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מאמר הרב
ֹלקיכֶ םֹ ,לא ִת ְתּג ְֹדדּו ְוֹלא ָת ִׂשימּו ָק ְר ָחה
"ּבנִ ים ַא ֶּתם ל-ה' ֱא ֵ
אומרת התורה ָ
ֵּבין ֵעינֵ יכֶ ם לָ ֵמת" ,וכותב הרמב"ן ,מה פירוש ָּבנִ ים ַא ֶּתם – אחר שתדעו
שאתם בנים לה' והוא אוהב אתכם יותר מן האב לבנו ,לכן לא תתגודדו
על כל מה שיעשה כי כל מה שיעשה לטוב הוא ,וכאשר לא יבינו הבנים
הקטנים מעשה אביהם רק יסמכו עליו ,כי עם קדוש אתה ואינך כשאר הגוים.
מלמדנו הרמב"ן – שעם ישראל אל הקב"ה הם כמו ילד קטן שלא מבין
למה אביו מכריח אותו לשבת אצל רופא שיניים ולספוג כאבים של זריקה
וטיפול ,אבל סומך על אביו שאינו מבקש רעתו – זהו ביטוי של אמונה,
שהוא מבין שגם מה שנראה לו רע הוא בעצם לתכלית הטוב.
לכן אם רואה האדם שאינו מסתדר עם אשתו ,וניסה את כל הדרכים
והאפשרויות ,והמתחים והמריבות עדיין באיבם ,בכל זאת הוא לא מפרק
את החבילה ,אלא סומך על אביו שהוא מטפל בו' ,כי כל מה שיעשה לטוב
הוא' ,מי יודע איזו גזירת מוות היתה עליו וה' פודה לו את זה ביסורים ובצער
הזה ,וכן בכל שאר סבל וצער שעוברים על האדם ,בפרנסה בריאות וכדומה.
ּותנַ ֲח ֵמנִ י" ,כך אמר דוד המלך ,מודה אני
"אֹודָך ה' ּכִ י ָאנַ ְפ ָּת ִּבי ,יָ ׁשֹב ַא ְּפָך ְ
ְ
לך גם על הצער שהבאת עלי .וכך אמר הרב יחזקאל לוינשטיין ,אני מבין
איך אפשר לומר לה' אני מודה לך שהכית אותי – ואמר כן משום שבתחילת
נישואיהם של הרב והרבנית הם סבלו מחרפת רעב וקור אימים בגליציה,
ונתקף הרב במחלת ריאות והיה מקיא הרבה דם ,ומחוסר תרופות נפגעה
הקיבה ,ובמשך עשר שנים לא יכל לאכול אלא אורז ,ואמר על זה הרב
שזה ניתק אותו מכל תאוות האכילה של העולם הזה ,וזה מה שנתן לו את
המפתח לאושר ,שכל האושר גנוז בהתנתקות ,לא להיות משועבד וקשור
"ה ָּׂש ָבע לֶ ָע ִׁשיר ֵאינֶ ּנּו
להנאות העולם הזה ואז העולם מאיר לך פנים – כי ַ
יח לֹו לִ יׁשֹון" – כי כמה שישאף האדם להזדקק כמה שפחות לגורמי
ַמּנִ ַ
העולם – כמו שאמרו חזל' ,על הארץ תישן ופת במלח תאכל ומים במשורה
תשתה ,ואם אתה עושה כן אשריך' ,אתה המאושר .לכן אמר הרב יחזקאל
"אֹודָך ה' ּכִ י ָאנַ ְפ ָּת ִּבי".
לוינשטיין ,עכשיו אני מבין מה פירוש ְ
אור החיים הקדוש כותב ,מדוע שעבוד מצרים לא התחיל אלא רק לאחר

סליחות
בפתח

 4:30בבוקר בבית הכנסת המרכזי
וכן שעה לפני תפילת מנחה
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להלן זמני סליחות בבית המדרש
המרכזי חסדי שמואל  -הר חומה:
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כוחו של מעשה קטן
חינוך ילדים

מות אחרון בני יעקב ,אומר הרב – 'כי אולי זה היה להם לתשלום קבלת
גזירת מלך ברצון ,פקע מהם השעבוד כי תרופת היסורין היא קבלתם' –
מלמדנו אור החיים הקדוש ,שאם אדם לא מתחתן ולא הולך לו בשידוכים,
או כל חוסר הצלחה אחר שרואה האדם בחייו ,אם יסכים לקבלם ברצון
ובלא מרירות ודכדוך ,יהיה זה לסיבה לבטל ממנו את הענישה ,כמו שגלות
מצרים בוטלה מהשבטים בני יעקב כי הסכימו לקבלה ברצון.
לכן עלינו לסמוך על הקב"ה שהוא אוהבנו כאהבת האב לבנים ,וגם יסורים
יט ְבָך ְּב ַא ֲח ִר ֶיתָך"ּ" ,כִ י ּכַ ֲא ֶׁשר יְ יַ ֵּסר
וסבל שמעביר על האדם הוא כדי "לְ ֵה ִ
ֹלקיָך ְמיַ ְּס ֶרּךָ".
ִאיׁש ֶאת ְּבנֹו ,ה' ֱא ֶ
ולכן כותב רבנו יונה בספרו שערי תשובה – "וכאשר יקבל האדם את מוסר
השם וייטיב דרכיו ומעלליו ,ראוי לו שישמח ביסוריו ,לפי שהעלוהו תועלות
נשגבות ,ויש לו להודות לה' יתברך עליהן כמו על שאר הצלחות" – אדם
שסובל משכניו מהתנכלות ומהלשנות ,או אדם שסובל מילדיו ,מהטיפול
בהם ומחינוכם ,וכן אשה הסובלת בעבודתה ,ממנהלת קשה ורגזנית ,והם
מקבלים את אותו הסבל בהבנה ובהסכמה ומשתדלים להיטיב דרכיהם,
יותר דבקות בתפילה ויותר דקדוק בקיום המצוות ,היסורים והסבל הופכים
להיות להצלחות ,הילד הרע שעושה לו צרות הופך להיות להצלחה הכי
גדולה שלו בחיים ,והאשה שסבלה מהמנהלת וקיבלה בהבנה ובלא תרעומת
– אותו הסבל הופך להיות בעבורה כאילו קנתה דירה מפוארת וזכתה
למתנה ממלכות שמים.
הכלל הגדול הוא ,רק המשוכות והצרות הם המתנות האמיתיות לאדם
בעולם הזה ,ולא ההצלחות והשמחות ,וכמאמר רבותינו – רבי אליעזר בן
יעקב אומר ,כל זמן שאדם שרוי בשלוה אין מתכפר לו מעוונותיו כלום,
ועל ידי היסורים הוא מתרצה למקום ,שנאמר "ּכִ י ֶאת ֲא ֶׁשר יֶ ֱא ַהב ה' יֹוכִ ַיח,
ּוכְ ָאב ֶאת ֵּבן יִ ְר ֶצה".
ה' ישימנו מעבדיו עושי רצונו ומקבלים גזרותיו בהבנה ודומיה כמאמר
התורה "יִ ָּׂשא ִמ ַּד ְּבר ֶֹתיָך"
שבת שלום ,אייל עמרמי
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העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של מרן שר התורה ופוסק הדור ,מורנו
ורבנו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל ,שזכותו הגדולה תגן עלינו.
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האשה – עיקר הבית
בגמ' בשבת (קיח ):אמר ר' יוסי ,מעולם לא קראתי לאשתי אשתי ,וכו'
אלא לאשתי ביתי" .התפקיד העיקרי של האשה הוא הבית ,ולאו דווקא
רק במובן של נקיונות וסדר ,אלא הערך המוסף הניתן תוך כדי ,שהוא
הדגש הרוחני והקרבה לקב"ה אצל כל יושבי הבית.
מצינו בפסוק "ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך" ,ומבואר בגמ'
בסוטה (יא ):שהטילו המצרים את עבודות האנשים על הנשים ,ואת
עבודות הנשים על האנשים .שואל ר' חיים פרידלנדר ,ניתן להבין את
הקושי של הנשים לקבל עבודות של גברים ,הגברים עובדים בבנין,
עובדים בסבלות ,יש להם כח פיזי גדול יותר ,לתת עבודות אלו לאשה,
הרי זה עבודת פרך .אבל מה הקושי לתת את עבודות הנשים לגברים,
הרי אדרבה לכאורה זו הקלה עבור הגברים.
התשובה היא ,שלמרות שבמובן הגשמי ,לתת עבודת הנשים לאנשים
זוהי הקלה ,במובן הנפשי זה קשה מאוד ,האיש לא מוצא עניין וסיפוק
בעבודה של אשה ,וכשאין סיפוק ,קשה מאוד להצליח.
עם הטלת התפקיד של ניהול הבית על האשה והמצאות בבית עם ילדיה
שעות רבות ,נתן השי"ת לאשה סיפוק מעבודות הבית ,שהן בעיני הבעל
חד גוניות וחוזרות על עצמן ,אבל אצל האשה שניחנה ברגש רב ,יש
סיפוק עצום ,האשה יודעת לטעת רגש וחיות בכל מטלות הבית ,היא
מסוגלת לנקות ,לסדר ,לטפל בילדים ,להכין אוכל ולעשות את שאר
מטלות הבית יום יום מחדש ,ולטבל אותם עם חום ואהבה ,קרבת אלוקים

ויראת שמים ,וזאת מכיון שיוצר הדבר אצלה סיפוק עצום ,סיפוק זה
נוצר אצל האשה על ידי הרגש יותר מעל ידי השכל.
לצערנו ,כיום שורר בלבול מה בחלוקת התפקידים בין הגבר לאשה
בבית ,האשה מואסת בתפקידים שנראים בעיניה פשוטים ,חפצה היא
בתפקידי קריירה ,בתפקידי יוקרה ומעמד ,רוצה היא להיות "אשת
עסקים" מוצלחת ,אך אשה שיודעת לנצל את הרגש המיוחד שבורא
עולם נתן לה ,מבינה שרגש זה שניתן לה ,חשוב ביותר לגידול הילדים,
מה שבעלה לא יוכל לתת כמותה ,האשה יכולה בכל פעולה ופעולה
בבית לטעת בילדים יראת שמים וקרבת אלוקים מה שהבעל שמונע
ע"י השכל יותש מבחינה רגשית בין כל מטלות הבית.
מכאן שגידול דור העתיד ,גידול הילדים ,תלוי הרבה בידיה של האשה,
ואשרי האשה הזוכה לטעת בילדיה חום ואהבה ורגשות של קרבת
אלוקים ויראת שמים.

הקים בית בישראל ,מאידך מן השמים נתברך בעשירות עד שכסף וזהב
נחשבו בעיניו כחול הים אשר לא יספר מרוב .והנה ,לפני כמה חדשים
נסע לארה"ק ,ובהיותו בירושלים יעצו לו ידידיו :לך נא אל הכותל
המערבי שריד בית מקדשנו ,וישמע האיש לקולם ,ובבואו שמה נדלק
בקרבו הניצוץ היהודי – בראותו יהודי בעל צורה שופך נפשו לפני ה',
בוכה ומתפלל על מצבו הקשה ומתחנן לפני יוצרו וקונו שיחוס וירחם
עליו ויושיעו ברוח ובגשם...
בשובו לביתו סיפר לאחוזת מרעיו את אשר ראו עיניו ,והחל חוקר
– הנמצא בעירנו 'איש אשר רוח בו' כאותו יהודי מהכותל? ויענו לו:
לאחרונה הגיע הנה אחד מהם ,המחפש ותר אחר מזלו בעיר הזאת.
בירר האיש את הכתובת והגיע לביתי ,ומשם הייתה הדרך קצרה לנדב
את הבית הגדול הזה .התבונן וראה ,כי באותה עמידה שעמד בכותל
המערבי אותו 'טמיר ונעלם' ולתומו שפך לבו כשדמעתו על לחיו – ועד
היום לא ידענו מי הוא זה ואיזה הוא – הרי במעשיו קנה לעצמו קנין
עולם ונצח ,בנין בשווי ששה מיליון דולר לה' ולתורתו ,ועד היום אין
הלה מכיר בנכסיו.
כיוצא בזה ,ביד כל אחד מאתנו לקנות בכל עת ורגע קניני נצח כאלו ,אם
יקדש שם שמים בהנהגתו והילוכו .ולא עוד ,אלא שיתכן שאותו היהודי
הרגיש מרוחק אחר תפילתו ,שבתפילתו ביקש והתחנן לישועה בענין
מסוים ,ועדיין לא זז מאומה באותו הענין ,אלא אדרבה ,גרע מצבו אחר
התפילה מלפניה ...והוכיח לעצמו שאין תפילותיו מתקבלות בשמים...
אך באמת פעל גדולות ונצורות בתפילתו ,אלא שמן השמים לא גילו
מה 'רווחיו' .ומה יש בכך? הרי הם חיים וקיימים לו ולזרעו לדורותיו.
הבא ניקח את הדברים ונמחיש לילדינו את הערך העצום של תפילה
אחת ,של ברכה ,של שעת לימוד תורה .כל מעשה קטן יכול לגרום
לנחת רוח אין סופי לבורא עולם.

כוחו של מעשה קטן
את המעשה הבא סיפר הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א סיפור
ששמע ממכרו בעל המעשה  -בעיר דאלאס שבמדינת טקסס שבארה"ב
עומד בית גדול רם ונישא שבו כבר השיבו לבם של עשרות ומאות מבני
ישראל לאביהם שבשמים ,וכך הוא מעשה הולדתו של בנין זה:
לפני שנים נתעטר אחד הרבנים ושמו רבי משה רודנער בתואר 'יורה
יורה ידין ידין' ,ומשחיפש להוציא זאת מן הכח אל הפועל להרבות פעלים
לה' ולתורתו ,העתיק מושבו לדאלאס ,אך לא נתיישב בה כראוי .החל
לפנות הנה והנה ,אך לא היו לו 'כלים' לביצוע שאיפותיו הטהורות.
כעבור זמן נקש על דלתי ביתו יהודי מבני המקום ,בחור מבוגר בן מ"ט
שנים ועשיר כעשירותו של קרח ,בבקשת חיזוק בענייני יהדות .ואכן ,ר"מ
חיזקו ועודדו בדברים בעצה ובמעש ,ומשגמר
דבריו הרים הלה את נדבת לבו והעניק
לר"מ  6,000,000דולר (ששה מיליון!)
לביצור וחיזוק היהדות באותה העיר,
ומממון זה בנה ר"מ את מפעלו האדיר
– בנין רם ונישא לקירוב ליהדות.
לא עברו כמה שבועות ,והבחור הנ"ל
השיב בפתאומיות את נשמתו ליוצרה
בהיותו בן מ"ט שנים ...בעת הלוויה
הספידו ר"מ ,וכה היו דבריו :יהודי זה לא
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ּבֹותינּו ז"ל ָא ְמרּו ַּב ִּמ ְד ָרׁש (תנחומא)ֶׁ ,ש ָהגָ ר נִ ְק ֵראת
ַר ֵ
יה נָ ִאים ּכִ ְקט ֶֹרתְ .ולָ כֵ ן
טּורהִ ,מּׁשּום ֶׁש ָהיּו ַמ ֲע ֶׂש ָ
ְק ָ
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ֲא ֵה ָבּה וְ ִח ְּב ָבּהַ ,אְך ּכְ ֶׁש ָּקלַ ט ֶׁש ֵאין ַה ָּד ָבר
עֹולֶ ה ְּב ָקנֶ ה ֶא ָחד ִעם ְרצֹונֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,
יה .יֶ ְׁשנָ ם ַה ְר ֵּבה ְּב ָעלִ ים
ּוב ֵּטל ַא ֲה ָבתֹו ֵאלֶ ָ
ִמּיָ ד ּגֵ ְר ָׁשּה ִ
יהם,
ׁשֹות ֶ
ּתֹורה ְצ ִריכִ ים לְ גָ ֵרׁש ֶאת נְ ֵ
ֶׁש ַעל ִּפי ִּדין ַה ָ
ּוכְ ָבר ָא ַמר ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְךּ" :גָ ֵרׁש לֵ ץ ְויֵ ֵצא ָמדֹון".
אֹומ ֶרתָ :אסּור לְ ָך ַעכְ ָׁשיו לִ ְחיֹות ִעם ָה ִא ָּׁשה
ּתֹורה ֶ
ַה ָ
ַהּזֹאתְ .והּוא עֹונֶ הֲ :א ָבל ֲאנִ י ֹלא יָ כֹול לְ גָ ְר ָׁשּהּ ,כִ י
טּוח ְּב ַע ְצמֹו
יֵ ׁש ֵּבינֵ ינּו ַא ֲה ָבה ְו ַא ֲח ָוהָ ...א ָדם ּכָ זֶ ה ָּב ַ
ּמּוסר
יֹוד ַע ֶׁש ַה ָ
ּוב ֶד ֶרְך ֶא ֶרץַ ,אְך ֵאינֹו ֵ
מּוסר ְ
נֹוהג ְּב ָ
ֶׁשהּוא ֵ
מּוסר ְּב ַו ַּדאי ֶׁש ָהיָ ה
לֹומד ָ
מּוסר ֶׁשל ּכִ ָּׁשלֹוןְ ,ו ֲה ֵרי ִאם הּוא ָהיָ ה ֵ
ַהּזֶ ה ִהּנֹו ָ
יח לְ ַה ְׁשלִ יט ֶאת ַה ֵּׂשכֶ ל ַעל ָה ֶרגֶ ׁש.
ַמ ְצלִ ַ
ּומ ַתי ַּב ִּמ ְׁש ָּפט,
יטב ָמ ַתי ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ַּב ֶּצ ֶדקָ ,מ ַתי ַּב ֶח ֶסד ָ
ָּד ִוד ַה ֶּמלֶ ְך יָ ַדע ֵה ֵ
אֹותם" ,יֶ ְׁשנָ ם זְ ַמּנִ ים
"ע ָּתה ּגַ ם ֲאנִ י ֲא ַד ֵּבר ִמ ְׁש ָּפ ִטים ָ
אֹומר ַהּנָ ִביאַ :
ּוכְ מֹו ֶׁש ֵ
אֹומ ִרים (יומא
צּורה ַּת ִּק ָיפה ְוֹלא ְּברְֹך ְו ַר ֲח ָמנּותֲ .חזַ "ל ְ
ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ַד ֵּבר ָּב ֶהם ְּב ָ
כבֶׁ ,):ש ָּׁשאּול ַה ֶּמלֶ ְך ִה ְפ ִסיד ֶאת ַה ְּמלּוכָ הִ ,מּׁשּום ֶׁש ָּמ ַחל ַעל ּכְ בֹודֹוּ .כַ ָּמה
אֹומ ֶרת ַהּגְ ָמ ָרא
ּומ ַחל לָ ֶהם ַעל ּכָ ְךֶ ,
ֲאנָ ִׁשים ִּבּזּו ֶאת ָׁשאּול ַה ֶּמלֶ ְךְ ,והּוא ִו ֵּתר ָ
ּכָ אן ֶה ְחלִ יט ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁש ָּׁשאּול יִ ּזָ ֵרק ִמן ַה ַּמלְ כּותָ ,א ָדם ּכָ זֶ ה ֹלא
ּומי
יֹוד ַע לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ִּמ ְׁש ָּפטִ ,
יִ ְהיֶ ה ֶמלֶ ְך ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלִ ,מּׁשּום ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ּנֹוהג ּכָ ְך סֹופֹו ּגַ ם לְ ֶה ֶפְךּ ,וכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו "ּכָ ל ַה ְמ ַר ֵחם ַעל ַאכְ זָ ִרים סֹופֹו
ֶׁש ֵ
לְ ִה ְת ַאכְ זֵ ר ַעל ַר ֲח ָמנִ ים".
מּוסרֶׁ ,ש ֲה ֵרי
ּלֹומ ִדים ָ
צּומה ּכְ ֶׁש ְ
ִאם ּכָ ְך נִ ְמ ָצאֶׁ ,ש ָּצ ִריְך זְ ִהירּות ּגְ דֹולָ ה ַו ֲע ָ
ּטֹועים ְו ֵאינָ ם
בֹודת ה' ֻמגְ ֶּד ֶרת ְּב ֵאיזֶ ה ֶׁשהּוא ְּתחּוםְ ,ויֶ ְׁשנָ ם ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ִ
ּכָ ל ֲע ַ
ּלֹומ ִדים
יֹוד ִעים ַמהּו ְּתחּום ַה ַהגְ ָּד ָרה ֶׁשל ּכָ ל ִמ ְצ ָוהּ ,וכְ מֹו כֵ ן יֶ ְׁשנָ ם ֲאנָ ִׁשים ַה ְ
ְ
צּורה ְמ ֻב ֶּק ֶרת
לֹוק ִחים ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ְּב ָ
ּוב ִאים לִ ֵידי יֵ אּוׁשֵ ,הם ֹלא ְ
מּוסר ָ
ָ
מּוסרְּ ,בעֹוד ֶׁשהּוא ּכֻ ּלֹו ְמ ַד ֵּבר
אֹומר לְ ַע ְצמֹו :לָ ָמה ֶאלְ ַמד ֵס ֶפר ָ
ּונְ כֹונָ ה ,הּוא ֵ
ָעלַ י ְו ַעל ר ַֹע ַמ ֲעלָ לַ יּ ...כְ ִאּלּו ֹלא ִקּיַ ְמ ִּתי ׁשּום ִמ ְצ ָוה ְּב ֶמ ֶׁשְך ּכָ ל ַחּיַ יֲ ...הֹלא
אֹותי לְ ַׁשּנֹות ֶאת
ָע ִדיף לִ י לִ לְ מֹד ֵס ֶפר ִעם ֲהלָ כֹות ְּפסּוקֹות ֶׁש ֵאינָ ן ְמ ַחּיְ בֹות ִ
ּדֹורׁש ִמ ֶּמּנִ י לְ ַׁשּנֹות ֶאת ּכָ ל ֲהלַ ְך ַחּיַ י.
ַה ַּת ְד ִמית ֶׁשּלִ יֵ ,מ ֲא ֶׁשר לִ לְ מֹד ֵס ֶפר ַה ֵ
ּמּוסרַ ,אְך ָק ָרא ּבֹו ַּב ִּמ ְׁש ָק ַפיִ ם ַהֹּלא נְ כֹונֹות.
ָא ָדם ּכָ זֶ ה ָא ְמנָ ם ָּפ ַתח ֶאת ֵס ֶפר ַה ָ
ּומ ַתי לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּבכָ ל ָּד ָבר.
אֹותָך ֵאיְך ָ
אֹומר ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְךֲ ,אלַ ֵּמד ְ
ְולָ כֵ ן ֵ

כיצד עושים חסד
יטים ַעל ְּדמּותֹו
רֹוצים לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ַעל ֶח ֶסדָ ,אנּו ַמ ִּב ִ
ּכַ ֲא ֶׁשר ָאנּו ִ
ָה ֲא ִצילָ ה ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָעלָ יו ַה ָּׁשלֹוםֲ ,א ֶׁשר ֻהכְ ַּתר ַּבּת ַֹאר
אֹור ִחים ִמּתֹוְך
"איׁש ַה ֶח ֶסד"ָּ ,ד ַאג לַ ֲעזֹר ּולְ ַסּיֵ ַע לְ כָ ל ַה ִּמי ָו ִמיִ ,ח ֵּפׂש ְ
ִ
ּסּורי ַהּגּוף ִּבכְ ֵדי לַ ֲעׂשֹות ִע ָּמ ֶהם ֶח ֶסד.
יִ ֵ
יׁשּיּותֹו
ּתֹואם ֶאת ִא ִ
רֹואים ַמ ֲע ֶׂשה מּוזָ ר ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ֲא ֶׁשר ֹלא ֵ
ְו ִהּנֵ הָ ,אנּו ִ
בּועה ְּב ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסדְּ :ב ָׁש ָעה ֶׁשהּוא ָׁש ַמע ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
ַה ְמיֻ ֶח ֶדת ַה ְּט ָ
ֹאמר ֵאלֶ יָך
אֹוהב ֶאת ַהּיֶ לֶ ד ֶׁשּלֹו יִ ְׁש ָמ ֵעאלְ ,ו ִצ ָּוה ָעלָ יוּ" :כֹל ֲא ֶׁשר ּת ַ
ֹלא ֵ
ָׂש ָרה ְׁש ַמע ְּבקֹלָ ּה"ַ ,ו ֲהֹלא ָׂש ָרה ָא ְמ ָרה לֹוּ" :גָ ֵרׁש ָה ָא ָמה ַהּזֹאת ְו ֶאת ְּבנָ ּה",
ּומ ְת ַאכְ זֵ ר ַעל ְּבנֹו יִ ְׁש ָמ ֵעאל,
ְמ ַׁשּנֶ ה ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ֶאת ֲע ִדינּותֹו ַו ֲא ִצילּותֹו ִ
ּכְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב"ַ :וּיַ ְׁשּכֵ ם ַא ְב ָר ָהם ַּבּב ֶֹקר ַוּיִ ַּקח לֶ ֶחם ְו ֵח ַמת ַמיִ ם ַוּיִ ֵּתן ֶאל ָהגָ ר,
ָׂשם ַעל ִׁשכְ ָמּה ְו ֶאת ַהּיֶ לֶ ד ַויְ ַׁשּלְ ֶח ָה"ַ .ו ֲהֹלא ְּד ַבר ֶּפלֶ א הּואֶׁ ,ש ֲה ֵרי זֶ הּו אֹותֹו
ּדּוע ַעל ְּבנֹו
ּומ ַ
ַא ְב ָר ָהם ֶׁש ָע ַמד ִּב ְת ִפּלָ ה ַעל ַאנְ ֵׁשי ְסדֹום ֶׁש ָהיּו ּכֻ ּלָ ם ְר ָׁש ִעיםַ ,
ֹלא ָע ַמד ִּב ְת ִפּלָ ה ֶאּלָ א נָ ַהג ּבֹו ְּב ַאכְ זְ ִרּיּות?
ַה ֵּבאּור ָּבזֶ ה הּואֶׁ ,ש ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ֹלא נָ ַהג ּכְ ִפי ֶה ְרּגֵ ֵׁשי לִ ּבֹוֶ ,אּלָ א ּכְ ִפי
יצד לִ נְ הֹג ְּבכָ ל
יטב ּכֵ ַ
הֹוראֹות ֶׁש ִּק ֵּבל ֵמ ֵאת ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ,הּוא יָ ַדע ֵה ֵ
ַה ָ
ָּד ָבר ְו ָד ָברַ ,ו ֲא ֶׁשר ַעל ּכֵ ןְּ ,ב ָׁש ָעה ֶׁש ַרק ָׁש ַמע ֵמ ֵאת ה' יִ ְת ָּב ַרְך ֶׁשּיֵ ׁש ְּב ָעיָ ה ִעם
ַה ַהנְ ָהגָ ה ֶׁשל ְּבנֹוִ ,מּיָ ד ִהנְ ִהיג ֶאת ַע ְצמֹו ְּב ִמ ְׁש ָּפט ,הּוא ִה ְרּגִ יׁש ֶׁש ַה ְּׁשלִ יחּות
ֶׁשּלֹו ּכָ ֵעת ִהיא ,לִ ְהיֹות ֲהכִ י ַ"רע" ָּבעֹולָ םּ ,כְ מֹו ֶׁש ַּמ ְדּגִ יׁש ָהאֹור ַה ַחּיִ ים ַה ָּקדֹוׁש
ֶׁ ,שּלָ כֵ ן נֶ ֱא ַמר ַּב ָּפסּוק ְ"ו ֶאת ַהּיֶ לֶ ד"ְ ,וֹלא ָא ַמר ֶאת ְּבנֹוּ ,כִ י ֵה ִעיד ַהּכָ תּוב ַעל
יה ֶׁשל ָׂש ָרהְ .וכָ ַתב עֹודֶׁ ,שּיִ ְׁש ָמ ֵעאל ֹלא ָר ָצה
הֹודה לִ ְד ָב ֶר ָ
ַא ְב ָר ָהם ֶׁש ָחזַ ר ְו ָ
לָ ֵצאת ֵמ ַה ַּביִ ת [ּוכְ ִפי ַה ְמב ָֹאר ְּב ִד ְב ֵרי ַר ִׁש"י ִמּׁשּום ֶׁש ָהיָ ה חֹולֶ ה]ְ ,ו ָא ִביו
ּקֹוׁש ִרים יֶ לֶ דִ ,הּנִ יחֹו ַעל ּכִ ְת ֵפי ִאּמֹו ּכְ ֶׁשהּוא ּכָ פּות ְו ָׁשלַ ח
ָק ַׁשר אֹותֹו ּכְ ֵׁשם ֶׁש ְ
"איׁש ַה ֶח ֶסד" ,יָ ַדע ֵאיְך לְ נַ ֵּתב ֶאת ַע ְצמֹו ָמ ַתי
לֹומרַ ,א ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ִ
אֹותםּ .כְ ַ
ָ
ּומ ַתי
ׁשּובהָ ,
יֵ ׁש לְ ִה ְתנַ ֵהג ִעם ּכִ ְפפֹות ֶמ ִׁשי ְולִ ְבּכֹות ַעל ַהּזּולַ ת ֶׁשּיַ ְחזְ רּו ִּב ְת ָ
ּסֹורר ִמ ֵּביתֹו.
ֹלח ֶאת ַה ֵּבן ַה ֵ
יפה לִ ְׁש ַ
יֵ ׁש לִ נְ הֹג ְּביָ ד ַּת ִּק ָ
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התחדשות ורענון.
שינה של אדם בריא נעשית במחזורי שינה שאורכם כ 100דקות בממוצע,
כאשר השינה בכל מחזור מתבצעת בשלבים:
בשלב הראשון מתרחש המעבר ממצב ערנות למצב שינה ,גלי המוח
נעשים איטיים ויש ירידה בלחץ הדם ,בדופק ובחום הגוף .אך השרירים
נותרים בקצב פעילות רגיל ולכן בשלב זה הגוף מרבה בשינויי תנוחות,
וקל מאוד להתעורר.
בשלב השני מואטת פעילות הגוף ומופיעים לסירוגין גלי מוח
קצרים ומהירים וגלי מוח ארוכים ואיטיים ,השינה נעשית
עמוקה וחזקה וקשה יותר להעיר אדם בשלב זה ,שינה עמוקה
מתרחשת בעיקר בשליש הראשון של השינה ,ובמהלכה
מתחדשים מאגרי האנרגיה בגוף ,שלב זה חשוב לצורך
התאוששות ממאמצים.
בשלב האחרון המכונה גם "שלב החלום" ,יש נשימה מהירה
ורדודה וחסרת קצב סדיר ,לחץ הדם והדופק עולים ,ונפסקת
תנועת הגוף למעט העיניים ,בשלב זה מופיעים החלומות.
שלב זה חשוב מאוד להתאוששות מערכת העצבים.
במשך הלילה אנו עוברים מס' מחזורי שינה ,כאשר בתחילת הלילה
השלבים הראשונים ארוכים יחסית ואילו שלב "החלום" קצר יותר,
ואילו לקראת היקיצה "שלב החלום" מתארך יותר.
כל שלב בשינה חשוב לבריאות של המח ומכאן שיש חשיבות גדולה
לשינה רגועה ,ברצף וללא הפרעות ,בעיקר בתחילת הלילה.

השינה
כתב הבן איש חי (וישלח א) "אל יחשוב האדם על השינה,
שכל מה שתהיה בריבוי יותר ,יש בה תועלת לגוף ,שהרי
הסכימו כל הרופאים המובהקים ,שלא ישן אדם בלילה
פחות משש שעות ,ולא יותר על שמונה שעות ,שתזיק לו
ריבוי השינה "..וכו'.
השינה מהווה כשליש מהחיים ,תינוקות זקוקים לכ16-
שעות שינה ביממה ,בגיל שנה ממוצע השינה יורד ל12
שעות וככל שהגיל עולה כך הצורך של האדם בשינה יורד,
לאדם מבוגר נדרשות כ 7-8שעות שינה ביממה.
למרות שעדיין אין תשובה מדעית ברורה לצורך בשינה ,בכל זאת
עובדה ברורה היא שהעדר שינה יכול לגרום לחוסר מנוחה ועצבנות,
למחלות ואף למוות ,מחקרים מראים שיש קשר בין חוסר שינה לבין
מחלת הסכרת ,מחלות עיניים ,ועוד .וזאת בעיקר בשל חוסר יכולת
הגוף לווסת את הטמפרטורה הפנימית ולתת למוח את המנוחה לצורך
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פנה נא לחטאות!
חיי עולם" ,עשתה חשבון נפש ,בעלה הסנדלר סוגר את הגמרא במשך
שעתיים ביום ,הוא מניח חיי עולם ומתעסק בתפירת נעליים .היא פרצה
בבכי ואמרה לאבא" :בעלי היקר ,אני מבקשת ממך ,אל תדאג יותר
לפרנסה ,מעתה זה יהיה העול שלי ,ואילו אתה ,שב בבית מדרש ותלמד
במנוחה ,"...אבא שמח מאוד לשמע ההצעה הנדיבה .למחרת ,אחרי
תפילת ותיקין ,לא חזר הביתה כהרגלו ,הלך לחנותו ,טיפס על הסולם
בפתח החנות והוריד את השלט 'סנדלריה' .הוא סגר את החנות באופן
רשמי .היה זה יום של חג בביתנו .אבא לומד כל היום תורה ,אמא היתה
מאושרת ,ומצאה לה עבודה בשטיפת רצפות בבתים שונים .עברו להם
שבועיים על מי מנוחות.
בוקר אחד קמנו בבוקר ללכת לחיידר ,ולא מצאנו את הסנדוויץ' הקבוע.
אמא ,עם דמעות בעיניה ,שלחה את הילדים למקום לימודם ואמרה:
"ילדים ,תלכו לחיידר ,אין לי את הלחם ,אני מקווה שבמהלך הבוקר
אצליח להביא לכם אוכל לחיידר "...הבוקר חלף ואמא לא הביאה את
הלחם .בצהריים שבנו אחיי ואני הביתה .האח הקטן בוכה" :אמא ,חתיכת
לחם" ,ואמא בוכה מולו ,כבר כמה ימים אין לה עבודה ,החנווני מסרב
לתת בהקפה .אומרת אמא" :אל דאגה ילדים ,בקרוב אמצא עבודה חדשה,
אבל אני מזהירה אתכם ,בשום אופן אל תספרו לאבא על המצב בבית".
ניחמתי את אמא" :אל תבכי אמא ,אני אלך לחיידר ,ובעז"ה כשאחזור
בשעה חמש נאכל ארוחת ערב ,צהריים ,ובוקר ביחד" .כשחזרתי מן
החיידר ,היה נראה הבית כמו בתשעה באב .מוטי הקטן צועק" :אמא,
חתיכת לחם" ,ואמא בוכה .רק שאמא לא תישבר...
לפתע נזכרה אמא" :הרי נותרה לי מהחתונה אבן יקרה על סיכה ,לשם
מה צריכה אני תכשיטים בעולם הזה?!" לקחה את האבן ורצה לחנות
התכשיטים שעוד היתה פתוחה ,מכרה את האבן למוכרת התכשיטים
וחזרה עם שקית מלאה מטבעות כשהיא מאושרת .מיד קראה לי ,הבן
הבכור בבית" :חיימק'ה ,קח את המטבע הקטנה הזאת ,רוץ למאפייה
וקנה את הלחם הזול ביותר והישן ביותר שתמצא!" ,שבתי הביתה עם
כיכר לחם ישנה .אחיי עמדו ממתינים מסביב לשולחן ,מוטי הקטן כבר
רץ ליטול ידיים .חתכה אמא את הלחם לחמש קוביות מדויקות ,אחד לא
יותר מהשני ,כל ילד קיבל קוביית לחם .מוטי בלע את הלחם במהירות,
וצעק" :אמא ,עוד חתיכת לחם" ,ואמא אומרת לו" :מתוק שלי ,היום אין,
אולי מחר "...ראיתי את אכזבתו הגדולה של מוטי ,נגמר הלחם...
אמרתי" :אמא אני מוותר לו את הלחם שלי" .אך אמא עונה בתקיפות:
"בשום אופן לא ,אתה צריך לאכול ,אני לא רוצה שתלך לישון בלי לאכול",
קשה היה לי להתגבר על אכזבתו של אחי הקטן ,ואמרתי מיד" :אבל
אני כבר אכלתי היום" "...אתה אכלת?" תמהה אמא" ,איפה אכלת?"
ואני עונה לה" :בחיידר .הבן של הגביר העשיר הביא את הסנדוויץ ,ולא
מרחו לו ריבה על הכל ,ילד מפונק ,לא רצה לאכול את הכריך .והוא נתן
לי בשמחה"" .אם אכלת היום שתי פרוסות – אתה יכול לתת למוטי את
הלחם שלך!" אמרה אמא" .מה אגיד לכם" ,מספר חיימק'ה" ,נתתי את
הלחם למוטי ,ושבעתי רק מלראות אותו מתענג על הפרוסה השנייה".
חיימק'ה פורץ בבכי" :אבל שיקרתי! שיקרתי את אמא! כלל לא אכלתי
בחיידר ,זה היה שקר .ידעתי שאמא לא תתן את הלחם שלי למוטי ,רק
אם אספר שאכלתי ,לא יכולתי לעמוד בפיתוי ,ריחמתי על אחי הקטן
ושיקרתי שאכלתי בחיידר" .חיימק'ה סיים את וידויו .כל הקהל געה בבכיה.
אחריו הגיע ילד בן שתים עשרה שרצה להתוודות .אמר ר' ישראל משקלוב:
"די ,יותר אני לא צריך" ,הוא תופס את חיימק'ה" ,בוא הנה ,בוא איתי
ליד המעקה" .הוא מרים יד אחת כלפי שמים ,ואת השניה הוא מניח על
כתפו של חיימק'ה וצועק" :ריבונו של עולם ,היום בלילה כל עם ישראל
אומרים בסליחות את הפיוט" :פנה נא אל התלאות ואל לחטאות" ,הם
אומרים' :ריבונו של עולם ,תפנה בבקשה לצרות והייסורים שעם ישראל
עובר ואל תסתכל על החטאים' ,אבל אני ,ישראל משקלוב מבקש ממך:
אנא ,ריבונו של עולם ,היום בבקשה 'פנה נא לחטאות' ,אדרבה ,תסתכל
על החטאים של הילדים המתוקים שלנו ,ואל תסתכל על התלאות ,ובזכות
זה תוציא אותנו ותציל אותנו ממוות!!!"
בבת אחת נח הים מזעפו ,והסערה הפסיקה .ויהי לפלא.

הגאון ר' ישראל משקלוב היה מגדולי תלמידיו של הגאון מוילנא .הוא חי
לפני כמאתיים שנה וחיבר את הספר 'פאת השולחן' .ר' ישראל משקלוב
רוצה לעלות לארץ ישראל .בימים ההם ,עלו לארץ באוניות מפרש .חודש
ימים ארכה אז ההפלגה בים מאירופה עד לארץ ישראל ,ר' ישראל משקלוב
יחד עם  70נוסעים נוספים ,ביניהם אברכים ,בחורים ונערים עלו על
האוניה בערב ר"ח אלול וקיוו להגיע שלושה ימים לפני ר"ה לחופי יפו.
במוצאי שבת האחרון של השנה ,כשהם עדיין מצויים על האוניה ,הגיע
הזמן לומר סליחות .מנין גדול ,בראשותו של ר' ישראל משקלוב ,התארגן
לומר את הסליחות ברוב עם בחצות הלילה .כשעה לפני חצות ,החלה
לנשב רוח סערה בלב ים ,האוניה החלה להיטלטל בפראות .שבעים
הנוסעים היו מצויים בסכנת טביעה מיידית .ר' ישראל משקלוב עם כל
הציבור התחילו להתפלל ולזעוק ,כשהם מנסים לקרוע שערי שמים.
הזמן חולף ,הרוחות מתחזקות יותר ,האוניה בסכנה.
רב החובל הגיע בריצה ,ופנה לרב" :כבוד הרב ,איני יודע מה אוכל לעשות,
לא נשאר לנו זמן רב ,אנחנו בסכנה גדולה!!" ר' ישראל משקלוב ראה
את המצב ,וביקש מכל הקבוצה לעלות מיד אל סיפון האוניה .האוניה
מתנדנדת ונוטה על צידה ,הים סוער וגועש ,המוות ניצב מול העיניים.
עומד הרב הקדוש מול הקהל המפוחד ואומר" :איני יודע כמה זמן נשאר
לנו לחיות אולי חמש דקות ,אולי עשר דקות ,הבה ונגיד כעת וידוי!".
המחזה נורא .עומדים כל הנוסעים בשערי המוות ,וזועקים 'אשמנו ,בגדנו'
ו'על חטא' בבכיות נוראות .ויהפוך המקום לחרדת אלוקים .כעבור עשרים
וחמש דקות הסתיים הווידוי ,והנוסעים עדיין בחיים.
אומר ר' ישראל" :כעת נערוך וידוי למהדרין ,כל אחד מהקהל יעמוד לפני
הציבור ויפרט את חטאיו ,ובזכות הבזיון הרב – יזכה לכפרה" .הנוסעים,
שראו את המוות מול העיניים הסכימו ,ובלבד שיגיעו נקיים וזכים לעולם
העליון .החליטו להתחיל עם הצעיר ביותר .חיפשו ומצאו ילד בן עשר
בשם חיימק'ה" .חיימק'ה ,אתה מוכן להתוודות?" שאלוהו" .כן אני רוצה
כפרה" ,ענה הילד בהשתוקקות .העמידו את הילד מול כל הנוסעים ,ור'
ישראל משקלוב עומד לידו .חיימק'ה ניצב בעיניים מושפלות ,מבויש
כולו מול כל הנוסעים ,ופורץ בבכי .בוכה הילד על העבירה שבידו וכל
הקהל בוכה איתו .ר' ישראל משקלוב מזרז את הילד להתוודות כדי ששאר
הנוסעים יספיקו גם הם להתוודות .והילד ,מגמגם בבושה" :שיקרתי,
אמרתי שקר!" חיימק'ה בוכה וכל הקהל גועה גם הוא בבכיה.
ר' ישראל משקלוב לא נסחף בבכי ,והוא שואל בתקיפות" :שיקרת? את
מי שיקרת? פרט לנו את המעשה!" והילד החל מספר" :אבי הוא הסנדלר
של וילנא ,וככל אנשי המקצוע בוילנא היה יושב בבית מדרש כל היום
ולומד תורה ,יום שלם היה שקוע בסוגיות והיה פותח את חנותו רק
שעתיים ביום ,מתקן כמה נעליים כדי שיהיה לו לחם לאכול .משפחתי
גרה בשכנות עם הגאון מוילנא ,כשרק קיר של עץ מפריד בין הבית של
הסנדלר לביתו של הגאון מוילנא .אני האח הגדול במשפחה .מתחתי
ישנם עוד ארבעה אחים קטנים".
"מידי לילה" ,ממשיך הילד" ,בשעה אחת בלילה ,כשכולנו היינו שקועים
בשינה ,היה אבא עורך תיקון חצות .לילה אחד ,בעת עריכת התיקון ,כשאמא
ישבה לידו וסרגה סוודר ,שמעה לפתע ,מעבר לקיר את הגאון מוילנא לומד
גמרא בניגון משתפך .היתה זו גמרא במסכת שבת ,המספרת את הסיפור
עם ר' שמעון בר יוחאי שהתחבא במערה 12
שנה ,כשיצא ר' שמעון אחרי  12שנים,
ראה תופעה משונה :עומדים אנשים
עם כיפות ,וציציות והם חורשים,
זורעים וקוצרים .קשה היה לר'
שמעון לסבול את התופעה ,להניח
חיי עולם ולעסוק בחיי שעה? נתן
עיניו בהם ונשרפו".
כאשר שמעה אמא את ששת
המילים הללו' :מניחים חיי עולם
ועוסקים בחיי שעה' ,שהגאון קורא
את זה עם אנחה וכאב" ,אוי ,מניחים
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ומיהר להרגיע את בעל הבית" :אל דאגה" ,אמר לו הצדיק" ,שומר מצווה
לא ידע רע ,התייצב וראה את ישועת ה' ,כי קרובה היא לבוא" .היש
ברשותך מעט ערק למזוג לי לכוסית קטנה?" שאל רבי אברהם את בעל
הבית" ,כן בוודאי" ,מיהר הלה להשיב ועד מהרה הגיש לרב את המשקה
המבוקש .עצם הצדיק את עיניו ובירך בקול ובמתינות" :ברוך אתה…
מלך העולם ,שהכל נהיה בדברו" .העשיר השיב "אמן" בקול רועד וזקף
את אוזניו בהפתעה .הדפיקות הרמות פסקו כהרף עין ,קול דממה דקה
השתרר מעבר לדלת שסדקים ראשונים כבר החלו להפציע מתוכה.
"רבי קדוש ,אכן ראינו בישועת ה' ,הדפיקות פסקו ,והשודדים נעלמו
כלא היו" ,אמר בעל הבית בשמחה גדולה .רבי אברהם השיב אליו את
רוחו ,והורה לו לשוב ולעלות על יצועו .עברה שעה והנה שוב חבטות
עזות מהדלת .הפעם כבר ידע בעל הבית אשר יעשה .הוא מיהר אל הרב
ובידיו כוסית ערק .שוב בירך הרב בכוונה גדולה על המשקה ,ושוב פסקו
החבטות מעם הדלת .כך חזר המעשה על עצמו מספר פעמים ,כשבכל
פעם מנסים השודדים לפרוץ את הדלת ,רבי אברהם מברך 'שהכל נהיה
בדברו' ,והללו נעלמים להם ,עד הפעם הבאה...
הבוקר האיר והנה נשמעות דפיקות חלושות על גבי הדלת .הדלת נפתחה
והשודדים כאחד כרעו לפניו ברך וביקשו את סליחתו" :בכל פעם שדפקנו
הרגשנו שכח שמימי מעיף אותנו ,נפלנו ארצה ונחבטנו שוב ושוב .בתחילה
ניסינו את מזלנו פעם אחר פעם ,עד שהבנו שאכן זוכה אתה להגנה של
כח עליון ,ועל כן באנו לבקש את סליחתך ולהתחנן לפניך שלא תעניש
אותנו על מעשינו הרעים .העשיר הבהיר להם כי הכח ששמר עליו היה
הצדיק שבירך ברכה .והללו מיהרו לפול לפני רגליו של הצדיק ולהתחנן
מלפניו על נפשם ,לבל ייענשו ממרומים על מעשיהם.
"אתם לא תענשו על המעשה שעשיתם" ,בישר להם הרב" ,אבל זאת בתנאי
שתשמרו על יהודי זה מכל משמר ,תגנו עליו מפני חבריכם הישמעאלים,
ותשתדלו בכל כוחם להיטיב על כל יהודי שתפגשו מכאן ולהבא .והיה
אם לא תשמעו לדברים האלו אשר אנוכי מצווה אתכם היום ,ענוש תענשו
ותקבלו את המגיע לכם על מעשיכם הרעים" .הגזלנים מיהרו להתחייב
בפה מלא כי יצייתו להוראותיו של רבי אברהם ,ופנו מעמו כשברכיהם
נוקשות זו לזו מרוב פחד ובעתה.

רבי אברהם בן מוסא מתוניס זצ"ל
ידוע ומפורסם היה בקרב יהודי תוניס דבר גדולת מעלתו של הגאון
הקדוש רבי אברהם בן מוסא ,אשר בקי היה בכל מכמני התורה ,ומופלג
בחכמת הנסתר .ביום מן הימים היה רבי אברהם הולך בדרכים ,והנה
שקעה עליו השמש בקרבת העיר תוניס .סר רבי אברהם לכפר קטן
השוכן בסמוך למקום בו עומדות היו רגליו ,והנה בית אכסניה של יהודי
תמים וירא שמים ניצבת בפניו .חרד בעל הבית חרדה גדולה לכבודו של
הצדיק שביקש לשהות בבית מלונו ,וכיבדו בכל מיני כיבודים ,האכילו
והשקהו ואף הציע לו מיטה מהוגנת כיאה וכיאות לכבודה של תורה.
המארח הנדיב פרש לשנת ליל לאחר יום עבודה מפרך ,ואילו האורח
הקדוש התיישב על הכר שהונח על הארץ ,והחל להגות בתורה הקדושה.
באישון ליל ,עת היו הכל שקועים בשנתם ,נשמעו לפתע דפיקות רמות
על דלת הבית .הבעל מיהר לגשת אל הפתח כדי להבין מה פשר הדפיקות
הרמות .מעבר לדלת הכבדה הוא שמע ישמעאלים שמיהרו להודיע לו
כי אם לא יפתח להם את הדלת ,הם ימשיכו בניסיונותיהם לפרוץ אותה,
עד שיעלה הדבר בידם" .הגענו הנה כדי לקחת את כל כספך" ,בישרו
לו השודדים בקול מלא רשע ושנאה" ,אם תאפשר לנו לעשות זאת ללא
עמל וטורח ,נשאיר לך את נפשך לשלל ,אולם אם תאלץ אותנו להמשיך
ולהלום בדלת עד שנצליח לפרוץ אותה ,רע ומר יהיה גורלך".
חיוור כסיד ורועד מפחד התייצב בעל הבית בחדרו של רבי אברהם בן
מוסא שעדיין שיקע עצמו בלימוד התורה .רבי אברהם שמע את הדברים,

א כמה אבנים במצבה?
ב באיזו לשון אמרו תחילה?
ג להיכן באו כשחרבה נוב?
ד קל להיזהר ממנו
ה היכן נאמרו הברכות?
ו צריכים להקריב אותם
ז מה גבה דוד מכל השבטים?
ח כמה מינים אסור לשים בלולב?
ט אסור לשים חמש כאלו בתפילין
י מהי הנחלה?
כ כפולה אצל הדוכיפת
ל ממתנות הכהונה
מ מה תתן ללוי אם אין לך מעשר ראשון?
נ לא יעלה על הדעת שכך עושים למזבחות
ס מה עושה העובד עבודה זרה?
ע על איזו עברה נאמר שנפשו של אדם מתאווה לה?
פ אסור לעשות קרחה לידה
צ אין קרבן בא ממנו
ק מה פרט לך הכתוב?
ר בו חייב אדם לטהר עצמו
ש איזה משכן נדרש במלים לשכנו תדרשו?
ת היא תהיה מרובה מלשאת

על פי
פירושי רש"י
על הפרשה

חידה

חידות הלכתיות
 .1היכן מצינו ברכת הנהנין ,במקום שהמברך אינו נהנה?
(אבן העזר לד)
 .2איזה מאכל חייב במליחה ואע"פ כן מותר לאכול אחריו
חלב? (יורה דעה ע"ה ,א ,פ"ז ,ה)
 .3על איזה משקים יש לברך בתוך הסעודה אע"פ שברכתם
שהכל? (אורח חיים רי"ב ,יא בביאור הלכה)

טבעות.לחידה משבוע שעבר:
לפניך  6שרשראות ,כל אחת בת 4פתרון

עליך לחבר את כל השרשראות לשרשרת אחת ארוכה,
מותר לפתוח ולסגור רק  4טבעות לשם כך
תשובה :פותחים שרשרת שלמה של  ,4ובכל אחת מהם
מחברים שתי שרשראות אחרות פעם למעלה ופעם למטה
כמו נחש.
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בס"ד

חדש בשכונה
אפשרות לחדרים לשבתות חתן

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

לפרטים נתנאל0506785912 :

תפילות לימות החול

זמני תפילות ושיעורים

		
שחרית הנץ החמה
		
שחרית מנין ב'
		
שחרית מנין ג'
		
שחרית מנין ד'
			
מנחה
		
ערבית מנין א'
		
ערבית מנין ב'

תפילות ושיעורים בשבת קודש
		
מנחה ערב שבת
		
שחרית הנץ החמה
שיעור בהלכות ריבית
		
שחרית מנין ראשי
		
תהילים לבנים
שיעור הלכה ,שולחן ערוך
		
מנחה מנין א'
		
שיעור מוסר
		
מנחה מנין ב'
אבות ובנים
שיעור הלכה
ערבית של מוצ"ש
פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

( 18:40כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 05:10כ 65-דק' קודם הנץ החמה)
 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)
07:30
( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)
 15:30חושן משפט
16:00
16:30
( 17:15בתום השיעור)
( 18:40כשעה קודם צאת השבת)
( 19:10כ  30-דק' קודם צאת השבת)
( 19:41עם צאת השבת)

( 05:30כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
18:50
סמוך למנחה
בתום השיעור המרכזי

בימים א,ב,ה בשעה 18:45
שיעור הלכה חושן משפט ,הלכות פועלים
שיעורים  -בימים א'-ה' בשעה 19:30
עין יעקב  -עיון באגדות חז"ל
			
יום ראשון
אמונה ובטחון
			
יום שני
פרשת השבוע  /הלכה  /ענייני יומא
			
יום שלישי
ליקוטי מוהר"ן  /רבינו נחמן מברסלב
			
יום רביעי
הלכות שבת/מועדים
			
יום חמישי
פעילויות לנשים
 20:45שיעור לנשים בנושא חינוך מפי גב' אלינור
		
יום שלישי

( 14:45בביה"כ חסדי שמואל)
 14:45מפי מו"ר שליט"א

בית מדרש יום לבעלי בתים בביה"כ "חסדי שמואל"
בעז"ה אנו שמחים להודיע על פתיחת בית מדרש לבעלי
בתים בכל יום שיעורים בין 9:30-13:00
ב 13:00מנחה ולאחר מכן ארוחת צהריים בשרית

נשמח מאוד לראותכם בין המשתתפים

9:30-10:15
		
10:15-11:00
		
11:00-11:45
		
11:45-12:30
		
12:30-13:00

חוק לישראל
ילקוט יוסף ברכות השחר
אור החיים על הפרשה
משניות
תהילים עם פירוש

תה קפה
ו
כיבוד קל בין
השיעורים

השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב
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בשבוע הבא יום ג' ,ג' אב ( )03/09ידרוש מורנו הרב ב:
מושב נבטים –  ,18:45ביה"כ מגן דוד
שדרות –  ,20:30ביה"כ משכן אשר ,רח' משעול הבעל שם טוב 1

להזמנת מו"ר הרה"ג אייל עמרמי שליט"א לשיעורים וכנסים  -אליהו 1-599-502051 :שלוחה !5

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!
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