
 

  לפעמים מרגישים כאילו הדיסק התחיל שוב מההתחלה.

על גדולת ימי השובבי"ם ת"ת כמו  שמענו ויודעיםכולנו 
שבשבועות אלו  האר"י הקדוש ותלמידיושנתגלו לנו ע"י 

בו אנו קוראים בתורה את פרשיות גלות מצריים וגאולת 
מצריים המה ימים המסוגלים להתקרב אל אבינו 
שבשמים ולתשובה כשבשנה מעוברת (כשנה דידן) גם 

  פרשיות ת"ת (תרומה תצוה).

  וכאן מגיע ההרגשה המתסכלת.

לפעמים מרגישים כאילו הדיסק נתקע ומתחיל שוב 
כן שובבי"ם ו היהם לא היה. לפני שנה מחדש כאילו כלו
כבר היה גם ישיבה קטנה בבעצם עוד לפני שנתיים, כש

 שנה זו.וש של שובבי"ם, כך שבעצם לא מדובר על חיד
ולמעשה... וכאן מגיע צעקת הנפש היהודית שעולה 

  מהלב עד למח; עד מתי?

בכל שנה עד מתי נמצא שוב את עצמנו מתבוססים 
במחשבה. למה שלא אפילו מעשה והן בבאותו מצב 

בשנה הבאה בתחילת השובבי"ם לפחות מעלה  נעמוד
  אחת יותר מבשנה זו?

קל יהיה אך גם נאיבי מידי לחשוב; כן ובוודאי בשנה 
רק נחשוב  אי"ה זה כבר יהיה משהו אחר לגמרי.הבאה 

מתיקות, או מהשולחן ערוך וכבר נתמוסס ממהגמרא 
בקרוב ממש  ואז להמשיך להפליג בדמיון עד שנפגש

יהיה  לא חכם. מצד שני המאכזבת במציאות העכשווית
מי לתלות את האשמה. זג האוויר ה... או בלחפש 

  הקרובים אלינו ש...

  צעד קטן לאדם צעד גדול לחיים

אם כי וזה . את זה כולנו יודעים בעצםו ,המציאות מראה
מה שעומד בעוכרינו שכנראה יש מי שמעוניין שלא 

  

     

  משפטימ תפרש
)29(לפ"קותשע""ז שבטכ

 ?שידור חוזר
 יםזעיר יםכדבר יםשנרא ים דווקא השינויניזכר בזה. 

בהמשך החיים ילוו אותנו  אלו. למעשה דווקא ניםקטנטו
וידחוף ודרבן אותנו אח"כ לעוד שינוי קטן ולעוד 
התקדמות קטנה, עד שיגיע היום ונשאל את עצמנו, איך 

  עשינו את זה? איך הגענו עד לכאן?

ינים מספיק רק להיזכר בחלק מהעני רעיונות יש למכביר.
שהובאו בעלונים האחרונים. אם זה שהזמן הקבוע 

בלי עוד התורה רק ללימוד ומיועד ללימוד יהיה מוקדש 
מראש. אם זה  לא נקבעושותפים (פלאפון וכדו') ש

שצברה ב"ה תאוצה מאוד יומית' הלכה 'עניין לימוד הב
גדולה בשנה האחרונה כאשר עתה לומדים בהלכות 

הרבה מאוד ב נוגעים ברכות וקדיש (סימן נה) שאג
  למעשה ולהלכה ממש.

יש את ההתחזקות הלימוד בלילי השבת ומוצאי  במקביל
השבת שבנוסף לרווח העיקרי שלא יעבור יום בלי לימוד 

שרבים , כפי התורה ח"ו. יש רווח משני וחשוב לא פחות
כל הם ולבית לל מכניסמעידים על הטעם המיוחד שזה 

 מסוגלת להתחיל את או במוצ"ש המהווה כסגולה השבת
  בתורה.-בימיןהשבוע 

לכל אחד יש רעיון או דבר  הרי כשלאמתו של דבר
נקבל על אחר שכך ש שמעוניין להתחזק/לקבל על עצמו.

ובפרט בעניין  שנוכל לעמוד בזה, עצמנו איזה קבלה טובה
מקבל משמעות אחרת  היוםעל ידה כל לימוד התורה ש

בעזהשי"ת לגמרי שאנו דבוקים יותר לתורתנו הקדושה. 
בשנה הבאה נגיע לימים גדולים וקדושים אלו כשאנו 
מוכנים יותר ומסודרים להמשיך ולהתקדם בעוד מדרגה 

  ובעוד מעלה ביישום מטרת החיים.

  .נצליחאז ו נעשההשם יתברך  בעזרת

  על סדר היומ

 יגדיל תורה ויאדיר
הנרחבת לרגל ימי במקביל עם ההתחדשות 

הגבאים העוברים בימים השובבי"ם ת"ת אצל כלל 
אלו שוב על הרשימות יחד עם הדיינים ורבני בתי 

ההתלהבות ברוך השם ש, כהמדרשות והשטיבלך
סוחפת עמה עוד ועוד מציבור אנ"ש ושה דדק

שעה קבועה להצטרף ללגינו של מלך לקבוע 
כך שכולנו תקווה  תורתנו הק'.ללימוד 

צליח להתקרב ולהגיע אל המטרה השי"ת נעזשב
כלל אנ"ש יהיה  כל הנכספת והמקודשת שאכן

  להם שעה קבועה לתורה בבית המדרש.

 שנעשיםהמאמצים המיוחדים  מוסף בקודש הוא
שטיבל אשר בית המדרש ובכל  אשרבתקופה זו 

בשם הקדוש בעלזא מכונה יהיו גבאים בשטח 
אשר יעשו את עבודת הקודש בפועל ולמעשה, 

בקל לבוא ללמוד  ושיוכלכלל הציבור מין לעמוד לי
  .םעם חברותא מתאימה או שיעור כלבב

  שובבי"ם ת"ת
וכפי שכבר הובא בכאן, כנהוג בתפוצות ישראל 

בבתי המדרשות  מתקיימיםבשבועות אלו 
והשטיבלך שיעורים מיוחדים מתומצתים להלכה 
ולמעשה הנמסרים ע"י הדומ"צ. כשיצוין שהשנה 

גם שבועות ת"ת נוספים שזה שנה מעוברת ש
(תרומה תצוה) מוסיפים בהרבה מקומות 
  בשיעורים בעוד עניינים הנוגעים להלכה ולמעשה.

  האדם עץ השדה
 הכניסלקראת יום חמשה עשר בשבט 

כלל גבאי חברת בשם יו"ר הארגון  לוי אהרן הרה"ג 
לקודש מיני פירות  המג"שמאות "יגדיל תורה" ו

התעניין רבות על הפעילות  מר"ש.  פנימה
כמו"כ עבר . אנ"שומות מקהנעשות בחברה בכל 

צא באופן מוגדל ומורחב העלון שי מר"ש על
(בו הובא תיאור  ט"ו בשבט-לקראת שבת שירה ו

שהתקיים בניטל  רץ ישראל על הכנס הגבאים בא
כן עיין זמן . הכנסופרטי ובירר על תוכן  )האי שתא

רב בהלכות של דיני ברכת הפירות שהודפס 
לט"ו בשבט מאת הרב יעקב טרויבע   בעלון

לסיום האציל מר"ש את ברכותיו וחיזק  .שליט"א
רץ ישראל ובחוץ ידי הגבאים בכל אתר ואתר בא

להגדיל תורה  יהםשיזכו להמשיך בפעילות לארץ
 .ולהאדירה

הציבור  43שטיבל  רקאפ ובור
הרה"ג מנשה רייזמןבשיעורו של   



  a23707824@gmail.com -או ל 0723707824מכתבים, הארות או הערות אפשר לשלוח לפקס: 

 

  a23707824@gmail.com -או ל 0723707824מכתבים, הארות או הערות אפשר לשלוח לפקס: 

  

  

  

  אהרנ כהנהגיגימ

 || התל והחריצ||

מה אי עושה כאן. חייב להיות כאן איזה פתרון, 
 לעצמו תוך שגלגלי ראשוחצק'ל וזול. המהם 

כגלגלי הטרקטור לפתע, דמים לו ומסתובבים 
המסיע מכאן אחת ולתמיד את רכס החול התקוע 

  באמצע כמתעקש להפריע.

לא להאמין, כבר עברה שה. מלמל לעצמו. לפי 
  שה זה היה.

חבר קרוב סיפר לו לפי תומו על חקלאי גדול שהולך 
ראים בלשון המעטה מ םומזקין בעוד שילדיו אי

מהסיעה בטרקטור ובדיקת  סימי התלהבות
על גורל הטיעה דאגה התבססות בבוץ בבשתילים 

למכור את גיע להחלטה החדשה. כך שהחקלאי ה
  קפץ על ההזדמות. הוא ,. ואזהשדה

כמה העשה בעף האתרוגים. ב על חש ,זה זמן רב
שוק והציבור בעלי שדות אתרוגים שולטים על 

מזה. כך גם משלם בגדול. למה שהוא לא ירוויח 
 שרעיון קיית השדה התאימה בדיוק לתכיותיו.

 מבוגר לכפרי כיאותאחרי משא ומתן די וקשה 
  להסכם.הגיעו הצדדים  וסוחר מפולפל כחצק'ל

 ,ביום שהשדה הועברה על שמוחצק'ל יצא לדרך. 
בתחום  ידועשם יחד עם מומחה עמד הוא כבר 

צל ולהגיע למקסימום יבול לכדי  ,גידול האתרוגים
  ותוצרת שהשדה יכולה להיב.

"ה'הר' הזה רק מפריע פה" בעודו מחווה כלפי 
אמצעה של השדה שם התשאה האדמה לכדי הר 

  " הפטיר המומחה בידעות.קטן.

"בסדר, וריד את זה" הפטיר חצק'ל בעודו מחכה 
  .הציעליש לו לשמוע מה עוד 

להביא טרקטור וחושב. ללכת  עכשיו עומד חצק'ל
את העפר מפה. זה יעלה עוד סכום כסף  קחשי

לא חבל על הכסף, צריך לאלתר פה משהו. מכובד. 
הוצאות הרבה כל כך ידע שיש לא פשוט הוא האמת 

לפי הזריעה והטיפול בדברים המשיים, עוד 
  בעצים עצמם.

מסתובב סביב עצמו ומתפלל במילים באמצע שהוא 
פשוטות שיראה סייעתא דשמיא והצלחה במעשי 
 הידיו, מצא עצמו בסוף השדה מסתכל לעבר השד

. הרהר השכן הסמוכה. מעיין בעצם מי בעל השדה
  לעצמו.

"כבוד הרב" עודו חושב האם הקורא מתכוון אליו 
מתקרב. "שלום, כבוד הרב" פה אליו ראה אותו 

שהוא שוטח ההוא "אתה הבעל הבית החדש?" כ
לא יודע איך לא הבחתי שאלתו "יש לי בעיה. את 

בזה עד היום." השחיל בהתגוות "בקצה השדה יש 
לי חלקת אדמה מוכה מכל השדה מה שגורם שרוב 

  המים זורמים לשם..."

השכן "הודו להשם כי טוב" התלהב חצק'ל מול 
התמה. "בא איתי" קרה לעברו בהתחילו ללכת 
לכיוון הרכס שעומד לו באמצע השדה כמתעקש 

  להפריע.

"וואי'" התרגש החקלאי מהרעיון הפשוט. "אי 
ייקח את זה מפה. תיתן לי את זה בחים?" ווידא 

  החקלאי כרוצה להיות בטוח.

מפה את ההר,  שתיקח"בשמחה. אי הה מזה 
זה הה וזה  בזה את הקרקע. ואתה תהה שתגביה

  הה.
----   

ישכר לא ידע להחליט. ברוך השם זיכוהו הבורא 
לשבת ולהגות כל היום באוהלה של וברצון ביכולת 

תורה, הה הוא ורואה פרי מלימודו. האמת יתת 
בדיוק כמו כל . לא פעם חשב לעצמולהיאמר, 

בערב, גם להגיע ללמוד בעלי בתים המתאמצים ה
  .ויב בכךאי מח

מתלבט. מה אלמד ב'קביעות רק זה תקופה שהוא 
עתים', להוסיף עוד לימוד בוסף לשי סדר הכולל, 
אולי לא כדאי, זה יכול להוריד מהשקיעות בלימודי 

י וכבר מה אשמע ממו אגש לגבאאו אולי... הכולל. 
  החליט לעצמו. מה הוא מציע.

לי כמו חצק'ל" הפתיע אותו "אתה עכשיו בשבי
הסיפור המובא שסיים את אחר  ,תשובההגבאי ב

  לעיל.

אפילו הייתי הרבה זמן מבקש ממי זבולון, כבר "
מפציר בי שאמצא לו  . הוא פשוטאומר מדד

הוא אם כי שהוא טוען בפי, ש חברותא טובה.
, אך ראשו עדיין לא בשעות היום עוסק לפרסתו

להגיע לשטיבל וליהות  ,מותר גם לוכך שהחליד, 
  מלימוד של שעה רצופה בהבה ובהאה."

"כן. אין לי בעיה. אך אי בכלל לא יודע מה אי 
רוצה ללמוד?" הפטיר ישכר למול הגבאי הוותיק 

  המחייך לעומתו.

עומד מולו ה"לכך הצעתי את זבולון" בעוד ישכר 
"אתה רוצה ללמוד, אך לא בהמשיכו לא מבין. 

להרוויח שיהיה ובעצם גם רוצה  רוצה לימוד חדש
יהווה התחדשות אחרי לימוד כל לך כזה לימוד ש

  ...היום" בעוד ישכר מהרהר, איך יודע הגבאי

 הוסיף" בשבילךפתרון וא הזבולון ה בגלל זה"
הגבאי בהתלהבותו "תאם עם זבולון את שעת 
הלימוד יחד, ותקבע איתו ללימוד את אחד 

לחזור על זה. כך מעויין  הייתמהדברים שממילא 
חברותא עקבי שמחכה לזה כל  גם .תרוויח בכפליים

 , כי אתההיום וגם תחזור על לימודך בהבה ברורה
תמצא את הלימוד ו ,תצטרך לבאר וללבן מחדש

  כתיתן מסיי." סיים הגבאי בפיוטית. מאיר

 ישכריחד  ופרג עד היום"אותו  תאמת"חבל שלא 
צרופה  אחר כמה ימי לימוד בהאה ,לגבאי וזבולון

  וטהורה.

פי בקשת דייים למאמר זה כתב  הערת המערכת:
 אגב צייןעיין חשוב זה. לחזק חשובים שבקשו 

השטייעדגיע תורה ש. ז. בו הזכיר ועורר משב"ה 
על הרבה גבאים  מוסריםעל עיין חוץ זה, מר"ש 
לימוד עם שעת קבעו שד אברכי כוללים ועוד וע

  גוטס האט יט קיין שיעור.בע"ב המעוייים בכך. 

  מצלצלים לאוויר
  על מבול כזה של תגובות אף אחד לא חשב.

לעורר על עניין הפלאפון באמצע  הרעיון היה
לימוד באמצע הפלאפון) אך ההלימוד (י"א 

מהשטח כבר מגיע והמרנין ההמשך המלבב 
  .קובעי העתים לתורה היינו ציבור אנ"ש

יש כאלו שלקחו את הרעיון כפשוטו לשים את 
הפלאפון על מקומו בצד וכדו' שלא יהיה בכלל 
ניסיון של 'רק להסתכל מי התקשר', אחרים 

את זה  מכביםפשוט לחסוך בבטרייה ובוחרים 
כך או כך, (מקסימום, ה'תא קולי' יבוא לשימוש) 

, שהשעה הקבועה מתכווניםכולם לשם שמים 
כך שלמלאה במטרה לתורה תהיה רצופה ו

באו לבית המדרש; ללמוד את תורתנו בעצם 
  הקדושה.

  מערכת.לנסיים בסיפור קצר שהגיע 

יעקב ומשה שני חברים משנות הישיבה היו 
שכל מכריהם ובני משפחותיהם כאלו שידידים 

שנים בערים  שאף שהם מתגוררים זהידעו 
יום אחד,  אצלםקו הטלפון לא שבתה אחרות, 

אף לזה,  מעבר ביום.פעמים  הובדרך כלל כמ
בזמן ובמקום שלא שייך היה לדבר ביחד, היו 
נוהגים להרים את הטלפון כמנהג... וללחוש 

  (בקול) "אני לא יכול עכשיו, כבר חוזר אליך".

כעת עומד משה ומנסה זה הפעם השביעית 
יענק'ל. אין עתה זמן שחרית, ואף לא לתפוס את 

הוא לא מרים... אולי זמן שינה, ו'אנה אני בא...' 
קרה לו משהו, במצב הביטחוני היום מי יודע. 
כשהוא מנסה להרגיע עצמו מיד, למה לרוץ כל 

  כך רחוק, הוא לבטח כבר יחזור אלי.

באין עוד רבע שעה עברה ויענק'ל לא חזר. 
ומברר בעדינות  ידוידברירה מתקשר הוא לבית 

"מה נשמע עם יענק'ל" מוכן היה על לשונו 
יכול להיות ' בנוסח(את עצמו) מילים מרגיעות 

הקדימו אותו מיד שנגמרה לו הבטרייה' אך 
  "אה, הוא עכשיו לומד."

מה לא ידעתי "ברגע הראשון עמדתי בהלם, 
יענק'ל הידען הגדול המעודכן שבחבורה . להגיב

סוגר את מכבה וא ע ושומע הכל, הודהיו
 אזאך הייתי בהלם . ה שלמה!הפלאפון לשע

באם יענק'ל "את סיפורו, סיים משה  החלטתי"
  "!אין סיבה שאני לא ,יכול

את הפלאפון בצד  מניחים  פרטי ההתקשרות:
או מכבים/מעבירים למצב לא מקוון וכדו', 
מתיישבים עם החברותא או לשיעור וצוללים 

  לים התלמוד.

 גם אני מצטרף למתקשרים לתורה.

 שיעור חומ"ר ע"יקרית גת
  פויגל הרה"ג יוסף

רפןאנטוו-שטיבל אהל משה-בעלזא  
 קביעות עתים לתורה במוצאי שבת התאחדות
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