למה קונדי חשב
שהוא עוד רגע
מתעלף?

חסידים מספרים – שאיפת המתפקרים
שח הרבי מגור ,בעל חידושי הרי"מ זצ"ל :ראשי המשכילים מה טיבם? עושים הרע שברע ורואים
עצמם כצדיקים שבצדיקים וכאלה הם רוצים לעשות מכל היהודים ,לעשות כל רע ולראות עצמם
כצדיקים...
מילי דבדיחותא
 +איך סינים עושים דיאטה?  -אוכלים במקל אחד בלבד.
 +צמחוניים הם אנשים מבלבלים .אם איכפת להם מהחיות ,למה הם אוכלים את כל האוכל שלהם!?
שאלה :לאיזה מילה בפרשה ,בת חמש אותיות ,מתוספים באופן קבע חמשה עשר פריטים ?
חידה :מה הקשר בין גדר לתיק ?
בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה תשובות מלאות בלבד ,יתקבלו תוך שבוע 03-6193671
פתרון לשאלות לפרשת ראה
שאלה :ביטוי הרומז לירושלים ומופיע בפרשה לפחות  16פעמים ?
פתרון השאלה :המקום אשר יבחר.
חידה :לאיזה בעל חי יש 'רבי' כביכול ?
פתרון החידה :החסידה.
הזוכה ראובן קרוב – בני ברק
 8ענו.

אור החיים
כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו וכו' (כא י)
בפרשת שופטים כתוב 'כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב וכו' (כ א) ,ה'אור החיים' פירש,
שמדובר על מלחמת היצר ,כשיראה האדם שהמלחמה גדולה וחזקה וגם מעשיו הרעים ומידותיו
עומדים גם כנגדו ,יכול הוא ליפול ברוחו ולהתייאש .ועל זה ממשיך הכתוב ואומר 'לא תירא מהם' מכל
ההרים הגבוהים האלה ,כי ה' אלוקיך עמך והוא יעזרך! כמו שהוציאך מארץ מצרים מ-מ"ט שערי
טומאה ,כך יעזור לך ויוציא אותך מהמצב שלך.
חכמת חיים
כשהשיפוצניק או המוסכניק או כל בעל מקצוע שבודקים את הנזק ומעריכים את הוצאות התיקון ,בקש
הצעה בכתב .לשים לב גם לפרטים הכי קטנים.
ענייני רפואה – תזונה בריאה (המשך)
 +מומלץ להרכיב ארוחה ממספר מצומצם של תבשילים .הטעם הראשון לכך הוא ,כדי שלא תתפתה
תאווה והשתוקקות לטעום מהכול וניתן יהיה לעצור את האכילה עוד בטרם תגיע תחושת המלאות
המופרזת .הטעם השני לכך הוא שכל סוג מזון זקוק לתהליך עיכול שונה ,ומיעוט סוגי המזונות בקיבה
מקל על תהליך העיכול ומאפשר פירוק מקסימאלי וניצול יעיל של כל החומרים המועילים שבמזון.
 +כלל ,לגוף קל יותר לעכל מזונות נוזליים מאשר מוצקים .מזונות המזינים את הגוף מהר ,נספגים
בו מהר ויוצאים ממנו מהר.
רפואה שלימה :כא"מ מרים תחי' בת ברכה .שולמית בת חיים .הרב יפת שליט"א בן חנה .רחל בת חיים .מאיר חיים בן רחל.
אסתר בת רות .שלום בן זיהרה .אביבה רבקה בת חיים .סגולה בת שרה זהרה .נעמי בת יהודית .אנגלה בת זיבו .מנשה בן
ברכה .יהודה בן מרים .הרב שמואל בן שמעה .שרה גולדה בת זילדה נייכה .משה בן ברכה .טל חי בן רות .יונה בן אסתר איטה
רני בן גאולה .נעה בת שרית  .עופר בן רחל נ"י
להצלחה בכל :הרב אריה מכלוף בן אסתר .יפה איווט בת שמחה .אורן בן סימי רחל .ומאי בת שרון .יאיר יורי בן טובה .לירן
בן שרה .יוסף חיים בן לאה .ינון בן מרים .שלום חי בן שרה .יהודה בן עפיה .חמוטל בת מרים .ברוך בן שמעון כתר .שלמה בן
רות שרה .שלמה בן אלה .צבי יעקב בן רחמה .מרדכי יוסף בן חיה שרה  .יהודה מישאל בן רבקה .אברהם בן לאה .נ"י
לזיווג הגון :מרגלית בת מרים ,נתנאל צבי בן יהודה .נתן בן דורית .איתן בן מלכה .אלעזר בן נעמי .רחל אפרת בת ויקטוריה.
זוהר בן מרים .אברהם בן ציונה .מיכל בת יעל .חנה בת יעל .שרה שרית בת שושנה .הודיה בת יוכבד .רינת בת יוכבד .רוחמה
בת רחל .אורית בת ורדה .אירית בת שושנה .שמואל בן מזל .אהרון בן מרים .יהושע מנחם בן אסתר .אפרת בת אורה נור .יעל
בת מלכה .שלמה בן עליזה נ"י
לזרע של קיימא :אברהם בן ויקי ויהודית בת אסתר .ליאב בן אורנה וליטל בת אבישי .ארז ברוך בן סמדר ורחל חיה בת אסתר.
שלמה בן יוכבד ומיכל בת שמחה רחל .אברהם בן בת שבע ושרה בת אוסנת נ"י

לתגובות ,הערות ,הארות ,או תרומות להחזקת העלון אפשרות להקדשה לרפואה ולברכה
ניתן לקבל את העלון דרך האימ"ל meirze645@gmail.com – meirze66@walla.co.il
ניתן ליצור קשר מס' פלאפון 050 – 7322202 :תזכו למצוות.
ולדעת נט

פרשת

בס"ד

כי תצא

בית זכריה
תורה וחסד

עלון מס' 231

סבא רבא כמו"ר סאלם במו"ר מתנא זכריה זצוק"ל זיע"א ראב"ד ביד"א ח' סיון

סבי כמו"ר צאלח במו"ר סאלם זכריה זצוק"ל זיע"א אב"ד כ' אדר
כבוד אבי ועט"ר מו"ר עובדיה בכמו"ר צאלח זכריה זצ"ל ו' אייר
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

עורך :בנו מאיר זכריה
כניסת ויציאת השבת
שבת שלום ומבורך אלול תשע"ט שנה ה'
ירושלים כ +6:33 .יציאה  7:23תל אביב כ 6:31 .יציאה  7:20חיפה כ 6:32 .יציאה 7:22
ר"ת :ירושלים  8:08תל אביב 8:05
באר שבע כ 6:32 .יציאה 7:22
ירושלים – סוף זמן קריאת שמע בשבת (א') ( 8:47ב)  9:25חצות היום  12:37-35שקיעה 6:52
ת"א – סוף זמן קריאת שמע בשבת (א') ( 8:51ב)  9:29חצות היום  12:38-36שקיעה 6:49
בירושלים  +לנוהגים  40דקות 6:13
לפי לוח "אור חיים"
לא תראה את שור אחיך או  ...והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך (כב א)
לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם ,השב תשיבם לאחיך – ואם רואים את
נשמתו שלו נידחת ,אובדת דרך ,תוהה ומנותקת ממבועי הנצח וממעיינות האמונה ,האם רשאים אנו
להתעלם? האם ניתן להשאר שווי נפש ואדישים נוכח זאת?
ויתירה מזו ,בהמשך נאמר :לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם ,הקם תקים
עימו ,ואם רואים את ה אח עצמו כשהוא נופל בדרך ,נופל ונכשל בעבירות ,האם אפשר להתעלם? האם
אפשר לומר שלום עלייך נפשי?!
האמת היא ,את העולם כולו לא נוכל לתקן ,וכבר התריע רבות על כך מרן הראשון לציון רבנו עובדיה
יוסף זצוק"ל זיע"א ,ואף הציע שכל אחד ישוחח עם מכר אחד ,עם חבר אחד ,ינסה להדריך אותו ,ללמדו
ולהסביר לו מעיקרי תורתינו הקדושה ,אולי אף יארח אותו בביתו להטעימו אמונה וזיו תורה ומצוות ,אולי
יצליח לקרבו ,ובזה יציל עולם מלא ,לדורות...
היש לנו מושג כמה אהבה תורעף עלינו ממרום ,כאשר נבוא ליום הדין ,ונאמר" :ריבנו של עולם ,הבאנו
עימנו אחד מבניך ,ששב אליך בתשובה"( .מעיין השבוע ,כי תצא עמ' תמ"ז)
סיפור
מנחם קונדיטון המכונה קונדי ,בעל מוסך היוקרה "קונדי בע"מ" ,חשב שהוא עוד רגע מתעלף .רק זה
היה חסר לו ,ממש רק זה .הוא – שיהיה בריא – עמוס עבודה עד השמיים ,הקליינטים מורטים את
נוצותיו ,אשתו מקטרת על היעדרויותיו התכופות ,ורק זה היה חסר לו עכשיו ,קונדי נשם עמוק ,התיישב
על הכיסא הסמוך חרש באצבע יד ימינו המיובלת את קרחתו הרחבה והנוצצת והרגיש שהוא הולך ושוקע
לתוך מבוכה ,שאין לו כלים להתמודד איתה .רגע ,סבלנות ,מה בדיוק היה חסר או לא חסר לאדון קונדי?
לאדון קונדיטון המוסכניק האמיד ,יש רק בן אחד ,והוא אוהב אותו .אהבת-נפש .קונדי הביט בכיפה
הלבנה הסרוגה ,הענקית של – בנו יחידו מחמד נפשו – צביקי ,בציציות המשתלשלות ,ברגליו הרוקדות,
והמשיך ללחוש "רק זה היה חסר לי"" .אבא תהיה מאושר .אני חוזר בתשובה ,אני עם בורא עולם ועוד
תירווה ממני נחת ,חייך אבא חייך ,המוסך זה לא כל העולם ,יש אבא בשמים ,יש תורה ,יש רבי נחמן."...
צביקי אחז בידיו של אביו וניסה להרימו ולרקוד עמו ריקוד ברסלב עליז בסיגנון "בך רבנו נגילה ,בך
רבנו נשמחה" .אבל קונדי חש שרגליו כבדות ,ראשו מסוחרר" ,צביקי חוזר בתשובה" " .אני ברוך השם
בריא ,חזק ושמח ומצווה גדולה להיות בשמחה ,תשמח בי אבא" .צביקי פתח את שקית הניילון הכתומה
שאחז בידו והציץ פנימה" .מה יש בשקית?" שאל קונדי שהספיק להתאושש מן ההלם של הבוקר" .שני
סנדוויצ'ים ועוד כמה ניירות…" השיב הבן.

צביקי קונדיטון בן ה 21 -נטל לעצמו משימה להפיץ את תורת רבנו .חוברות ,ספרים ,סטיקרים ,הכל כדי
שיהודים יהיו בשמחה ,שיאמינו שאין יאוש בעולם .וכך נפתחה לה חזית מרתקת בין האב לבן" .תראה
צביקי" אמר לו קונדי "אני ואמא שלך עברנו ב"ה את המשבר של החזרה בתשובה שלך ,אתה בננו היחיד,
אני אוהב אותך ומכבד אותך ,אבל עשה טובה תפסיק להדביק לי סטיקרים עם סיסמאות על הג׳יפ שלי,
ולא על המכוניות של הקליינטים במוסך ,זה מכעיס את הקליינטים" .צביקי לא בדיוק שמע ,ולפחות פעם
פעמיים בשבוע היה בא למוסך של אביו ומדביק .הוא מדביק וקונדי מוציא .השימשה האחורית של הג׳יפ
המשפחתי היתה עמוסה בסטיקרים ססגוניים המפכים המון תקווה ,אהבה ואמונה .צביקי מדביק ,קונדי
מוריד .זה הפך לנורמה שכבר הפסיקו לכעוס עליה .השעה שש ושלושים בבוקר באחד מימי החול ,בעוד
המיחם מרתיח את המים לכוס הקפה של הבוקר ,עקר קונדי בחמת זעם שישה סטיקרים חדשים שהדביק
צביקי על השימשה האחורית של הג׳יפ" .הוא עולה לי על העצבים לפעמים" מלמל קונדי.
בשעה  7:30עלה קונדי על הג׳יפ ,ופניו מועדות למוסך .בכניסה לאזור התעשייה השתרך פקק ארוך.
המון ציפצופים ,אוטובוסים ,ילדים עם תיקים על הכתפיים ,פקק מעיק .קונדי האזין ליומן הבוקר ,כשרגלו
מחליפה לחיצות ,פעם ברקס ,פעם גז .מאחוריו נסעה מרצדס כסופה המשדרת יוקרה .רק בשעה 8:00
השתחרר ה פקק וקונדי האיץ את הג׳יפ לכיוון המוסך ,ימינה שמאלה ושוב ימינה .המרצדס הכסופה עדיין
מאחוריו .קונדי החנה את הג׳יפ מול המוסך ,והמרצדס עצרה לצידו .גבר לבוש בחליפה מהודרת ירד מן
המרצדס וניגש לקונדי התמה .אדוני ,אמר הגבר "אתה הצלת את חיי ,ממש כך ,אתה לא תאמין אבל
בזכותך אני חי .אין לך מושג מה עשית בשבילי…" .קונדי הביט בסקרנות מהולה ברחמנות בעיניו של
האיש הצעיר" ,אני מקווה שהטיפוס הזה הוא נורמלי .מבולבלים אנוכי…?" הרהר בעל המוסך" .איננו
מכירים אדוני" "לא זכור לי מעולם שהצלתי חייו של מישהו .לא הייתי חייל קרבי ,ולא מתנדב במד"א.
בוקר טוב לך ויום מוצלח" .האיש הצעיר הלבוש בהידור נעמד מול קונדי ואמר "שמי אורן גינצבורג ,איש
עסקים ,לפני כשנה ביצעתי כמה מהלכים כלכליים לא אחראיים ,שלא כאן המקום לפרט .אתמול הודיעו
לי מבנק אוף אמריקה שהם מעקלים את נכסי וחשבונותי .ה-כ-ל ה-ל-ך .המרצדס שאתה רואה גם היא
מעוקלת .מחר היא נלקחת ממני .אני לפניך ,שבר כלי .עבר עלי לילה שחור משחור .הבוקר החלטתי
לסיים… איבדתי את טעם החיים ,עשרות אנשים איבדו פרנסתם בגללי… והייתי בדרך לעשות צעד חד-
צדדי כדי לעזוב לעולם – שכנראה – כולו טוב ,עקב ייאוש נורא וחוסר אונים .התנעתי את המרצדס כדי
להגיע לצוקי הים לדרכי האחרונה .והנה פקק .ואתה מולי .ואני מביט בשימשה האחורית של הג׳יפ שלך
ושם מודבק לו סטיקר ענק ,באותיות צהובות על רקע שחור 'ה' איתך ,עמך ואצלך ,ייאוש לא קיים בעולם
כלל .הכל יתהפך לטובה' .כמעט  40דקות המילים הללו מרצדות לי מול העיניים .אני חוזר וקורא ,פעם
אחר פעם .ולפתע חשתי שמחה פנימית ,בטחון עצמי ,רצון לחיות ,שאיפה לשנות את המצב .יש אלוקים,
הוא איתי ,הוא יושיע אותי ,איך כתוב בסטיקר שלך ,הכל יתהפך לטובה" .ושוב מבוכה .קונדי לחץ את
ידו של גינצבורג ואמר לו "ידידי ,אני מאמין שתצא מהמצב .איך כתוב פה… אין ייאוש ,אז יאללה רוץ
לעסק שלך תלחם מול הבנקים ,אתה צעיר ,החיים לפניך"" .תודה ,תודה לך על הכל" והם לחצו ידיים
ונפרדו בחביבות .קונדי ניצב מאחורי הג׳יפ הלבן שלו והרהר "הרי אני תלשתי בבוקר שישה סטיקרים,
את כל מה שהודבק ,והנה צביקי תלה סטיקר נוסף מבלי שארגיש .קונדי התחיל לקרוא את הסטיקר "ה'
איתך עמך ואצלך ,ייאוש לא קיים בעולם כלל ,הכל יתהפך לטובה" .ואז חלפה מחשבה נפלאה במוחו של
מנחם קונדיטון המוסכניק "אני לא מאמין ,ממש לא מאמין ,סטיקר אחד קטן שתלוי בקושי שעה על
השימשה האחורית של הג'יפ שלי הכניס שמחת -חיים ועידוד ליהודי מיואש – בין חיים למוות – והחזיר
לו את הצבע לפנים .מי יודע איזה אור מכניסה התורה ללב של הבן-אדם ,הרי צביקי שלי דומה ללפיד
של אור ואהבה" .לפתע צלצל הפלאפון .על הקו צביקי" .אבא אני הכי אוהב אותך בעולם .אתה האיש
הכי קדוש שלי ,אני מבקש סליחה ,בבוקר הורדת את כל הסטיקרים אבל בלי שהרגשת הדבקתי סטיקר
נוסף לפני שיצאת .אבא אל תכעס ,אני בסך הכל רוצה שגם הג'יפ שלנו יפרסם שאין ייאוש בעולם כלל,
להסביר לאנשים שיש אבא בשמים שאוהב ודואג להם .אתה לא כועס אבא נכון?".
קונדי הינהן בראשו והפטיר בחיבה "כועס? אף פעם לא כעסתי" .חלפה שנה וחצי .שעת בוקר ,מרצדס
כחולה גולשת באיטיות לכיוון המוסך של קונדי .השימשה ודלתותיה עמוסים סטיקרים מאירי עיניים .הג'יפ
של קונדי הוא צעצוע קטן ,לעומת הסטיקרים של המרצדס המודבקים מכל הצדדים .אורן גינצבורג איש
העסקים נכנס פנימה .קונדי מביט בו בעין בוחנת" .אנחנו מכירים ,נכון?"" .כן" משיב גינצבורג "אני
מהסטיקר ,רציתי לשמח אותך ,מאותו בוקר של הסטיקר ,נכנסה בי מוטיבציה אדירה .הפכתי עולמות,
הכנסתי שותפים ,קיבלתי אשראים ,החזרתי חובות ,וברוך השם ,הגלגל העיסקי התהפך לטובה".

" אני מאושר" אמר קונדי "זו סיבה לשתות לחיים" .הוא הוציא כיפה קטנה מכיסו ,שלף בקבוק ויסקי עם
שתי כוסות ומזג לגינצבורג" .הבן שלי אמר שצריך לברך 'שהכל נהיה בדברו' על ויסקי ,רגע אתן לך כיפה
אדון גינצבורג"" .לא צריך קונדי ,הכיפה שלי כבר שנה וחצי על הראש ,מאז המפגש שלי עם הסטיקר
שלך"" .זה הסטיקר של צביקי הבן שלי ,הוא אחראי על ההדבקות" .השניים ברכו ולגמו מן הוויסקי .לפתע
– כרוח סערה – נכנס צביקי למשרד ואמר" :אבא ,אתה לא תאמין ,בחיים לא ראיתי מכונית מודבקת עם
סטיקרים כל כך יפה ,מכל הצדדים .חתיכת אוטו שיכול להחזיר בתשובה את כל כביש החוף… באמת
כל הכבוד ".קונדי וגינצבורג פרצו בצחוק" .אני חזרתי לחיים ,וחזרתי בתשובה בזכות הסטיקר שלך" סיפר
גינצבורג" .אתה רואה אבא" שמח צביקי "הנה קיבלת איתות מבורא עולם ,מה יכול לעשות סטיקר קטן
בעיקר כשהוא על הג'יפ הקדוש שלך"(.קובי לוי)
הלכות חודש אלול מפסקי מורינו ורבינו רבי עובדיה יוסף זצוק"ל
שאלה :האם יש חיוב לבדוק תפילין ומזוזות בחודש אלול?
תשובה :המחמיר לבדוק את התפילין ו המזוזות מידי שנה בשנה ,בחודש אלול תבוא עליו ברכה( .ילקו"י
סי' תקפא ,יחו"ד א ,מט).

שאלה :מי שיש באפשרותו או לומר תיקון חצות או סליחות מה עדיף שיעשה?
תשובה :אמירת תיקון חצות חשובה יותר מאמירת סליחות עם הציבור (ילקו"י סי' תקפא).
ביקורת בונה או משוב שלילי
פעמים שאדם חש שלא בטוב ,מטבע העולם הוא נגש לרופא ומבקש תרופה לכאב ראש או למיחושים ,לאחר
בדיקה קצרה הרופא מורה לאדם לא להמשיך בשגרת יומו ואף לא נותן לו תרופה למיחושים עליהם הוא התלונן,
הוא שולח אותו לחדר מיון לטיפול חירום .האדם לא מבין מה הלחץ וההיסטריה של הרופא .הוא לא יודע שהרופא
אבחן שיש לו כריש דם שמסתובב לו לאיטו בעורקים שבגופו והוא בסיכון גבוה במיוחד .עד שלא יסירו את הסכנה
המאיימת עליו ,אין מה לטפל בתלונות שלו על המיחושים.
ישנם דברים שמוגדרים בפי אנשי מקצוע כמרכיבי סיכון לזוגיות ,כל עוד לא יטופלו ויוסרו מרכיבי הסיכון המאיימים
על החוסן והיציבות של בני הזוג אין טעם לטפל בקשיים וחוסר מיומנויות כדפוסי תקשורת לקויים או חוסר התמודדות
בזמני קונפליקט .ראשית צריך להסיר את מרכיב הסיכון המאיים על בני הזוג בחייהם המשותפים .המוביל והמצוי
ביותר זו הביקורת ,במאמר קודם הסברנו על הביקורת ,משמעותה וההשלכות הנובעות ממנה .אך האם אסור לומר
כלום לבן/ת הזוג? צריך כל הזמן להבליג וספוג? האם אי אפשר לומר ביקורת תועלתית ,עם כוונה טובה" ,בונה"?
אפשר לומר ,אבל לא עם ביקורת ,משום שהמושג ביקורת בונה מהווה מיתוס מטעה ,הוא עטוף בעטיפה חיובית
שמסתירה משהו עמוק ונסתר .משום שכל דבר הנאמר באופן המקטין את הזולת ,הוא מחלחל למערכת הזוגית
באופן שלילי ומסכן .התגובה של המבוקר במצב כזה לא תהיה חדה ותקיפה כמו בביקורת רגילה משום שהוא רואה
שכוונתו של המבק ר חיובית ,אך עדיין ההקטנה תחלחל לתוך נפשו ורגשותיו ובמשך הזמן תגיע לכדי סכנה לזוגיות
בכללותה (כמו אותו כריש נסתר) .אז מה כן? משוב שלילי .כל משפט שיתחיל ב"למה" אין מלח באוכל? או "אתה"
לא קולט מה אני מדברת ,זה ביקורת .במשוב שלילי נאמר מה מפריע לי ולא מה את/ה לא בסדר" ,אם היה קצת
יותר מלח זה היה מושלם" "אני חושבת שלא הבנת אותי" בצורה קצרה ,ברורה ומדויקת ללא תיאורים ותפאורה.
שזור באמירה חיובית ,תקווה או הערכה .אמירה כזו תשקף רגשות ותחושות שיתקבלו אצל בן/ת הזוג ברכות
המאפשרת לו להתחבר ולהבין את המתחולל בנפשו של האומר .מכאן הדרך לחיים נכונים וטובים תהיה יותר קרובה.
על מרכיבי סיכון נוספים במאמרים אחרים( .המשך אי"ה בשבוע הבא)
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