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ֵיַדע  ְוֹלא  ָעִין,  ַרע  ִאיׁש  ַלהֹון  "ִנְבָהל  חז"ל אמרו על הפסוק 
לממש  לו  גורם  שכסף  אדם  רואים  אם   – ּנּו"  ְיבֹאֶ ֶחֶסר  ִּכי 
אופי  בעל  אדם  עין,  רע  אדם  הוא  וכוחות,  אנרגיה  הרבה 
שלילי ביותר, שראייתו מסוגלת להזיק, ומה גם שאינו יודע 
טובות  מתנות  הרבה  ממנו  החסירה  לממון  שלו  שהבהלה 

שהיה צריך לקבל!
ואמרו חז"ל, לא נאמר פסוק זה אלא כנגד עפרון, שבתורה 
הוא מוזכר 'עפרן', חסר האות 'ו', שהיה אוהב מאד כסף וממון, 
ודרש מאברהם 400 שקל כסף עבור אותה מערה. היה אמור 
בהילותו  בגלל  אבל  לסוחר,  עובר  כסף  שקל   1000 לקבל 
זיכו אותו מהשמיים רק  לתאוות הממון, בסופו של עסקה 
ב- 400 שקל כסף, ועל זה אמר הגאון מוילנא, רמזה התורה 
שחיסרה את האות 'ו' משמו, רמז שהרויח 400 אבל הפסיד 

600 שקל כסף עובר לסוחר.
אנו רואים באדם חרוץ שעובד בשתי עבודות ולא מתעצל, 
ובנוסף יש לו עסק לשעות הפנאי הנותן לו תשואה ורווחים 
ממוניים כאדם משובח וראוי להערכה, אבל לא כך הסתכלו 
עליו חז"ל הקדושים. הרמב"ם הקדוש כתב על אדם כזה שהוא 
המשנה  בפירוש  הרמב"ם  לשון  וכך  בלעם.  של  מתלמידיו 
אברהם  של  תלמידיו  בין  'מה   – המשנה  אומרת  באבות. 
לתלמידיו של בלעם, עין רעה'. ועל זה אומר הרמב"ם, 'הוא 
והוא עין רעה... והתפרסם לבלעם  החריצות לקנות הממון 
הרשע החריצות על הממון והוא בואו מארם נהריים בעבור 

הממון וכו'.
תכונות  הם  והזריזות  החריצות  שאומנם  יודע  יהודי  אדם 
טובות ביותר, אבל לא כאשר משתמשים בהם לצורך ַהְרּבֹות 
וכי אותנו לימד  וקניינים, שאז הופכתו לחיית אדם,  ממון 

הרמב"ן 'החריצות שקר והגזרה אמת'.
וכל מה שנצטוינו על פעולות ולעשות מעשים והשתדלות 
וכלשונו של הרמח"ל:  – לא באמת שההשתדלות מועילה, 
ישרים  )מסילת  מועילה'  אינה  אך  מוכרחת  'השתדלות 
פרק כא'(: 'וכבר היה האדם יכול לשב בטל והגזרה הייתה 
מתקיימת אם לא שקדם הקנס לכל בני האדם בזיעת אפך 
תאכל לחם, אשר על כן חייב האדם להשתדל לצורך פרנסתו 
שכן גזר המלך העליון והרי זה כמס שפורע כל המין האנושי 

אשר אין להמלט ממנו. אך לא שהשתדלות מוכרחת וכיוון 
ימיו  לבלות  צריך  ואינו  חובתו  ידי  יצא  הרי  שהשתדל 

בחריצות ובהשתדלות'.
אדם עם שורשים של תורה ויראת שמים – יודע שמזונותיו 
של אדם קצובים לו והקצבה היא על פי מידת הרוחניות של 
האדם, ועל פי מסלול חיים שנקבע מראש על ידי הבורא 
ֶמֵצר על ממון שנוטל  אותו  נראה  לכן לעולם לא  יתברך, 
ממנו, כי ודאי אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לו ואין 

אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלא נימא.
רבי יונתן אייבשיץ אומר, כשרוצים לצוד אריה או זאב או 
שאר בעלי חיים, חייבים ליתן להם מזונות פתיון ואז ע"י 
המאכל צדים אותם, אותו הדבר יצר הרע שמחפש את רעתו 
של האדם צד את האדם לרשתו ע"י מזונותיו, שמכביד עליו 
את הטרחא למזונות ולמציאת פרנסה, וכך טורד מחשבתו 
ממטרה העיקרית שלמענה שולח לעולם הזה כעצת פרעה 
העבודה  "תכבד   - שאמר  הרע  יצר  כידוע  שהוא  הרשע, 
על האנשים ואל ישעו בדברי שקר" וכותב הרמח"ל שהיה 
מתכוון שלא לבד שלא להניח להם רווח כלל לבל יתנו לב 
או ישימו עיצה כנגדו, אלא היה משתדל להפריע להם מכל 
התבוננות וכו', כך היא עצת היצר הרע ממש על בני האדם 
כי איש מלחמה הוא ומלומד בערמימות ואי אפשר להמלט 

ממנו אלא בחוכמה רבה והשקפה גדולה.
לכן כל אחד צריך הרבה חכמה כמה הוא משקיע מזמנו ומרצו 
למען פרנסה וכמה הוא מתחם את השקעותיו ומרצו ועל זה 
בעולם  אורחותיו  שומא(  )מלשון  השם  כל  רבותינו  אמרו 
- מחשב  הוא  ברוך  הקדוש  בישועתו של  ורואה  זוכה  הזה 
את דרכיו ומנתב את מעשיו לפי רצונות התורה הקדושה - 
זוכה שהקדוש ברוך הוא מצילו ומגינו בלא פעולה מצידו, 
שכן הקוד ישועה פירושו עזרה משמים בלא פעולה, כמאמר 
ואתם  לכם  ילחם  "ה'  ה"-  בישועת  וראו  "התייצבו  הכתוב 

תחרישון"
 8 מ  יותר  ולא  אחת  עבודה  עובד  שמים  ירא  אדם  לכן 
שעות 1/3 מהיום, וחוזר לביתו וחי עם אשתו וילדיו ויודע 
שאת המס הוא פרע בזה שיוצא לעבוד, לעולם לא מחפש 
הרפתקאות ממוניות כי מה שמגיע לו יגיע אליו בהשתדלות 
המועטה שעשה ועליו הכתוב אומר "עבדי אתה ישראל אשר 

בך אתפאר".
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כיצד נשמר את הזוגיות לאורך זמן / חלק ג'

בשבועות הקודמים כתבנו מס' עצות שיעזרו לכל אחד ואחת מאיתנו 
לשמר על הזוגיות לאורך זמן, לפניכם מס' עצות נוספות שעל כל 

אחד מאיתנו לתת עליהם את הדעת.
יציבים  נישואין  מאפייני  עם  זוגות   - רגיש  נושא  על  לדון  כיצד 
ורגישים.  הצביעו על היכולת שלהם לדון אף על נושאים טעונים 
כלומר כאשר יש נושא השרוי במחלוקת או דיבור על פגיעה שקרתה 
ולהתעלם  לברוח  ולא  לשוחח,  השניים  של  נכונות  יש  נאמרה,  או 
מכך. שיחה שכזו תתקיים כמובן תוך תיאום הזמן, המקום והאווירה 
המתאימה והנינוחה ביותר על ידי מזמין הדיון, כאשר בן הזוג שהוזמן 
לדיון משתף אף הוא פעולה מתוך רצון להגיע ללימוד והבנה הדדית.

נגישות לבן הזוג ה"נזקק" - בני זוג מאושרים הם בני זוג שמאפשרים 
מאוזן,  ובאופן  החיים,  שונים של  במצבים  נזקקים.  להיות  לעצמם 
כל אחד הופך להיות פעם ה"עשיר" ופעם "העני". כאשר ה"עשיר" 
הוא זה שמספק את התמיכה, החוזק, הביטחון, האופטימיות וכדומה, 
וה"עני" הוא זה שנזקק להם. כאשר בן הזוג נמצא במצב רוח ירוד, 
הוא מחפש קרבה על מנת להשיב לו את תחושת הביטחון. תפקידו 
של בן הזוג שאינו נזקק באותה עת לעזרה, הוא להעניק את התמיכה 
הנפשית ותחושת הקרבה לבן-הזוג הנזקק. התלותיות הזו מחזקת את 
הקשר ובונה תחושת ביטחון שיש מי שיהיה לצידי בעת צרה, ומאידך, 

שיש לי מה לתת ולתרום לבן הזוג, כאשר הוא שרוי במצוקה.

קבלת האחר והשונות - גם כאשר לא מסכימים, יש לתת לבן-הזוג 
ואוהבים אותו. יש לתת לגיטימציה  את ההרגשה שמעריכים אותו 
רצונותיו  דעתו,  את  לכבד   – ממני  אחרת  חושב  הזוג  שבן  לכך 
ותחושותיו ולהתחשב בהם, אף אם הם נראים כפעוטי ערך או חסרי 

משמעות או אף בחשיבה שונה מבין הזוג.

כעין  מהווה  האחרונים  במאמרים  שהוזכרו  מהמאפיינים  אחד  כל 
להיות  יכולה  טוב,  ורצון  אור, שעם מעט השקעה, מחשבה  נקודת 
חלק ממציאות חיי היומיום שלנו, ואוסף נקודות אור קטנות יתחברו 

יחד ללהבה גדולה של אור, שמחה ואושר.

כוחה של תפילה

הגאון רבי יעקב גולדברג שליט"א סיפר את המעשה הנפלא הבא, 
המלמד על כוחה של תפילה, ובפרט בענייני שידוכים.

עבורה.  מאד  הצטערו  ובביתה  לסמינר  התקבלה  לא  ישראל  בת 
האווירה וצורת המחיה הבית השתנתה ללא היכר, האב היה ממורמר 

ולא  התדרדר  הבית  בעצמה.  הבת  וכמובן  בוכייה,  והאם 
תיפקד, עד שיום אחד פנה הרב לאחד מגדולי הדור 

וסיפר לו המתרחש בביתו והסיבה שגרמה לכך. 
תפילת  זוהי  העבר  על  לבכות  הרב:  השיבו 
שווא. מי אומר לך שהיא צריכה בכלל ללמוד 
בסמינר? שתהיה בבית, תהפוך לעקרת בית 
נפלאה, ובמקום לחשוב על העבר, שתתפלל 

על העתיד, על החתן שיהא לה בעתיד.
חזר האבא לביתו וסיפר את הוראת אותו גדול. 

וכך עשו. הבת נשארה בבית ושמרה על אחיה 
הקטנים, סידרה את הבית מידי יום, הכינה ארוחת 

צהריים, וכשאמה חזרה מעבודתה הבית היה נוצץ ויכלה 
לנוח מעט אחרי עבודתה ולתפקד ברוגע בערב. ביתם נהפך לבית 
שמח. ובד בבד למדה הבת אחה"צ ובערב מקצוע שיוכל לעזור לה 
לפרנס את ביתה שתבנה בעז"ה, והתפללה רבות שתזכה בבן תורה 

אמיתי.
הצעות  להגיע  והחלו  לפירקה  הבת  הגיעה  שנים  מספר  כעבור 
ההצעות  נפלו  בסמינר  לומדת  שאיננה  כששמעו  אולם  שידוכים. 
מפורסמת  לישיבה  והלך  לידיו  יוזמה  האב  לקח  שבאו.  כלעומת 
והתעניין בבחורים הטובים. ראה בחור מתמיד שעשה רושם מצויין, 

רשם את שמו וכתובתו וניגש לאבי הבחור ישירות וסיפר לו על בתו 
ועל מעשיה. כששמע אבי הבחור שהבת איננה לומדת בסמינר רצה 
להוריד את השידוך, אולם אבי הבת שידלו שהכל נעשה בהוראת 
גדול, וכל ימיה התפללה לשידוך שכזה, ובוודאי שיראו ס"ד מרובה.

יתנגד.  לא  הוא  יסכים  ואם  בנו,  עם  שידבר  השיבו  הבחור  אבי 
מיד.  הרעיון  את  פסל  בסמינר  למדה  לא  שהבת  הבחור  כששמע 
הפציר בו אבי הבת שייסע עמו לאותו גדול שהורה לעשות 
וכי אין ספק שיראו הרבה ס"ד בזכות התפילות  כן, 
שהתפללה הבת כל השנים. לבסוף לא יכול היה 
הבחור לסרב והסכים לפגישה אחת. כשנפגשו 
וסיפרה  הסבירה לו הבת את פסקו של הרב 
גדול  אותו  וברכת  המרובות  תפילותיה  על 

שתמצא בעל ת"ח.
התאריך  את  זוכרת  היא  האם  הבחור  שאל 
המדויק בו החלה להתפלל על זיווגה. השיבה: 
"בוודאי, היה זה בט"ו בחודש חשון שנה פלונית". 
הבחור החוויר ואמר במבוכה: "דעי לך כי יודע אני 
שזהו הזיווג האמיתי שלי". והסביר: "אני הייתי מבטלני 
הישיבה, לא פתחתי כמעט ספר, וביטלתי תורה אף ממי שהיה במגע 
נורא  עמי. עד שיום אחד בלא סיבה הנראית לעין הרגשתי חשק 
הישיבה.  למתמיד  שנהפכתי  עד  השינוי  נעשה  וכך  תורה,  ללמוד 
לא ידעתי מה הביאני למהפך העל טבעי, ממש נס גלוי, אולם היום 
אני יודע. יום זה היה ט"ו בחודש חשוון באותה שנה, ביום שהתחלת 

להתפלל על זיווגך ותפילתך התקבלה..."
ולתורתו  לה'  גדול  בית  והוקם  'לחיים'  שתו  פגישות  כמה  כעבור 

)דרשו(

חינוך ילדים
"כי ידעתיו את אשר יצוה את בניו אחריו"
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יעקב דוד בן זאב וילובסקי זצ"ל – הרידב"ז
כבוד הׁשבת שהציל את הרידב"ז מגזר דין מות

זצ"ל,  אברמסקי  עזרא  מנחם  הרב  סיפר  הבא  הסיפור  את 
בנו של מרן הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל בעל ה'חזון 

יחזקאל':
לדבריו, כבר מילדותו היה רגיל לראות את אמו הרבנית ע"ה, נוהגת 
להכין את כל צרכי הׁשבת כבר ביום חמישי. תמיד כאשר היו נכנסים 
ובאה.  הביתה בליל שיׁשי, חשו היטב באווירת הׁשבת הממשמשת 
כלי  הׁשולחן,  על  מועד  מבעוד  פרוסה  היתה  כבר  הצחורה  המפה 
ומזומן  מוכן  עמד  הכל  מקומם,  על  ומסודרים  מוצבים  היו  הׁשבת 

לכבוד הׁשבת.
יוצאת דופן,  הוא עצמו באופן אישי, מעולם לא ראה בכך הנהגה 
שכן הורגל כך מעודו, אך כאשר התארס, וכלתו באה לראשונה ביום 
חמישי בלילה לבית הוריו, וראתה כי הכל כבר מוכן לקראת שבת 
הזה.  המופלא  המנהג  את  חתנה  בפני  לשבח  וציינה  השתוממה,   –
בקשה  ע"ה  אברמסקי  הרבנית  הכלה.  בדברי  אמו  את  החתן שתף 
מהם שישבו, והיא תספר להם מה עומד מאחורי ההנהגה הזו, שהיא 

מקפידה עליה כה באדיקות.
"סבי הגאון הרידב"ז זצ"ל, שמש כרבה של צפת. בהיותו צעיר חלה 
אנושות, ומצבו הלך והחמיר מיום ליום, עד שבאחד הימים אבד את 
בודדות  לו שעות  ונותרו  כי מצבו קשה,  הודיעו  הרופאים  הכרתו. 
והמקורבים נאספו סביב מטתו, קראו  בלבד לחיות. בני המשפחה 
לפתע,  יקרה...  לא  מכל  שהנורא  קוו  לבם  כשבסתר  יחוד,  פסוקי 
לתדהמת בני המשפחה, התעורר הרידב"ז מעלפונו, פתח את עיניו 
וסובב את ראשו לכוון העומדים בסמוך אליו. היה נראה כי הוא שרוי 
בחרדת קודש ובהשראה מיוחדת. לאחר שנח מעט והתאושש, החל 

לספר את אשר ארע עמו בשעה שׁשכב ללא הכרה:
"בחלומו ראה את עצמו עומד בפני בית דין של מעלה, שם החלו 
את  שומע  הוא  פתאום  לאו.  אם  בחיים  להשאירו  אם  לגביו,  לדון 
הכרוז יוצא למעלה ומכריז את גזר דינו: 'הגיע זמנו של יעקב דוד בן 
זאב להפטר מן העולם'. אך לפני כן נמנו וגמרו לקרוא לבעל הדין 
עצמו, כדי להשמיע את טענותיו, שמא יש לו יכולת ללמד זכות על 

עצמו להשאירו בחיים."
פתח הרידב"ז וטען, כי מכח היותו רב 

העיר צפת עליו להׁשאר בחיים, כיון שכל 
יסודות ההלכה והקדוׁשה של העיר תלויים על 

יסתלק,  ובאם  וכדומה,  שבת  שמירת  עירובין,  מקוואות,  צווארו; 
תׁשאר העיר בלי מגן ושומר ראוי על צרכי הדת שלה. בית הדין 
דנו בתוכן טענתו, והכריעו שטענה זו אינה מספקת דיה, מׁשום שגם 
רב אחר שימונה במקומו, יוכל לפעול כמותו באותה מתכונת, ואין 
חובה מׁשום כך להשאיר דווקא אותו בחיים. שוב שאלוהו בבית דין 
של מעלה, אם יש לו זכות נוספת ללמד על עצמו? והשיב הרידב"ז 
הירושלמי,  על  הרידב"ז'  'נמוקי  חבורו  באמצע  כעת  עוסק  שהוא 
ובאם יסתלק מן העולם בטרם עת, לא ישלם החבור. שוב דנו בבית 
דין על טענתו, והכריעו שגם טענה זו אינה מספקת להשאירו בחיים, 

כיון שיכולים גם תלמידי חכמים אחרים להשלים את החבור.
בשלב זה הודיעוהו, כי ניתנת לו כעת אפשרות אחרונה ללמד זכות 
"הבה  בבטחה:  אמר  ממוׁשכות,  הרידב"ז  שהרהר  לאחר  עצמו.  על 
כמו  הׁשבת  את  בו  שמכבדים  בית  ישנו  אם  העולם,  בכל  תחפשו 
כל  חמישי  ביום  העובדה שכבר  היא, עצם  לדברי  והראיה  בביתי! 
ומסודרים בביתי לכבוד שבת!"... שוב ישבו  צרכי הׁשבת ערוכים 
ודנו חברי בית הדין בטענתו בכובד ראש, ואכן הסכימו עם הטענה, 
כי אכן אין בית שמכבדים בו את הׁשבת כמו בביתו של הרידב"ז, 

ומחמת טענה זו זכה בבית הדין ופסקו דינו לחיים.
"בשלב זה", אמר הרידב"ז לבני משפחתו, "הקצתי מחלומי". וכאן 
חשיבות  כמה  אתם  שומעים  "הנה  בבקשה:  לילדיו  הרידב"ז  פנה 
מייחסים להנהגה זו בׁשמיים, על כן מבקש אני מכם ומכל צאצאי, 
להשתדל לקבל על עצמכם גם כן, להקדים ולהתכונן לשבת כמה 
הרידב"ז",  של  "כנכדתו  שבת".  כבוד  בכלל  שהוא  מוקדם,  שיותר 
סימה הרבנית אברמסקי את דבריה, "משתדלת אני להקפיד בכל 

עוז לקיים את בקשתו".

כותרת - שבץ מוחי

שבץ מוחי הינו מצב חירום רפואי בו מתרחשת הפרעה באספקת 
הדם למוח ועלול להיגרם נזק. כיום, מדובר באחד מגורמי 

וגורם  ובעולם  ישראל  במדינת  המרכזיים  התמותה 
משמעותי לנכות. מי נמצא בסיכון לקבלת שבץ?

רפואית של  היסטוריה  – אנשים עם  גבוה  דם  לחץ 
לחץ דם גבוה, הינם בעלי סיכון גבוה פי 2.5 לסבול 
של  רפואית  היסטוריה  ללא  אנשים  מאשר  משבץ, 

לחץ דם גבוה.
יכול להופיע  פרפור פרוזדורים - פרפור פרוזדורים 
עם  גוברת  שכיחותו  אך  גיל  בכל  בוגר  אדם  אצל 

השנים )נפוץ בכ-10% מאוכלוסיית המבוגרים בני 75 
ומעלה(. ללא השגחה או טיפול. הסיבה לכך היא שקצב 

הלב הבלתי סדיר גורם לדם להצטבר בחלל העליות בלב 
דם  קריש  להיווצר  עלול  מכך  וכתוצאה  אזנית,  שנקרא 
אשר עלול להגיע אל המוח. בישראל מתרחשים  20,000 
מקרי שבץ מוחי בשנה, כאשר כ-4000 מהם קורים על 

הערכה  מתבצעת  אלו,  חולים  עבור  פרוזדורים.  פרפור  של  רקע 
רפואית אשר מסייעת לאבחן את רמת הסיכון של המטופל ללקות 

בשבץ מוחי ואת הטיפול המונע בדילול דם שמתאים לו.
עורקים  טרשת  להתפתחות  זרז  מהווה  העישון   - מעשנים 
ולהעלאת רמות גורמי הקרישה בדם, ואף מקדם את הנזק 
הנוצר בדופן כלי הדם בצוואר במוח. מכאן, למעשנים 

סיכון כפול ללקות בשבץ מאשר לא מעשנים.
סוכרת - סוכרת שאינה מאוזנת עלולה לגרום לחסימה 
בכלי הדם הקטנים באיברי הגוף השונים כמו מעיים 
וכליות ולחסימת כלי דם במוח המובילים לשבץ מוחי.
עודף משקל - הסיכון ללקות בשבץ מוחי גבוה יותר 

בקרב באנשים בעלי עודף משקל. 
התסמינים לשבץ יכולים להופיע ימים ושבועות או 
לכלול  ויכולים  השבץ  הופעת  לפני  בודדות  דקות 
קושי  בתחושה,  הפרעה  בפנים,  או  רגל  ביד  חולשה 
ראייה  טשטוש  מילים,  בהבנת  או  בדיבור  פתאומי 
פתאומי, סחרחורות, קושי פתאומי בהליכה, איבוד שווי 
משקל, צניחה של זווית הפה. במידה והבחנתם באחד או 
יותר מהתסמינים הללו יש לפנות מידית לבית החולים לקבלת 
טיפול. במקרים אלו, ישנה חשיבות מכרעת בהגעה מהירה על מנת 

להעניק טיפול יעיל למזעור הנזקים.

בריאות ותזונה
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בטח בה לב בעלה / הרב חיים ולדר הי"ו
הייתי בחור צעיר ומבוקש מאד בשידוכים. למדתי באחת הישיבות 
שניתן  ביותר  הטובות  ההצעות  לי  והיו  בארץ,  ביותר  הטובות 
האחת שהתאימה.  נמצאה  קצרה  תקופה  לאחר  הדעת.  על  להעלות 
היא הייתה בת טובה וחסודה, יראת שמים ממשפחה מצוינת, ובאנו 
בברית האירוסין. שבועיים לאחר האירוסין היא החלה להתלונן על 
כאבי ראש וסחרחורות. חשבנו שאולי מדובר בהתרגשות, אך באחד 
הביקורים בביתנו היא הייתה מאד לא מרוכזת, וכשאמי הציעה לה 
שהורי  ראיתי  רע.  נראתה  היא  קצת.  לנוח  ביקשה  היא  מים  כוס 
לבדיקות  עבר  זה  כאבים  על  מתלונות  מודאגים.  בזו,  זה  מביטים 
ולביקורי רופאים. היינו משוחחים בטלפון והיא נשמעה סובלת מאד, 
אמרה שאינה יודעת מה עובר עליה, אבל זה לא משהו רגיל. דאגתי 

מאד.
חודש לאחר האירוסין, היא ביקשה להיפגש, ומיד בתחילת הפגישה 
המחלה",  את  אצלי  גילו  לך,  לספר  משהו  לי  "יש  לי:  אמרה  היא 
הרבה לחשוב  לי  נתנה  לא  היא  "בראש".  הוסיפה:  כך  ואחר  אמרה 
ואמרה: "אני אבין אם תחליט לבטל שידוך". עניתי מיד "על מה את 
אומרים  מה  לי  ספרי  בכלל?  זה  על  "מי מדבר  מדברת?", אמרתי, 

הרופאים, מה הולך לקרות כעת, מה את צריכה לעבור?". "איני 
יודעת כלום", היא אמרה. "אני רק רוצה שתספר להוריך. אני 

חושבת שהם יעזרו לך לקבל את ההחלטה הנכונה".
הלכתי הביתה, המום כולי. הסתגרתי בחדר. הורי חשו שמשהו 

עבר עלי. הם נכנסו לחדרי והחלו לדובב אותי. בתחילה 
סירבתי לדבר, אך אחר כך פשוט אמרתי להם: "ארוסתי 

קיבלה את המחלה הנוראה".
הראשונה  הייתה  אמי  לגמרי.  המומים  היו  הם 
לאחר  שבדיוק  מוזר  לך  נראה  "לא  שאמרה: 
המחלה  אולי  המחלה?  את  קיבלה  היא  האירוסין 
אלא  האירוסין  שאחרי  מהתקופה  לא  היא  הזו 
עוד לפני?". הייתי המום. לא אמרתי דבר, ואמי 

"האמת  ישירה:  יותר  להיות  החליטה 
עליה  ראיתי  ההורים  בפגישת  שכבר 

אני  חיוורת,  נראתה  היא  חולשה, 
בטוחה שהם הסתירו מִאתנו ורק רצו 

שתתארס". זה היה יותר מדי. "אבא, 
אמא", אמרתי, "זו הכלה שלי, זו שאני 

בכאב. הולך להינשא לה. מדוע אתם מדברים ככה?"  פניתי 
"אנחנו חושבים על טובתך", אמר אבי, "אנחנו חושבים שהיה כאן 
מקח טעות. אתה מאורס רק חודש ואין שום סיבה להמשיך את זה. 
אנחנו חושבים רק על טובתך". הבטתי בהם ולא ידעתי מה לומר, אך 

בלבי ידעתי שאני רחוק מאד מהחלטה נוראה שכזו.
בימים שלאחר מכן ישבתי בישיבה ולמדתי. שקעתי בלימוד בניסיון 
להתנתק. בכל יום התקשרתי לבית ארוסתי להתעניין בשלומה. ערב 
אחד, כשהתקשרתי, אמה ענתה, וכשביקשתי את ארוסתי היא אמרה: 
"ביטלנו?"  בהלם  הייתי  שביטלתם".  הודיעו  הרי  מבינה,  לא  "אני 
והודיע בשם הוריך שהחלטתם לבטל  "כן, התקשר השדכן  שאלתי. 
שידוך". לא האמנתי למשמע אוזני, "לשדכן אין שום סמכות לבטל 

שידוך", אמרתי. "רק לי. ואני לא ביטלתי שום שידוך".
השידוך  את  לבטל  מסכים  אינני  כי  להורי  והודעתי  לביתי  נסעתי 
וכי אנשא לארוסתי ברגע שהדבר יתאפשר. בשלב זה החל מסע של 
לחצים. כל דודי, דודותיי ומכירי ישבו ִאתי והסבירו לי שלא נכון 
להכניס ראש בריא למיטה חולה, וכי אני בחור שכל עתידו לפניו. את 
כולם שלחתי מעל פניי באמירה ברורה כי אנשא לה גם אם אצטרך 
לעשות זאת בנוכחות עשרה עדים. בשלב זה פנו אלי הורי וביקשו 
הם  לנהוג.  כיצד  שתכריע  כדי  תורנית  לסמכות  ִאתם  ללכת  ממני 

נקבו בשמו של הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל.
אני חייב לתאר את הפגישה הזו, שהייתה משמעותית ביותר בחיי. 
בתחילה התעניין הרב באיזו ישיבה אני לומד ובאיזו סוגיה אוחזים 
ברכה  אותה  ובירך  ארוסתי  לשמה של  אותי  מכן שאל  לאחר  שם, 
הפכו  הפנים שלו  מכן  לאחר  לברך.  יכול  הוא  ארוכה־ארוכה, שרק 
לו  יש  ונמצא בצער,  גדול  חכם  "אביך תלמיד  הוא אמר:  עצובות. 

הרבה נחת ממך ותקוות גדולות, ומרגיש שכעת נפלת".
וכל  אירוסין,  שטר  אין  הספרדים  שאצלנו  יודע  "אתה  שאל:  הרב 
משמעות  שום  בכך  אין  ולדודות,  לדודים  רק  היא  הזו  המסיבה 
אתה  "ומדוע  אותי:  שאל  הרב  יודע.  שאני  לו  אמרתי  הלכתית". 
מתעקש?". אמרתי לו שמדובר בבחורה טובה, צדיקה ויראת שמים, 
שכמותה חיפשתי זמן רב, ואיני מוכן לוותר עליה רק מפני שהיא 
חלתה. אמרתי שמשעה שהתארסתי ִאתה זה לא רק גורלה אלא גם 

גורלי, ואני מרגיש שיושב בשמים מביט בי ובוחן את מעשי.
ואז נשק לי והחל לתת לי את הסטירות שלו, ואמר: "אתה תישא את 
האישה הזו, וד' ייתן לה רפואה שלמה, אתם תקימו דור ישרים מבורך, 
ואם ירצה השם היא תהיה אישה יראת שמים, אשת חיל מי ימצא 
ורחוק מפנינים מכרה, וכמו שבטח בה לב בעלה, כך היא תבטח בך 
ותגמול לך עשרת מונים על נאמנותך. עכשיו תקרא להוריך, ואני 
אורה להם להסכים עם החלטתך בלב שמח". יצאתי בדמעות וקראתי 
להורי, ובנוכחותי הורה להם: "הוא יינשא לארוסתו, ואתם לא תתנגדו 
לו", המשיך הרב זצ"ל ואמר "עשיתי לו מבחן, העמדתי פנים כאילו 
אני נגד השידוך ושאלתי אותו שאלות קשות, ואני אומר לכם את 
דעתי, דעת תורה, שאל לכם למנוע ממנו את הדבר". ואז הוא ברך 

את ברכותיו האין־סופיות להחלמתה של ארוסתי ולהצלחת הזיווג.
אך  מופתעים,  היו  הורי  גם  מופתע.  הייתי  נרגשים.  משם,  יצאנו 
לכל  הודיעו  הם   – דברו  את  אמר  שהרב  שברגע  ייאמר  לזכותם 
הגיעו  גם  וגמור להמשיך את האירוסין. הם  מנוי  כי  המשפחה 
הודעתם  על  הוריה  בפני  והתנצלו  ארוסתי  לבית 
ארוסתי  את  ליווינו  יושרו.  וההדורים  הקודמת, 
במחלתה. היא עברה ניתוח מסובך מאד שהצליח, 
שהיו  אירוסנו,  להחלים.  החלה  ואילך  זה  ומשלב 
מתוכננים להימשך חודשיים, נמשכו כמעט שנה, 

ורק לאחר מכן זכינו להינשא ברוב פאר והדר.
למותר לציין שהגר"ע יוסף זצ"ל הוא זה שקידש 
אותנו, וניכר היה שהתרגש. הרב עובדיה 
החופה  תחת  רעייתי  את  בירך  גם 
ותקים  מושלמת  לבריאות  שתזכה 
בית נאמן ותצליח בכל אשר תעשה, 
הקהל צעק: "אמן". ואז אמר הרב יוסף 
בבדיחות: "זה החתן שלך, עקשן גדול, 

הסכים  לו, לא  שעשיתי  במבחן  עמד  והוא  עלייך,  לוותר 
שזה מבחן קשה, וכעת את חייבת לו טובה וכל חייך תגמלי לו טובה 
לתפארת,  בית  בנינו  לאחרונה.  עד  התקיימו  הברכות  טובה".  תחת 
אשתי יצאה לגמרי מהמחלה, וחוץ מבדיקות תקופתיות אין לה שום 
אני למדתי  כך.  כל  רגיש  הייתה במקום  סימפטומים, אף שהמחלה 

בכולל ולאחר מכן נעשיתי ר"מ בישיבה חשובה והצלחתי בה מאד.
זהו, שהסיפור לא נגמר בזה. אני חוזר אחורה. לפני כתריסר  אבל 
שנים חליתי אני במחלה. לא מחלת הסרטן. מחלה אחרת, כזו שעדיין 
שלוקחת  מחלה  נפוצה,  בטרשת  חולה  אני  תרופה.  לה  נמצאה  לא 
מהאדם בכל יום את השליטה על אברי גופו. ארבע שנים אחרי פרוץ 
המחלה כבר שותקו שתי רגלי, ומאז אני נזקק לכיסא גלגלים, אך 
המחלה עברה לידיים, וכיום, תריסר שנים אחרי, אני מניע רק את 
אצבעות ידיי ואת ראשי. עם הזמן זה יגיע הלאה עד למצב שגופי 
יהיה חסר שליטה ורק מוחי יפעל באופן תקין לגמרי. הרב עובדיה 
התפטרה  אשתי  מאה.  פי  השיבה  והיא  לי,  תשיב  שרעייתי  בירך 
ילדי, חתני  גם  ניתן לתאר.  וצמודה אלי במסירות שלא  מעבודתה 
של  מסירותה  שאת  יודעים  הכל  אך  אלי,  מתמסרים  משפחתי  וכל 

אשתי לא ניתן לתאר במילים.
מאמין  אני  ובוכה.  אותי  מברך  לשמחות,  מגיע  היה  עובדיה  הרב 
שזיכרון הבכי המשותף שהיה לנו בחדרו עלה אצל שנינו, אך היו 
לה  שיהיה  את אשתי  מברך  היה  כזו  פעם  בכל  חדשות.  סיבות  גם 
כוח, ומעודד אותה בהצביעו על המשפחה הנפלאה שבנינו. כשהרב 
עובדיה הלך לבית עולמו חשתי במובן מסוים שהתייתמתי. למרות 
לרדת עם  ביקשתי  ואני  להלוויה,  מיוחד  ברכב  אותי  הביאו  מצבי, 

כיסא הגלגלים ולהתנהל אחר מיטתו.
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גדולתו של אליעזר

יוחאי, שלושה  אומר רבי שמעון בר 
את  כשסיימו  מיד  נענו  אנשים 
תפילתם, ואחד מהם זה אליעזר עבדו 
טרם  "ויהי  כתיב,  אליעזר  על  אברהם.  של 
כילה לדבר והנה רבקה יוצאת", טרם כילה לדבר, עוד לא 
סיים את התפילה, הנה רבקה יוצאת. רשב"י מסביר לנו על גדולתו 
של אליעזר, כשחז"ל למדו את הפסוק "עבדו זקן ביתו מושל בכל 
אשר לו" את המילה "בכל" הם פירשו על גבורתו בתורה, אליעזר 
מושל  לו,  אשר  בכל  מושל  הישיבה,  בראש  ויושב  זקן  ביתו,  זקן 
ברמ"ח איברים כמו אברהם אבינו ע"ה, גבורה נפשית עילאית, שולט 

במושכות, שולט בגוף.
השולחן ערוך פסק הלכות רבות מהסיפורים על אליעזר, כשאמרו 
חז"ל יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתם של בנים, משמע שהשיחה 
שלהם זה בעצם תורה, עה"פ "לא אוכל עד אם דיברתי דבריי", אומר 
שאוכל",  בשעה  לדבר  לאדם  לו  "אסור  ק"ע(  )סימן  ערוך  השולחן 
"אין משיחין בשעת הסעודה", אפילו לא דברי תורה, אפילו לא דבר 

מצווה.
אדם הולך לעשות איזשהו עסק עם אדם אחר, קודם כל עליו להגיד 
אברהם  "עבד  שאמר  אליעזר  מדברי  זאת  עמדים  החסרונות,  את 
אנוכי", שלא תחשבו שאני מנכ"ל, אני בסך הכל העבד. ועוד, חז"ל 
אמרו שאין הולכים אחרי אשה מנין למדו, שנאמר באליעזר, "ותלכנה 

אחרי האיש".
בפסוק נאמר "זקן ביתו", ומהו זקן ביתו, הוא היה דובר בית אברהם, 

דולה  זה  מה  לאחרים,  רבו  מתורת  ומשקה  דולה 
אף  אברהם,  שנקראת  עמוקה  באר  היתה  ומשקה, 
אחד לא יכל להבין את אברהם מרוב השכל העצום 
שהיה לו, מי כן היה יכול להשיג את התורה שלו, 
אבינו  אברהם  של  התורה  את  דולה  היה  אליעזר, 
נפשו"  לשובע  אוכל  "צדיק  בחוץ.  אותה  ומוריק 
אמרו חז"ל זה אליעזר שאמר הגמיאיני נא מעט... צדיק אוכל לשובע 

נפשו קראו עליו חז"ל.
לא  אברהם  לאברהם,  שלו  הבת  את  להציע  בא  כשהוא  זאת  ובכל 
משתמעת  שלא  בצורה  לו  אומר  אלא  יפה,  בצורה  ממנו  מתחמק 
לשתי פנים, "אתה ארור ואני ברוך ואין ארור מתדבק בברוך" איזו 
אמיתיות, אומר לו אברהם אבינו תשמע, יש לך בעיה בייחוס, אתה 
ארור, אתה לא תוכל לבנות את עם ישראל. אליעזר יכול היה לענות 
לאברהם, "כשיצאתי להילחם איתך עם ארבעת המלכים נאמר 'וירק 
שרק  אומרת  הגמרא  איש',  עשרה  ושמונה  מאות  שלש  חניכיו  את 
אליעזר יצא איתו, ואליעזר בגימטרייה שלש מאות שמונה עשרה, 
וכי כשסיכנתי את החיים שלי בשבילך לא הייתי ארור? לא אמרת 
לי 'אתה ארור אל תבוא', אבל עכשיו כשאני מציע לך את הבת שלי, 

אתה אומר לי אני ארור".
אבל אליעזר עבד אברהם מלמד אותנו, מה אתם חושבים שאני נמצא 
ליד אברהם בגלל שאני מקבל ממנו איזה משהו, שיש לי איזו טובת 
הנאה מזה, אוי ואבוי למי שנמצא ליד אדם גדול כי הוא חושב שיש 
לו טובת הנאה מזה. לבן הארמי גם כן רץ לאורחים שלו, כמו שנאמר 
"וירוץ אל האיש אל העין", אפילו אברהם לא רץ למצווה כמו שלבן 
הנזם  את  "כראותו  לנו  כותבת  שהתורה  אלא  למצווה.  רץ  הארמי 
ואת הצמידים על ידי אחותו" מגלה לנו התורה, שכל הריצה של לבן 

הייתה רק מאחר וראה את הנזם והצמידים.
אומר אליעזר תדע לך אוי ואבוי מי שרץ לעבודת ה' כי הוא רואה את 
הנזם ואת הצמידים, אדם שרץ למצוות רק בגלל הנזם והצמידים הוא 
יהיה במחלקת מקיימי המצוות של לבן הארמי, שם ה' יתברך עתיד 

לשים אותו, איזה בושה תהיה לו ביום הדין.

 להזמנת ספריו של מו"ר הרב אייל עמרמי שליט"א )1( חובת הלבבות )2( משלי  עם פירוש "כאייל תערוג" )3( מוסר על פרשיות השבוע
חייגו 1-599-50-20-51, שלוחה 2 וכן בחנויות המובחרות ברחבי הארץ, ובביה"כ "חסדי שמואל" אצל נתנאל אלפסי

מדור הילדים

חידות בתמונות
גלו למה מרמזת התמונה )רמז - רש"י על הפרשה(

 שרה לפרשת חיי ב-כותרת חידות א

 לשם הכניס יצחק את רבקה א

 לידה הושיב העבד את גמליו ב

 העבד לקח עשרה...  ג

 מסלול וגם שליחות ד

 השקי אותי ה

 יצחק נרגע מן הצער על מות אמו ו

 חומר התכשיטים שנתן העבד ז

 מקום פטירת שרה. ח

 עדיין לא ט

 תחתיו הניח העבד ידו ונשבע י

 עפרון סרב לקבל אברהם התעקש לתת... כ

 לישון ל

 מתפלא מ

 אדם חשוב נ

 אברהם אמר על שרה לאחר פטירתה )מילה אחת( ס

 ממנו קנה אברהם את מערת המכפלה ע

 הכנתי עבורך מקום ריק בבית פ

 רבקה מתכסה בו לצניעות צ

 מקום פטירת שרה )שם נוסף( ק

 התפילהיצאה עם כדה עוד לפני סיום  ר

 הוצאת מים מן הבאר ש

 תרצה, במילה נרדפת ת

 

חידות א-ב לפרשת חיי שרה

פתרון החידה הקודמת – פרשת וירא
1. אברהם שהתפלל על אבימלך ומיד אחר כך נפקדה שרה .

2. א. שרה צחקה בקירבה.
ב. כשנולד יצחק נעשה צחוק בעולם.

ג. כשנולד יצחק, אמרה שרה כל השומע יצחק לי.
ד. ותרא שרה את בן הגר המצרית ... מצחק.

ה. חתני לוט, ויהיה כמצחק בעיני חתניו.
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בשבוע הבא ימסור מורנו
הרב שליט"א שיעור בבית שמש

ביום ג', כ"ח חשוון )06/11( ב-20:00,
בביה"כ של הרב כץ רחוב תפארת משה 1

להזמנת מו"ר הרה"ג אייל עמרמי שליט"א
לכנסים ושיעורים: אליהו: 1599-502051 שלוחה 5

מהנעשה במוסדות

פי עוללים ויונקים יסדת עוז"
"מ

בעז"ה אנו שמחים להודיע על פתיחת בית מדרש
לבעלי בתים בכל יום שיעורים בין 9:30-13:00

ב13:00 מנחה ולאחר מכן ארוחת צהריים בשרית למשתתפים
להלן רשימת השיעורים:

תה קפה וכיבוד קל בין השיעורים

נשמח מאוד לראותכם בין המשתתפים
השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב

חוק לישראל    9:30-10:15
ילקוט יוסף ברכות השחר    10:15-11:00

אור החיים על הפרשה    11:00-11:45
משניות    11:45-12:30

תהילים עם פירוש    12:30-13:00

בית מדרש יום לבעלי בתים בביה"כ "חסדי שמואל"

שיעור במושב בן זכאי כ"א בחשוון תשע''ט

ברוך ה’ לאחר עמל והשקעה רבה עלה בידינו לטובת תלמידות בית הספר 
שמיים  יראי  מדריכות  עם  גבוהה  ברמה  מקצועית  למידה  עם  העשרה  חוגי 

)הפרוספקט חולק אישית לכל תלמידה(

שיעור בחיפה כ"א בחשוון תשע''ט
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חדש בשכונה 

לכל סוגי הארועים | משלוחים בשכונה
בהכשרים מהודרים של כלל הבדצי״ם

לפרטים נתנאל: 0506785912

בס"ד

זמני תפילות ושיעורים
תפילות לימות החול

05:10 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  
07:00 שחרית מנין ב'  

07:30 )בישיבה הודו ב7:45( שחרית מנין ג'  
08:15 שחרית מנין ד'  
13:00 מנחה מנין א'  
16:30 מנחה מנין ב'  

סמוך למנחה ערבית מנין א'  
19:15 )בתום השיעור בגמרא( ערבית מנין ב'  
20:15 )בתום השיעור המרכזי( ערבית מנין ג'   

גמרא מסכת בבא בתרא עם הרב שליט"א
18:45 ימים א', ב', ה'  

20:30 לאחר ערבית יום ד'   
שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30

עין יעקב - עיון באגדות חז"ל יום ראשון   
חובת הלבבות יום שני   

פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא יום שלישי  
ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב יום רביעי   

הלכות שבת/מועדים יום חמישי   
פעילויות לנשים

שיעור לנשים מפי הרבנית עטיה יום שלישי 21:00   

תפילות ושיעורים בשבת קודש
16:25 )כ-30דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
04:55 )כשעה קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות נידה  
07:30 שחרית מנין ראשי  

12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  
13:30 חושן משפט שיעור הלכה, שולחן ערוך 

14:00 מנחה מנין א'  
14:30 שיעור מוסר  

15:15 )בתום השיעור( מנחה מנין ב'  
16:55 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  

17:25 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש  
17:45 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים  

פעילויות לנשים בשבת
13:00 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:00 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שימו לב לשינויים בזמני התפילות והשיעורים עקב המעבר לשעון חורף
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

גם הפעם כמידי ר”ח
במתחם קרית החינוך כאייל תערוג

רח’ שמחת כהן 24

כניסה: 10 ₪

באישור משמרת הקודש-בני ברק

המופע יתקיים אי”ה ביום חמישי ר”ח כסליו
   ל’ חשוון (8.11.18) בשעה 15:00 בצהריים

גלידה חמה
בהצגת כרטיס 

תלמיד

ת
קו

פ
ה

מנדו 
קו

בס“ד

© שרה חיון

ההופעה תתקיים אי״ה מוצאי שבת
פרשת תולדות ב' כסליו תשע"ט (10.11.18) בשעה 20:00
בבית הכנסת חסדי שמואל רחוב הרב מן ההר 4 הר חומה

התכנית היחודית שמשלבת מופע הומור חי ותוסס ומלווה 
במולטימדיה איכותית ונוגעת.... בימוי: ורדה הן חור

40 ש"ח בלבד

! אל תפספסו !סוחף בשירה והתעלות בסיום הערב ריקוד 

נחמי וינשטוק ובת שבע אברמוביץ מגישות:

נשים יקרות
הינכן מוזמנות

בס"ד

לערב סוחף ומהנה
כאייל תערוג
השלוחה הקהילתית החרדית


