעזרדרביפרקיהכלשון”בתופיםמתופפות

ִבי?נוראכךכלהיהמהאז ִביְבֵשםֶבֶרְכָיהרַּ רֵלִוירַּ ְלֶאָחד[משל]:ָאמַּ

תִליְטָראְבָידֹוֶשָהָיה חַּ ד,אֹוָתּהֶשִגָלהְוֵכיָון,[עטופה]ָבָשרֶשלאַּ ָהעֹוףָירַּ

תִדיָנהוֵַּתֵצא“ָכְך.ִמֶמּנּווֲַּחָטָפּה ֹאָתּהוַּיְַּרא“-וִמָיד,(’אפסוקלד)”ֵלָאהבַּ

.(’ה.פרבהמדרש)(’בפסוקלד)”ֲחמֹורֶבןְשֶכם

אך,מהביתכלליצאולאשילדינוכזהלמצבלהגיעניתןלאאומנם

היציאהבעתגדולותסכנותשישנםלכךהדעתאתלתתעלינו

עלעיןולפקוח,הולכיםהילדיםלאןלדעתצריכיםההורים.מהבית

.מבליםהםשבההחברה

קצתרצתה.(’א.פרבהמדרש)מקושטתיצאהשדינהל”בחזמובא

רצתההיאשאיןכמובן,נשיםשלקטע”עצמהעםטובלהרגיש“

אחתפרצהמספיקהשלפעמים,אך!רשעאותושלבעניוחןלשאת

.גדוללכאבלהביאשיכולה,קטנה

לאכלומר.מעצמהשיצאה,”ִדיָנהוֵַּתֵצא“:מפרשעזראהאבןהרב

להמייעץהיההואאביהאתשואלתהיתהשאםיתכן.פיקוחהיה

אוליאו,בולטפחותבגדללבושלהאומרשהיהיתכן,לצאתלא

!מותר?להתאווררלצאתקצתאסורמה.למרחקיםנודףפחותבושם

!התוצאותלהיותעלולותמהלחשובחובהאך

ישניםהאדםשבניהשינהשעותמספר

ישהאםאך.לאדםמאדםמשתנה,בפועל

השגתלשם,לשינהמומלץשעותמספר

לקליטהיסייעואשרושכלינפשירוגע

?הנלמדהחומרולזיכרוןמקסימליתוהבנה

חוקריםצוותידיעלשנערךחדשמחקר,ובכן

-מביתסטיקגולדרוברט’פרופבראשות

המספרכיקובעבהרווארדלרפואההספר

להשגתשינהשעותשלביותרהרצוי

,מקרהובכל).שעותשמונה:הואל”הנהתוצאות

.(שעותמששפחותלא

לישוןהנוהגיםכימשמעיתחדקובעהמחקר

זמנםאתמבזבזים,שעותמשמונהיותר

במהלךכימסבירסטיקגולד’פרופ!לריק

שלביםשניישנם,בלילהשעות8שלשינה

פיזיקלייםשינוייםעוברהמוחשבהםעיקריים

ולפנות,הלילהשלהראשוןבחלק:וכימיים

שלהאחרונותהשעתייםבמהלךבוקר

היאהשלביםשנישביןהאינטרקציה.השינה

בשלב.הזיכרוןאתומקבעתשמחזקת

מאזורהמידעמוזרם,השינהשלהראשון

.המוחקליפתתוךאל(ההיפוקמפוס)הזיכרון

מתרחש,שעותכארבעבמשך,מכןלאחר

,החדשהמידעחלוקתשלאיטיתהליךבמוח

רשתותאל,יוםבאותוונרכששנלמדזה

התהליך”.המתאימיםהעצבותאיהעצבים

’פרופאומר,”שיתפחלבצקלהמתנהדומה

השינהשלוהמסייםהשניבשלב.סטיקגולד

תהליכיםמתרחשיםשוב(הפעילהחלוםשלבהמכונה)

מתנתקההיפוקמפוס.מהיריםכימיים

המידעאתשובמפעילוהמוח,המוחמקליפת

ביןשנותרוהקשריםאתומחזקעיבודשעבר

.הזיכרוןמאגריבכלהעצבתאי

אלהלממצאיםכיהטעיםסטיקגולד’פרופ

ואנשיםלתלמידיםביחסחשובותהשלכות

תחוםבכלחדשהמיומנותאומידעהרוכשים

הביצועיםשיפורכימוכיחהמחקר.שהוא

אףומספקתטובהבשינהתלויהלימודיים

והלימודהשינוןבמאמצימאשריותר

.שלוהמשכלבמנתאוהתלמידשהשקיע

משמעות-רבמחקרפרסוםכילצייןלמותר

בעתונותענקלכותרותזכהאלפייםבשנתזה

.בפרטהמדעייםובביטאוניםבכללהעולמית

אתהמסכםספר,”החזקההיד‘‘בספר,והנה

בין,הראויותוההנהגותהתורניותההלכותכל

הגוףלשמירתהנפלאיםההדרכהדברישאר

ם”הרמבמציין,ביותרהטובהבצורהוהנפש

אתהאדםמפיקשינהשעותבשמונהכי

צורךואין,השינהמןהמרביתהתועלת

!ביותר

לודי.שעותד”כ,והלילההיום”:לשונוהנה

.”שעותשמונהשהוא,מהןשלישלישןלאדם

מחכמישישלצייןמעניין.(דהלכהדפרקדעותהלכות)

מרבותיהםקיבלוכיכתבואשרישראל

(סוד,דרש,רמז,פשט)ס”שבפרדהרמזשברובד

ָתהִכי“:בפסוקנרמזהדבר,התורה ְבִתיעַּ ָשכַּ

ְנִתיְוֶאְשקֹוט הגימטרייה.(’יגגאיוב)”ִליָינּוחַַָּאזָישַּ

הפסוקוהרי.(7+1)8היא”אז”המילהשל

.”!ליינוח,(שעות8)=”אז”ישנתיכאשר:כאומר

?האם מותר להחזיק בשעת התפלה את הטלפון הסלולרי

וספרבידותפיליןאדםיאחזלא:רבנןתנו(:כגדף)ברכותבמסכת

,העמידהתפלתאתלהתפללאין,כלומר."ויתפללבזרועותורה

טרודשהואמשום,תורהספראותפיליןבידושאוחזבשעה

.מידויפלושלא,אלהחפציםשמחזיקבשעהבמחשבתו

כיוצאאלוהרי,וכיכרוקערהומעותסכין,שמואלאמר,ובגמרא

אין,תורהספראותפיליןבידולהחזיקשאסרומה,כלומר.בהם

כגון,אחריםחפציםאפילואלא,אלהלחפציםדווקאהכוונה

משום,התפלהבשעתלהחזיקאסור,קערהאולחםכיכר

.מידויפלושלאכדי,מפניהםוטרודעליהםשומרשהאדם

אבל,התפלהבשעתאותםלהחזיקאסור,בזהוכיוצאלחםכיכר

אבל.בידולהחזיקםמותר,מהםלאדםאיכפתשלאחפצים

דברשוםבידולהחזיקשאסור,מפרשיםשישהביאיונהרבינו

קערה,מעות,סכין"בגמראשמואלשאמרומה,התפלהבשעת

וכן,יוסףהביתמרןומדברי.בלבדדוגמאהםאלהכל,"וכיכר

חפץשדווקא,י"כרששהלכהמשמע(צוסימן)ערוךבשולחן

,התפלהבשעתלהחזיקאסור,מידויפולשלאמקפידשהאדם

.מותר,מטריהכגון,אחריםדבריםאבל

ומקפידחוששאדםשכלמהשמלבדנראה,טלפוןלענייןו

הטלפוןבהחזקתיש,יתקלקלשלאכדי,מידויפוללאשהטלפון

מדבריםלמעלההדעתלהסחתגורםשהואמשום,נוסףאיסור

מקפידאינושהאדם,אחריםחפציםלגבי,הראשוניםרבותינוונחלקו

,ולמשל.התפלהבשעתבידואותםלהחזיקמותרהאם,יפלושמאבכלל

ולהתפלללעמודרשאיהואהאם,בידומטריהלוויש,בדרךשהולךאדם

?לאאו,במטריהאוחזכשהוא

,סכין,תפיליןכגון,מידויפלושלאמפחדשהאדםחפציםדוקא,י"רשלדעת

טלפוןשיחתלקבלעלולוהמתפלל,פועלשהואבשעהובפרט,אחרים

ולכן,בתפלהזלזולמנהגוזהו,כוונתותתבטלכןידיועל,התפלהבשעת

אובכיסולהניחולכבותוויש,טלפוןהתפלהבשעתלהחזיקשאסורברור

שעושהכיון,בידוהסידוראתהתפלהבשעתלהחזיקומותר.אחרבמקום

.(בסעיףצוסימןערוךבשלחןמרן).התפלהלצורךכן


