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פרשת ויצא

ז‘ כסלו תשע“ה כניסת שבת  16:15יציאת שבת  17:16רבינו תם 17:38
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אור יהודי
מתוך הפרשה ן

עלון מספר 3

מה קורה לנו כשצדיק עוזב

יוגב נגר

ישנו מדרש מפורסם על הפסוק הראשון של פרשתנו" :ויצא יעקב מבאר
שבע וילך חרנה" והוא שואל :מדוע חוזרת התורה ומדגישה מהיכן יצא
יעקב אבינו ולא מסתפקת רק בכך שהלך לחרן? הרי אנו יודעים שהוא היה
בבאר שבע ,ומן הסתם משם הוא יצא .מתרץ המדרש ,שהתורה רצתה
ללמדנו שיציאתו של הצדיק ממקום מגוריו משפיעה על מקום יציאתו.
הוא משאיר אחריו חלל רוחני.
אם כך ,מדוע רק אצל יעקב אבינו הוזכר שיציאתו מהעיר משאירה חלל
רוחני גדול ,ולא אצל אברהם ויצחק? הרי גם הם נדדו ממקומם! האם הם
לא השאירו רושם על אנשי עירם? כך שואל הכלי יקר )בראשית כח" י'(.
וכך הוא מתרץ :אברהם ויצחק אבותינו יצאו ממקומם ולא השאירו
אחריהם אלא אנשים רשעים .אנשים אלו ,לא רק שלא הרגישו את החיסרון
הרוחני הגדול שנוצר ,אלא אף שמחו שסוף סוף צדיקים אלו עזבו את
עירם .ממילא ,יציאתם מהעיר לא הורגשה.
אצל יעקב אבינו לא כך היה .הוא השאיר אחריו אנשים צדיקים וצמאים
לרוחניות .יעקב אבינו מלמד אותנו יסוד מאד מיוחד מעולמו של הצדיק.

מהנעשה בשטח ן

דוד כהן

תנועת הילדים 'עֹז'
השבוע בשעה טובה ומוצלחת פתחנו סניף של תנועת הילדים עוז ,תנועת
ילדים שקמה מתוך מטרה לתת בסיס חינוכי וערכי לילדים בגילאי 6-9
)כיתות א'-ג'( התנועה פועלת בפריסה ארצית והיא נותנת מענה יהודי,
ציוני וערכי לכלל ילדי ישראל.
בשבוע האחרון עשינו פעולת פתיחה לסניף החדש ,ואליה הגיעו מספר
נכבד של ילדים.
הפעילות מתקיימת בכל יום שני לכיתות ג' בין השעות 14:30-15:15
ולכיתות א',ב' בין השעות  15:30-16:15ברחבת בית הספר סעדיה גאון.
הילדים נהנים מחוויות פעילות מגבשת ,ערכית ומהנה
המועברת ומלווה על ידי בנות השירות הלאומי בעיר.

חוג תהילים

בכל שבת בשעה 13:30
מתקיים חוג תהילים לבנים בגילאי בי“ס יסודי
בבית כנסת הטורקים )תפארת ישראל(

אדם רגיל עסוק פעמים רבות בהצלחתו הפרטית ולכן עלול לשנוא כל מי
שמפריע לו להיות ראשון בתחומו .אך הצדיק לא מוטרד מהצלחתו האישית
אלא מקידוש שם שמים.
יעקב אבינו הוא מידת האמת ,ועניינו לתקן את כל מה שהוא פוגש בעולם
הזה .וזה גם ענין החלום שהוא חלם ,סולם המחבר בין השמיים לארץ
המסמל את העלאת הגשמיות לרוחניות.

בעין חינוכית ן

הרב אביתר קמחי
מלמד בבי“ס ”סעדיה גאון“

כיצד ניתן להאהיב את לימוד התורה על ילדינו?
לימוד התורה לילדינו הוא נושא עמוק ומשמעותי שאין לו רק דרך אחת
נכונה .ננסה לענות על השאלה כיצד נעשה זאת באמצעות שלוש נקודות
קצרות .מובן שזו רק טעימה קטנה.
 .1פשטות .הילדים שלנו חיים בדור מתוחכם עם מחשב צמוד ופלאפון ביד;
ובכל אופן ,הם עדיין ילדים .הדבר הבולט ביותר בילדותיות שלהם הינה
החשיבה הפשוטה שלהם .אם נדבר איתם על משהו שלא קשור לעולמם
האישי באופן ישיר ,זה פשוט יעבור לידם ולא יכנס פנימה .ולכן ,אם נדבר
איתם על מידת החסד והנתינה לזולת ,כדאי שנוסיף משפט "וכשמגיע אליך
חבר לשחק ,צריך לכבד אותו בכל המשחקים שבהם ירצה לשחק "..באופן
הזה ,הדברים יקלטו בנפשם הצעירה של ילדנו.
 .2אווירה בבית .הכל מתחיל מהבית .כך תמיד אמרו לנו ,וכך זה באמת .אין
זו האשמה ,אלא קביעת עובדה פשוטה .אם הילד רואה את אבא מתייחס
בכבוד לספר התורה או לרב של בית הכנסת הוא ילמד שצריך לכבד אותם.
אם אמא דואגת שלשיעור בשבת יהיה את הכיבוד הכי טוב שיש ,הוא ילמד
ששיעור תורה זה דבר חשוב ,כדאי לטרוח בעבורו .באמצעות מחוות
פשוטות של כבוד והערכה כלפי התורה הילד מתרגם לעצמו שמדובר בדבר
חשוב ומשמעותי שיש לאהוב.
 .3כששומעים סיפור זה אחרת .גם כשאנחנו ממש עייפים ,והרב ממש
מאריך בדרשה של ערב שבת ...ברגע שמתחיל סיפור ,כולנו מקשיבים .כך
אנחנו וילדינו גם .ואפילו יותר .סיפור טוב עושה מה שדרשות ושיחות מוסר
מרובות לא מצליחות .לכן ,נשתדל לספר לילדנו סיפורים המלאים בכבוד
כלפי התורה ולומדיה .כלפי ספר תורה ,כלפי רב בית הכנסת וכלפי כל
הקדוש והיקר לנו.
שנזכה ב"ה להאהיב את התורה על ילדנו.

סיפור לשבת ן

 3חודשי נישואין – חיים שלמים

אלעד כהן

פעם בא אל רבי יצחק לוריא המכונה האר"י הקדוש ,בחור רווק מעל גיל ארבעים וביקש עצה וברכה שיזכה להתחתן במהרה .השיב לו הרב" :בת זוגתך נמצאת
באלכסנדריה של מצרים ,כך שמה וכך שם אביה ,סע לשם והינשא לה".
הבחור האמין בדברי רבינו האר"י ,ומיד נסע לאלכסנדריה .כמובן ,הוא הצליח לאתר את הבחורה על פי הפרטים המדוייקים שקיבל .ביקש הבחור מהשדכן ליזום
את השידוך ,ואכן השניים התחתנו בשעה טובה .אבי הכלה נתן נדוניה גדולה מאד בסך מאה וחמישים אלף מטבעות של אותו מקום ,והזוג חיו בשמחה גדולה,
אהבה אחווה שלום ורעות.
אבל שמחתו של הבחור לא ארכה ימים רבים .לאחר שלושה חדשים מהנישואין ,אשתו הטרייה חלתה מאוד ,מצבה הלך והחמיר עד שנפטרה והלכה לבית עולמה.
חזר הבחור ביגון ובלב שבור לעירו ,ניגש אל רבינו האר"י בצפת והטיח בפניו" :אדוני הרב! למה שלחת אותי? מוטב היה אילו לא שלחת אותי לאלכסנדריה ,לא
הייתי מתחתן ולא היה לי שברון לב ממות אשתי אהובתי!".
רבינו האר"י עזר לבחור להיזכר במעשיו עשרים שנה לפני כן .משך שלושה חודשים ,הבחור ניהל עסק בשותפות עם אדם מסוים .אותו שותף התגלה כנוכל גדול,
שגרם לבחור הפסד כואב של מאה וחמישים אלף מטבעות.
כעת ניגש רבינו האר"י והסביר לבחור את כל העניין" :דע לך! זאת האישה שנשאת היא גלגול של שותפך לשעבר .בשמים גזרו כי התיקון של שותפך הוא שיבוא
בגלגול של אישה ,שתינשא לך למשך שלשה חדשים ,ואתה תרווה נחת מהשותפות עימה .כמו כן נגזר עליו להחזיר לך כעת את אותם מאה וחמישים אלף
מטבעות אשר הפסידך בגלגול הקודם .לאחר שלשה חודשי הנישואים רעייתך נפטרה מכיוון שאז נגמר התיקון שלה בעולם".
המשיך רבינו האר"י ואמר לאותו בחור" :נישואיך עימה התעכבו עד גיל ארבעים ,משום שהיית צריך להמתין עשרים שנה עד שהיא תגדל לגיל עשרים ,גיל שתוכל
להינשא לך .מכיוון שהקפדת ולא סלחת לשותפך ,לכן גם אתה סבלת לחכות זמן רב לנישואין עד שייגמר התיקון של שותפך לשעבר .וכעת הגיע הזמן שתתחתן
עם הזיווג הקבוע שלך".

וכך היה ,אותו בחור נישא בשנית והקים בית לתפארת ,בנין עדי עד.

חידות לילדים ן

אליאור שוורצבויים

במשפטים הבאים מסתתרים שמות של אנשים מהפרשה

פנינת ההלכה ן

)יכול להיות גם בין שתי מילים
למשל :לא היו מחבתות ,היו סירים כאן רואים את השם יוסי(

ששר עיצובים 0584011256

 .1יש לי בניין להרכבה אבל בנו אותו כבר
 .2המודיע קבור כאן ,נא לכבד את המקום
 .3בתוך קערת העוגה הצטברו להם הר חלמונים ליד הקמח והסוכר
 .4יעל אהבה מאוד עוגות שוקולד היום היא כבר לא
" .5הגוזל פה"! צעקו הילדים בשמחה כשמצאו את הגוזל
 .6לו יהיה לי הרבה כסף אני אתרום לצדקה
 .7שם עונה ראשון ולאחריו אביב עונה
 .8אליהו דהר על סוסו במהירות מדהימה
 .9אוהד נפל מהמדרגות והובהל לבית החולים

לאחר שלוש שנים של לימוד בצוותא,
נתחיל השבוע בלימוד

ספר דניאל

ברכת לבנה או קידוש לבנה
הרב יאיר טחובר

השבוע במוצאי שבת יהיה ברכת לבנה ולכן נזכיר מהלכותיה.
אין מברכים על הלבנה עד שיעברו עליה שבעה ימים שלמים מהמולד .ומכל
מקום אם חסרות כמה שעות במוצאי שבת להשלמת שבעה ימים שלמים
מעת לעת ,אין צריך להחמיר בזה ,וכן ראוי להורות בפרט בימי החורף ובעונת
הגשמים .מנהג האשכנזים שניתן לברך לאחר שלושה ימים שלמים מן המולד.
בחודשי החורף שיש חשש שמא יפסיד הברכה אם ימתין עד לאחר שבעה
ימים יכול גם ספרדי להקל ולברך אחר שלושה ימים.
לכתחלה מברכים על הירח דוקא במוצאי שבת כשהוא מבושם ובגדיו נאים.
ומכל מקום אם חושש שעל ידי שימתין למוצאי שבת יש חשש שיפסיד את
המצוה ,ובפרט בחודשי החורף שאין רואים את הלבנה מדי לילה ,אין צריך
להמתין למוצאי שבת ,ויכול לברך ברכת הלבנה גם בימי החול.
לכתחלה ראוי לחזר לאמרה לכל הפחות במנין ,משום ברוב עם הדרת מלך,
וגם כדי שיוכלו לומר אחר סדר הברכה קדיש) .למנהג הספרדים קדיש על
ישראל ולמנהג האשכנזים קדיש יהא שלמא(.
מיהו אין זה מעכב ,ואם לא מצא עשרה רשאי לברך ביחיד.

נלמד על כוחם של חלומות ,על גלות
ועל תהליכי הגאולה הקשורים גם לימינו

מוזמנים להצטרף!
יום ראשון בבית המדרש ,רח' יוסף קארו 10
מתחת לבית הכנסת ע"ש הדדי ,בשעה 20:00

לקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה לgarory2@gmail.com-

גרעין תורני אור יהודה

www.garin-oy.co.il

