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הצוואה המסתורית...
אוניה קטנה ועמוסה, עגנה עם שחר בחופי ארצות הברית. מהאוניה 
מגיא  מוצלים  ואודים  חרב  שרידי  המרובים,  הנוסעים  לרדת  מיהרו 
איש  איש  הגדולה,  לאמריקה  נמלטו  הם  הבוערת.  באירופה  ההריגה 

וצרורו הקטן, אותו הספיק לארוז לפני שברח ונמלט...
בין היורדים מהאוניה, נמנה גם נער צעיר, צנום ובודד, שכל משפחתו 
נותרה מאחור, נעקדה על קידוש השם. רק הוא ניצל והגיע הנה, ושקית 
וגואל,  מכר  לו  באין  הזאת.  בעת  רכושו  כל  את  המכילה  בידו  קטנה 
התגלגל ממקום למקום, עד שנקלע לבית מדרש הומה ששימש כישיבה 
לבחורים שנמלטו מאירופה. זה המקום בו חשקה נפשו, בו יוכל לעלות 

ולהתעלות בתורה באין מפריע...
מבוקר ועד ליל וגם אל תוך שעות הלילה, לא הפסיק להגות בתורה, 
ללומדה ולשננה. הוא הפך לבן תורה אמיתי בכל מהותו ויישותו, כאשר 
כל העולם הזה ממנו והלאה. יש לו את המזוודה הקטנה עם כמה פריטי 

לבוש, יש לו מזון מהישיבה, ויש לו את הגמרא - והיא העיקר!
בתוככי השקית שצרר כשנמלט, הצליח להכניס חולצה אחת, שהיתה 
למעשה מחצית ממלתחת בגדיו. חולצה אחת הוא לובש, חולצה נוספת 
מקופלת בשקית. עתה, הצניע את היפה שבהן - לכבוד השבת, ואילו 
את החולצה השניה - לבש בימי השבוע. כך התנהלה חלוקת החולצות 
על מי מנוחות, כשיום השבת זוכה לכבוד גדול - חולצה יפה ומכובדת, 

לעומת חולצת ימי החול המתבלה והולכת...
בלתה  ראשונה  והתבלו.  הלכו  החולצות  ושתי  הימים,  שחלפו  אלא 
הזמן,  עם  השבתית.  החולצה  גם   - אחריה  ומעט  החול,  ימי  חולצת 
תפרים  נפערו,  חורים  שלמותן,  את  איבדו  כבר  הבלויות  החולצות 
נפרמו, החולצות נראו כמו נפה מחוררת... מה עושים עכשיו? הן לא 

יעזוב את הגמרא האהובה בשביל חולצה!
בהרהור נוסף, עלתה במוחו הברקה, שהעלתה חיוך על שפתיו ושימחה 
ניכרים!  יהיו  לא  החורים  ואז  חליפתו,  ללבוש את  יכול  הוא  לבו.  את 
נראו  לא  וכבר  העליון,  מעילו  את  ולבש  מיהר  למעשה,  וממחשבה 
המדרש,  לבית  וראוי  טוב  הזה  שהפיתרון  אלא  שבחולצה...  החורים 
כשכל  בישיבתו,  האוכל  בחדר  אך  חליפות,  לבשו  רבים  בחורים  בו 
הבחורים לבושים בחולצות בלבד, איך יוכל לרדת לחדר האוכל בחליפה 

ולהרגיש כה שונה ומוזר מכולם?
שב הנער וחשב, ובמוחו עלתה הברקה נוספת, העולה על קודמתה. 'הן 
אחרי עת התפילה, משתהים הבחורים ומתעכבים בבית המדרש עוד 
כמה דקות. בזמן הזה חדר האוכל ריק ושומם, וניתן לאכול בו כשאיש 

אינו רואה כי אני לבוש במעיל העליון. זה הפתרון!'
למחרת, רגע אחרי הקדיש שאחרי 'עלינו לשבח', נמלט מיודענו הבחור 
כשחבריו  המדרש  לבית  ועלה  בירך,  בזריזות,  אכל  האוכל,  חדר  אל 
החלו יורדים. כך הצליח לאכול כשהוא לבוש במעיל העליון, ורבע שעה 
הבוקר,  ארוחת  אחרי  המדרש,  בבית  היה  כבר   - הסדר  תחילת  לפני 
בעוד חבריו סועדים עדיין פת שחרית. יש עכשיו רבע שעה פנויה, עד 

שיבוא החברותא, עד שהסדר יתחיל. כמה זמן? רבע שעה!

'זה זמן יקר, אי אפשר לתת לו לחלוף בחוסר מעש', פסק לעצמו, ובנה 
סדר לימוד ייחודי. ברבע השעה הזו ילמד מדי יום מסכת נוספת, אשר 
 - נעלה  לצורך  הזו  השעה  רבע  את  ינצל  הוא  בישיבה.  נלמדת  אינה 

להספיק לימוד נוסף בסדר יומו. למשך כמה זמן?
לרבע שעה!

בה.  ללמוד  החל  והוא  הסמוכה,  זבחים  מסכת  הגמרא  על  נחו  עיניו 
ושינן.  חזר  רק רבע שעה. החל בגמרא, המשיך למפרשים,  יום,  מדי 
זמן,  הרבה  לא  כאן,  גם  מנחות.  מסכת  ללמוד  ועבר  זו,  מסכת  סיים 
כתוצאה  חוסך  שהוא  השעה  רבע  את  רק  להפליא.  קפדני  יומו  סדר 
מקדיש  הוא  הזה  הזמן  את  רק  הבוקר,  בארוחת  והחיפזון  מהמהירות 

ללימוד המסכת הנוספת: רבע שעה!
חלפו כמה שנים. מיודענו הנער לומד בישיבה, עולה ומתעלה בתורה 
ויראת שמים. את רבע השעה הוא מנצל, קונה את המסכתות הללו ישר 

והפוך, בקי בהן בעל פה. זה בא לו די בקלות, סך הכל:
רבע שעה!

חלפו עוד כמה שנים. הנער נישא, הקים בית, בנה משפחה לתפארת. 
התורני  בידע  התפרסם  הוא  בעמלו.  ברכה  וראה  במסחר,  ידו  שלח 
הנפלא שיש לו וגם בעושרו המופלג, זכה ל'תורה וגדולה במקום אחד'.

בהתרגשות  פתחו  האבלים  ובניו  עולמו,  לבית  האיש  נלקח  לימים, 
חידה  ממש  מוזרות,  בעיניהם  נראו  הראשונות  השורות  הצוואה.  את 

סתומה. לקח להם זמן לעכל, להבין מה אבא רצה להביע...
וכך כתב האב:

להחריד,  בלויות  חולצות  שתי  מצויות  שלי  בכספת  היקרים!  'בניי 
מחוררות מכל עבר. אני מבקש כי תקחו את שתי החולצות הללו, ותתלו 
אותן במרכז טרקלין הבית, בשעה שיעלו המוני המנחמים לנחמכם על 
פטירת אביכם. לכל חולצה תצמידו תווית, על אחת תכתבו 'זבחים', ועל 
המודבקות  והתוויות  החולצות  לפשר  ישאלו  וכולם  'מנחות'.  חברתה 

עליהן, וזו מטרתי - - -
על  לחיים,  יקר  מסר  אותי  לימדו  הללו  החולצות  כי  להם  שתספרו 
חשיבות הזמן. בזכותן למדתי לגלות מהי רבע שעה, עד כמה כל דקה 
וכל רגע, בניצול נכון, יכולים להפוך לכלי רב עוצמה להשגת יעד נוסף, 

למימוש שאיפה נכספת!
בגלל החולצות הבלויות, נותרו לי כמה דקות פנויות ביום. הייתי יכול 
ואז הייתי מפסיד קנין נצחי רב  ועל הא,  לאבד את הזמן הזה על דא 
ערך. בזכות העובדה ששתי החולצות האלו בלו, והוכרחתי למהר בחדר 

האוכל - הרווחתי רבע שעה ביום!
רבע שעה!

האלו  החולצות  שתי  ומלואו!  עולם  זה  אבל  כלום,  כמעט  נראה  זה 
ישמשו כמזכרת, יעידו כתמרור: רבע שעה זה המון זמן, בכל דקה ניתן 
רבע שעה, אל  על  תוותרו  לעולם אל  לאסוף.  לזכות,  לקנות,  להשיג, 

תתנו לה לחלוף בחוסר מעש!'
נתלו  החולצות  המומים.  בניו  את  שהותירה  צוואתו,  דברי  כאן  עד 
לראווה בסלון הבית, וכל המנחמים שאלו לפשרן, וקיבלו את התשובה 
המסעירה בפרוטרוט. וכבר בצאתם מבית האבל, החלו לפשפש בסדר 
מועיל  בתוכן  אותה  ולמלא  האבודה,  השעה  רבע  את  למצוא  יומם, 

ונצחי.
כדאי מאוד להפנים את המסר שהוא נושא עבורנו.

כי כולנו מביטים בלו"ז הצפוף שלנו, עמוס מטלות, רווי משימות, צפוף 
להכניס  ברוגע?  להם  ולהאזין  הילדים  עם  לשבת  להספיק  בביצועים. 
בשמחה,  זאת  עושה  הייתי  לזולת?  עזרה  חסד?  מעשה  נוסף?  שיעור 
אבל מתי, אין לי זמן! נמצא את הדקות המתאימות לשבת עם ילדינו, 
להאזין להם, להקשיב להם בשלווה. נמצא גם זמן להוסיף חסד, שיעור 

תורני, פנינה מאוצרות האגדה והמוסר. 
כולנו יכולים להרויח אינסוף אוצרות נצח בניצול נכון של הזמן ולזכור 

שכל רגע זה נצח! 
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פרשת בלק
בתחילת הפרשה שואל רש"י: מפני מה השרה 
ועונה  רשע.  גוי  על  שכינתו  הוא  ברוך  הקדוש 
לומר  לאומות  פה  פתחון  יהא  שלא  כדי  רש"י 
אילו היו לנו נביאים חזרנו למוטב, העמיד להם 
היו  שבתחילה  העולם,  גדר  פרצו  והם  נביאים 
גדורים בעריות וזה נתן להם עצה להפקיר עצמן 
לזנות. ע"כ. וכבר שאלו המפרשים מה התשובה 
יבואו בטענה מדוע העמדת  הרי אומות העולם 
לנו נביא כזה רשע, אם היית נותן לנו נביא צדיק 

כמשה, אז היינו בסדר גמור.
בספר 'תפארת שמשון' מבאר הרב פינקוס זצ"ל 
בהקדים את דברי הגמ' (חולין פט) שדרשו על 
הפסוק "לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם" 

־אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם, שאפי
לו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין 

"ואנ גדולה לאברהם אמר  נתתי  לפני.  ־עצמכם 
כי עפר ואפר" למשה ואהרן אמרו "ונחנו מה" 
לדוד אמר "ואנכי תולעת ולא איש". אבל עובדי 

כוכבים אינן כן נתתי גדולה לנמרוד אמר "הבה 
נבנה לנו עיר". לפרעה "אמר מי ה' אשר אשמע 
בקולו", לסנחריב אמר "מי בכל אלקי הארצות", 
"אעלה על במתי עב", לחירם  לנבוכדנצר אמר 
מלך צור אמר "מושב אלקים ישבתי בלב ימים". 
ע"כ. המובן בדברים: גדלות הוא כח מגדל, הוא 
מגדל את הגרעין הזרוע בעומק. כשהאדם הוא 
קטנות  כך  כל  הן  שבו  הנסתרות  הנקודות  קטן 
ועמוקות שאינן נראות לעולם, אבל כאשר הוא 
גודל הפנימיות שלו גדלה גם כן, ואז בולטת היא 

כלפי חוץ ומתגלה מהותו האמיתית. 
וזה גם החילוק בין ישראל לאומות. כאשר האדם 
עדיין קטן ההבדל דק, ולא ניכר ההבדל. מחמת 
שהמידות טמונות עמוק עמוק בנסתרות הנפש. 
אבל כאשר האדם מקבל "גדולה" אז רואים מי 
כשגדלו  ודוד  משה  אבינו  אברהם  באמת.  הוא 
סנחריב  פרעה  נמרוד  ואילו  עמם.  הענוה  גדלה 

נוד היתה  לא  גדולים  ־ונבוכדנצר אלמלא שהיו 
עת פנימיותם האמיתית, אבל כאשר גדלו גדלה 
רשעותם והתגלתה מהותם. ולפי זה נבין את גם 
מה שקרה כאן עם בלעם. אלמלא שבלעם היה 

והנ הגון  והכי  טוב  הכי  האדם  היה  הוא  ־נביא 
והקב"ה  הגויים שנבראו מעולם.  כל  מבין  חמד 
לו  ונתן  ביותר שיש במציאות,  בגוי הטוב  בחר 
גדלות עצומה, נבואה בדומה למשה רבינו, ומכח 
זה דוקא גדלה פנימיותו ואמיתת מהותו, ונעשה 

־הרשע הגדול ביותר, עד שפרץ גדרו של עולם ונ
סתתמה טענת האומות שביקשו גם הם נביאים.

בגמ' (סוכה נב ע"א) דרש רבי עוירא, ואיתימא 
רבי יהושע בן לוי: שבעה שמות יש לו ליצר הרע. 
קראו  דוד  ערל,  קראו  משה  רע,  קראו  הקב"ה 
טמא, שלמה קראו שונא, ישעיה קראו מכשול, 
יחזקאל קראו אבן, יואל קראו צפוני, ע"כ. ושאלו 
המפרשים מהי משמעות כינוי זה "צפוני", שאר 
רע,  נקרא  קשה  הוא  כמה  עד  מובנים  הכינויים 
מהי  זה  צפוני  אבל  אבן.  ערל,  מכשול,  שונא, 

משמעותו.
אפש שני  שיש  מבאר:  משמואל'  'שם  ־בספר 

בדבר  האחת  האדם,  את  להחטיא  ליצר  רויות 
ויש אפש לעבור,  ומסיתהו  ־שיודע שהוא חטא 

רות שניה ליצה"ר להחטיא באופן עוד יותר גרוע 
שהוא מטמין ומצפין עצמו בקרב לב האדם עד 
שאיננו נרגש, אלא כל מעשהו הוא להרדים את 
האדם ולקררהו ולהחליק את הרע בעיניו ולאט 
שהשינוי  ובהיות  תחתיו  שחת  חופר  הוא  לאט 
נופל  שאיננו  בלבבו  חושב  עדיין  פתאומי  איננו 
וצדיק.  טוב  עוד  ואולי  הכשרים  ישראל  מעדת 
והוסיף  עצמו.  את  שמצפין  "צפוני"  נקרא  ולכן 
יצה"ר  הם  הראשונים  שמותיו  שששת  ונראה 
ממין הראשון שמסית לאיסור אף שיודע האדם 
שהוא חטא, ושמו השביעי "צפוני" ועליו אמרו 
בש"ס "מפני שצפון ועומד בלבו של אדם", זהו 
עצמו  ומצפין  מטמין  שהוא  השני  ממין  יצה"ר 
וידוע שבכל מספר שבעה השביעי שקול  כנ"ל. 
ככולם או יותר מכולם וע"כ מין יצה"ר זה הוא 

גרוע מכולם וצריך שמירה יתירה ממנו. 

צום י"ז בתמוז
ביום י"ז בתמוז ארעו חמשה דברים: 1.נשתברו 
הלוחות. 2.בוטל התמיד. 3.שרף אפוסטמוס את 
העיר  5.נבקעה  בהיכל.  צלם  4.הועמד  התורה. 

ירושלים. ולכן חכמים קבעו ביום זה צום.
צאת  עד  השחר  בעלות  הוא  הצום  תחילת 
הכוכבים ואסור רק באכילה ושתיה אבל נעילת 
ולכן  מותרים  המיטה  ותשמיש  סיכה,  הסנדל, 
מעיקר הדין מותר להתקלח אפילו במים חמים 
והמחמיר שלא להתקלח במים חמים תבוא עליו 

ברכה.
צאת  עד  השחר  מעלות  מתחיל  שהצום  אף  א. 
(שלפני  בלילה  ישן  אם  מקום  מכל  הכוכבים, 
משנתו  וקם  הצום)  מתחיל  ובבוקר  התענית 
ולשתות אפילו  לו לאכול  באמצע הלילה אסור 
לישון  שהלך  כיוון   , הצום  התחיל  לא  שעוד 
נחשב  ולכן  והשתייה  האכילה  מן  דעתו  הסיח 
לאכול  רוצה  אם  ולכן  לתענית,  נכנס  כאילו 

תנאי  לעשות  צריך  השחר  עלות  לפני  ולשתות 
לפני שהולך לישון שכוונתו לקום במשך הלילה 
לאכול ולשתות , במידה ושכח ולא עשה תנאי 
אולם אם  לאכול,  עלות השחר אסור  לפני  וקם 
שיסמוך  מי  על  לו  יש  השותה  צימאון,  מרגיש 

ובפרט אם רגיל לקום ולשתות במהלך הלילה.
הצום,  ביום  הפה  את  לשטוף  הנכון  מן  אין  ב. 
מותר,  צורך  במקום  מרביעית  בפחות  אולם 
ולכן מי שקשה לו  יבלע את המים,  ויזהר שלא 
בבוקר שהוא קם משנתו לא לצחצח שינים ביום 
לו  מותר  מפיו  רע  ריח  לו  שיש  מי  או  התענית 
לצחצח שיניו או לשטוף את פיו וכמובן שיזהר 
שלא יבלע את המים ויכניס לפיו פחות מרביעית 

(81 גרם).
ג. מי ששכח ובירך על מאכל או על משקה ביום 
התענית ולפני שטעם נזכר שהיום יום צום יטעם 
כל שהוא מן המאכל או מהמשקה כדי שברכתו 
לא תהיה לבטלה. (משום שברכה לבטלה לדעת 
ואיסור  דאורייתא  איסור  זה  ערוך  השולחן  מרן 
שיש  ואע"פ  מדרבנן  הוא  התענית  ביום  אכילה 
אומרים שחיוב התענית הוא מדברי קבלה היינו 
זה בוודאי אינו חיוב  נביאים מכל מקום  מדברי 
מדאורייתא), אולם פשוט שאחר שטעם אסור 
להמשיך  וצריך  לשתות  או  לאכול  להמשיך  לו 

ולהתענות.
התענית.  צום  ביום  בתפילה  עננו  לומר  צריך  ד. 
ואם אכל ביום התענית בשוגג או שבירך בטעות 

אם אכל פחות מככותבת הגסה (ככותבת הגסה 
רשאי  גרם)   54 שזה  שלו  הגרעין  עם  תמר  זה 
לומר עננו בתפילתו ואינו נחשב כשקרן בתפילתו 
שעדין לעניין תענית נחשב מעונה (משום שחז"ל 
למדו שעד ככותבת הגסה אין ישוב הדעת לגוף 
יותר מככותבת הגסה  ואם אכל  לעניין אכילה) 
(54 גרם) אינו רשאי לומר בתפילתו עננו אולם 

עדין צריך להמשיך ולהתענות עד צאת הצום.
ה. מותר לעשן סיגריות ביום צום התענית.

מנחה,  בתפילת  כפיהם  את  נושאים  הכהנים  ו. 
ולכן יקבעו את תפילת המנחה כ-40 דקות לפני 
השקיעה כדי שעד שיגיע השליח ציבור בחזרה 
קודם  שעה  חצי  בתוך  זה  יהיה  כהנים  לברכת 
פלג  אחר  מנחה  התפללו  אם  אולם  השקיעה. 
צאת  קודם  זמניות  בשעות  ורבע  (שעה  מנחה 
כוכבים) לכתחילה לא יעלו הכהנים לדוכן אולם 
אם עלו לא ירדו ובמקום שנהגו שהכהנים עולים 
לדוכן אחר פלג מנחה יש להם על מה שיסמוך.

אבל אם מתפללים מנחה בעוד היום גדול(לפני 
פלג מנחה)אין לכהנים לישא את כפיהם ואפילו 
שלא  להנהיג  יש  לדוכן  לעלות  שנהגו  במקום 

יעלו.
ויצא מחוץ  כפיו,  ישא את  לא  כהן שלא צם  ז. 

לבית הכנסת בזמן נשיאת הכפיים.
בית  בבניין  לראות  בקרוב  שנזכה  רצון  ויהי 

המקדש במהרה בימינו, אמן.



האם אנחנו אופטימיים מדי?
בוודאי שכן! 

שמקורה  אופטימיות,  של  יתר  ממנת  'סובלים'  כולנו  כמעט 
באשליה קוגניטיבית הגורמת לרובנו לחשוב ולדמיין שהעתיד 

שלנו יהיה טוב יותר מהעבר או ההווה.
 0.02% רק  ובפועל  ועשרים,  מאה  עד  שנחיה  בטוחים  רובנו 
מהאוכלוסייה מגיעים לגיל מאה. כששואלים אנשים ובעיקר צעירים מהו 
הסיכוי שיהיו מעורבים בתאונת דרכים קשה, חלילה, או שיחלו במחלה 
בפועל  אבל  נמוכים,  לכך  שהסיכויים  בטוחים  רובם  מרפא,  חשוכת 
הסטטיסטיקה האובייקטיבית מראה ההפך (למשל, אחד מתוך שלושה 
חייו).  לפחות במהלך  דרכים קשה אחת  מעורב בתאונת  יהיה  אנשים 

שאחרים  ממה  יותר  הרבה  עצמם  את  מעריכים  אנשים  כללי,  באופן 
ולכן רוב האנשים משוכנעים שהם חכמים ומוצלחים  מעריכים אותם, 

הרבה יותר מהממוצע, דבר שכמובן לא ייתכן סטטיסטית.
זוגות משקיעים ביום חתונתם מאה, מאתיים ולפעמים אף שלוש מאות 
אלף שקלים, אף שכולם יודעים שכמות הגירושין בעולם המערבי היא 
כ-40%, אבל הטיית האופטימיות אומרת: הנתון הזה נכון אבל אנחנו 
הורג, אבל  והוא  כן, העישון מסוכן  אז  עד 120.  ועושר  נחיה באושר 

הדבר מתייחס רק לבחור ההוא שמעבר לכביש.
אף על פי שייתכן כי על עתיד העולם וגורל המדינה והאזרחים אנו יכולים 
המחקרים)  פי  על  (כ-80%  רובנו  עדיין  פסימיים,  יותר  הרבה  להיות 

אופטימיים מאוד באשר לעצמנו ולעתידנו. 

האם כדאי להיות אופטימי מדי?
בוודאי שכן! אף שחשוב לעמוד בשתי רגליים על הקרקע ולא לשכוח 
חיוביות  תכונות  יותר  בה  יש  שאופטימיות  ספק  אין  ריאלי,  להיות 
משליליות: האדם האופטימי מאושר יותר, חווה את המציאות בפרשנות 
טובה  מציאות  גם  יוצרת  טובה  ראייה  דבר  של  ובסופו  יותר,  נעימה 

ומוצלחת יותר. 
בימים אלו אנו צריכים ללמוד להוסיף לחיים את ממד האמונה - האמונה 
שכל מצב יכול להתהפך לטובה ושבורא העולם ויוצר הכול מכוון גם את 

המר להיות מתוק.
השילוב של ראיית הטוב עם האמונה שהכול לטובה הוא המתכון לחיים 

מאושרים, מוצלחים ומלאי עשייה.

לע"נ
רבקה בת יוכבד

לע"נ
גילה בת רבקה

לרפואת
שלמה בן ג'ון ג'ון

לע"נ
סיגלית בת חנה

לע"נ
חן בן חיה


