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בס"ד, פרשת מסעי

בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א
עלון שבועי היוצא לאור ע"י מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה

ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

"ֹלא ֶהֱאִמינּו ַמְלֵכי ֶאֶרץ וּכֹל יְֹׁשֵבי ֵתֵבל, ִּכי ָיבֹא ַצר ְואֹוֵיב ְּבַׁשֲעֵרי 
ים" )איכה ד( – הגמרא במסכת גיטין )נ"ז( מספרת על גבורתם  ְירּוָׁשלִָ
וחוסנם של הישוב היהודי בירושלים בימים טרום החורבן הקשה. 
כוחם של לוחמי ירושלים היה עצום ואספסיאנוס המצביא ברומי 

הרגיש חסר אונים מול גבורתם של אנשי ירושלים.
היו החיילים אומרים, מי שיביא לי חמישה תמרים אני מביא לו 
חמישה ראשים מאנשי אספסיאנוס, והיה אספסיאנוס מציץ בצואתן, 
ביקש לבדוק מה התזונה שהם אוכלים שהם כל כך גיבורים, ורואה 
ששוקלים תבן במים ואוכלים, אמר אספסיאנוס אם היו אוכלין 
בשר על אחת כמה וכמה שאין יכולת לחייליו לעמוד מול העוצמה 
הצבאית של הישוב היהודי, ורבותינו במדרש מספרים שבעיר ביתר 
שהיתה סמוכה למישור החוף היה צבא חזק ביותר של העם היהודי, 
שכדי להתקבל לצבא, היו חייבים להפגין אומץ לב, לקטוע אצבע, 
רק מי שקטע אצבע זכה להיכנס לצבא, 300 אלף קטועי אצבע היו.

ובכל זאת רואה רבן יוחנן בן זכאי את המצב הרוחני בעם, ויודע "ִכּי 
ֹלא ְבכַֹח ִיְגַבּר ִאיׁש", רבן יוחנן בן זכאי יודע שגורלו של עם ישראל 
אינו קשור לעוצמה הצבאית, "ֵאין ַהֶמֶּלְך נֹוָשׁע ְבָּרב ָחִיל", שום מלכות 
בעולם לא שרדה בעקבות שהיה לה עוצמה צבאית, "ִגּּבֹור ֹלא ִיָנֵּצל 
ְבָּרב כַֹּח". רבן יוחנן בן זכאי רואה את המצב הרוחני – שאנשים מרדו 
ובגדו בה והוא יודע שהישוב היהודי לפני קריסה, כל העוצמה הזאת 
תתמוסס בבוקר אחד, רבן יוחנן בן זכאי רואה את הרמזים שכבר 
ארבעים שנה שולח הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, 40 שנה קודם 
שנחרבה ירושלים היו דלתות ההיכל נפתחות מאליהן, ועמד ואמר 
רבן יוחנן בן זכאי: היכל היכל, יודע אני בך שסופך להחרב, שנאמר 
"ְּפַתח ְלָבנֹון )בית המקדש( ְּדָלֶתיָך, ְותֹאַכל ֵאׁש ַּבֲאָרֶזיָך", אני מבין 
שזה רמז, שהכל פה הולך להחרב, רמז כל כך עדין כבר הספיק 

לרבן יוחנן בן זכאי להבין מה רוצים במלכות שמים.
רבותי, הרמזים שעם ישראל קיבל ב-40 השנים האחרונות הם רמזים 
עבים וברורים יותר – עקירת ישובים, הקמת הרשות הפלסטינאית, 

טילים בכל הארץ, איומים ממדינות ערב. כל זה ללמדנו שהחוסן 
הצבאי לא יעמוד לעם היהודי בשעת צרה.

חייבים לשכנע את העם היושב בציון, שאם לא נשאף למדינה 
שמתנהלת על פי ההלכה היהודית ולא חלילה על פי המשפט 
המנדטורי של גוים ועובדי אלילים, נאבד את זכות קיומנו במדינה, 
ואם נמשיך להשאר בארץ במצב שחוקי המדינה מורדים בקב"ה 
ובחוקיו, אנחנו מסתכנים בסכנת כליה ח"ו – ולאו דוקא ע"י פצצה 
שתגיע מאיראן, גם רעידת אדמה יכולה לסכן את כל הישוב היהודי 

– "ַהַמִּבּיט ָלָאֶרץ ַוִתְּרָעד, ִיַגּע ֶבָּהִרים ְוֶיֱעָשׁנּו" .
"ֲאִני ָמַחְצִתּי ַוֲאִני ֶאְרָפּא, ְוֵאין ִמָיִּדי ַמִצּיל", הקדוש ברוך הוא אומר, 
זה אני שיצרתי את הצרות, ורק אני - ה', יכול להפסיק אותן ולהציל 
את העם מאסון, אבל בתנאי, שנבין ש-"ֹלא ִבְגבּוַרת ַהּסּוס ֶיְחָפּץ, 

ֹלא ְבׁשֹוֵקי ָהִאיׁש ִיְרֶצה. רֹוֶצה ה' ֶאת ְיֵרָאיו, ֶאת ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו".
רבותי, חייבים לחוס ולרחם על הבחורים הצעירים שנקטפים בדמי 
ימיהם, על החיילים שמשאירים יתומים ואלמנות. והדרך לעזור להם 
היא רק ע"י הגברת הכוח הרוחני, לכו ונשובה אל ה' בטרם יחשכו 
כוכבי נשפנו – כל אדם בר שכל עם טיפת חכמה בקודקודו יודע 
שהמצב פה כ"כ נפיץ, שבטעות אחת שתיעשה כל העולם יהפך 
ללוחמים נגדנו, "לּוֵלי ה' ֶשָׁהָיה ָלנּו, יֹאַמר ָנא ִיְשָׂרֵאל". כל יהודי שיש 
לו מזוזה בפתחו, יודע שכתוב בה שאת הארץ הטובה הזו לא נאבד 
בגלל החמאס ולא בגלל חיזבאללה, את הארץ הטובה נאבד כמו 
שכתוב במזוזה "ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם ַוֲאַבְדֶּתם ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה".

רבותי, נחזור לדרך אבותינו, הדרך שבה עם ישראל אהב והעריץ 
לומדי תורה, ואותה דרך שידעה ש-"אין פורענות באה לעולם אלא 
בשביל עמי הארץ", מפני שרק בגלל שאין מספיק ידע תורני בעם, 
זו הסיבה לאסונות ולמלחמות. וה' ברחמיו יגדור פרצותינו וישוב 

וירחם עלינו, ויאמר לצרותינו די. אמן כן יהי רצון.

שבת שלום, אייל עמרמי
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מאמר הרב

העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של מרן שר התורה ופוסק הדור, מורנו 
ורבנו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, שזכותו הגדולה תגן עלינו.
להצלחת: דוד בן שמחה וב"ב, משפחת מזרחי, אייל להצלחה ברוחניות

לרפואת: דליה בת נעמי, חיים מרדכי בן נטע, יחזקאל מאיר בן שרה
לעילוי נשמת: מרדכי בן שמחה, ויקי בת מרסל

ליצירת קשר עם מוסדות כאייל תערוג:

1599-50-20-51
 harav.eyal@gmail.com :לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל
www.ayal-taarog.co.il :לשמיעת שיעורי תורה, עדכונים ועוד

כניסה: 19:00     

יציאה: 20:10       

ר"ת: 21:03      

הפטרה: 
שמעו דבר )ירמיה ב'(

זמני השבת
לפי לוח אוה"ח וזמני ירושלים

אמפטיה הורית
חינוך ילדים

2

הרבי מסאטמר זצ"ל
גדולי ישראל

5

אפקט הפלצבו
תזונה ובריאות

3

"בעל בטחון" אמיתי
סיפור לשבת

4

תלמידי הת"ת בביקור 
אצל הראשל"צ שליט"א

6



2

אמפטיה )הזדהות רגשית( הורית כנה

נתחיל בסיפור: קול נפץ מזעזע. אמא נזעקת בבהלה ומגלה כי האגרטל 
האהוב עליה ביותר הפך לרסיסים. קשה לחשוב באותו רגע על הילד 
הרועד, המתחבא בפינה, ולהזדהות עם מה שגרם לו לשבור בטעות" 
את החפץ היקר. כל שכן שיש רגש עז לרחם עליו ולמחות את דמעותיו. 
קורה שהכעס עולה והמילים "בורחות" מהפה בלי שליטה... אבל 
תארו לעצמכם שבמקום מטר גערות, אמא נושמת עמוק ומניחה יד 
מרגיעה על כתפו הרועדת של הילד.  זוהי אמפתיה במיטבה. שני 
הצדדים יוצאים ממנה נשכרים לטווח הארוך. הורה המסוגל לשלוט 

בכעסו ולהבין ללב הילד גם ברגעי מצוקה, יזכה לכבוד ולהערכה.
ילד כמעט אף פעם אינו מבין מדוע אילצו אותו להפסיק באמצע 
המשפט בספר המרתק שלו, או לזנוח את משחקו כאשר עמד סוף סוף 
לנצח. הוא הולך לישון מתוסכל וממורמר. כשילדכם מתעקש לא להכין 
שיעורי בית, כיצד אתם מגיבים? האם אתפ מבהירים שהנכם מבינים את 

שאתם מעמיסים עליו רגשות כעס, אכזבה ותובענות?קשייו? או 
סיטואציות לא נעימות כאלה עשויות להפוך 
להזדמנויות פז שתוכלו לנצלן לחיזוק הקשר 
ביניכם לבין הילד. זה בדיוק העיתוי להפגין 
כלפיו "אמפתיה הורית" - להיכנס לנעלי הילד 
ולהבין מה עובר עליו. לקלוט את רגשותיו 
ואת מחשבותיו, גם כשהוא אינו מבטא אותם 
בבהירות. להתעלם מרגשותינו האישיים בשעת 

עימות ולהבין מה מניע את הילדים למרוד או להתעקש.
התנהגות אמפתית עומדת למבחן כמעט בכל רגע. נניח שאבדתם את 
הילד במרכז קניות הומה, אחרי שהתריתם בו לא להתרחק ממכם. 
כאשר בשעה טובה מוצאים אותו, הנטייה הטבעית היא לשחרר את 
קיטור החרדה בשיחת מוסר, שכמובן, לא תישא פירות ברגעי בהלה 

משותפים.   
הרבה יותר יעיל לשלוף את הרגש וההבנה, לחשוב מה עבר עליו בזמן 
החיפוש מורט העצבים ולחלוק עימו את רגש ההקלה כאשר מצאתם 
אותו. תגובה כזו תסייע לילד ליישם את הלקחים ולהבין לליבכם כשם 

שאתם הבנתם לליבו.
יש שתי דרכים איך לבטא אמפתיה הורית: מילולית ובלתי מילולית. 
המילולית: "בוודאי היה מאכזב מאד לקבל ציון כה נמוך"... והבלתי 
מילולית - באמצעות חיבוק, ליטוף ומגע. כל גיל והתגובה המתאימה 
לו. בגיל הרך הזדהות הורית באה יותר לידי ביטוי בתקשורת בלתי 
מילולית. די שההורה יתכופף אל ילדו, כאשר הוא משוחח עימו ויביט 
לתוך עיניו בדברו, כדי לתת לו תחושה טובה, אפילו בממד הפיזי. די 
שייתן לו חיבוק אוהד כשהוא עצוב או מרוגז, כדי להקל עליו. ככל 
שהילד גדל, חשוב שהאמפטיה תתבטא בדרך מפורשת יותר. קרי, 
בדיבורים מפורשים. אין כמו מילים מעודדות ויורדות אל מעמקי 
הנפש, כשהילד נתון במצוקה. כשאתם מצליחים להמנע מתגובה 
כועסת, כאשר הילד מסרב ללכת לבית הספר, ובמקום זה אומרים: 
אתה בוודאי פוחד מהמבחן שמצפה לך מחר, בוא נחשוב איך להתגבר 
על כך. ההרגשה כי אוהבים ומבינים אותם, תלווה את הילדים לאורך 

שנים ותישאר חקוקה בהם.
כמובן, אפשר לשלב בין השניים. לשים יד מנחמת על הכתף, וגם לבטא 
במילים את גודל ההזדהות עם מצבם. אין שיעור להתגלות האמפתית 
במלואה כאשר הורה מסוגל להעניק חיבוק אוהב לילד שנכשל, וגם 
לומר בכנות: לא נורא! אתה בוודאי כועס על עצמך, ואולי גם חושש 
שאכעס עליך, נכון? אבל לא כך הוא אני מבין את מצבך ורוצה בטובתך.

להקל ולו במעט

את פלוני, הכיר כל בני ברקי מצוי. פלוני היה יהודי קשה יום, שדעתו 
אינה צלולה עליו והתנהגותו מעוררת תמיהה. הוא נהג להסתובב בבתי 
הכנסת, ולדרוש את דעתו בכל נושא וענין העומד על הפרק. סערת 
מזג אויר או מהפך פוליטי, דרמה בטחונית או התפתחות כלכלית – 
תמיד יש לו מה לומר, ולהציע..., ולהביע..., ולדרוש... וכולם חייבים 
להסכים אתו, ולעשות כאשר ציווה. גם בנושאים אישיים לא היה 
מפסיק להתבטא, כשהוא גוזר על עוברים ושבים כיצד לנהוג, מתי 
לקום בבוקר וגם באיזה מנין להתפלל. ומי שלא ישמע בקולו ויציית 

לו – אחת דינו לצעקות רמות וצווחות לא נעימות...
הלה חיבב במיוחד את כ"ק האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל, ולא פעם 
היה נכנס לקודש פנימה, ומשוחח ארוכות עם הרבי. שעה ארוכה 
השתהה בחדרו, נואם את נאומיו ומפרט את 'עצותיו הטובות', ועל 
אף ששיחותיו ועצותיו של יהודי זה ארכו זמן רב ומיותר, וגזלו זמן 
יקר תכופות מכבוד הרב, הרב היה מקשיב לו בחום, ומהנהן בראשו 

בהבנה לכל עצה, כאילו היא מסייעת לו במיוחד...
אחד מתלמידי הישיבה ביקש לגאול את הרבי ממפגשיו התכופים 
עם התמהוני הלז, ופנה לאותו תמהוני בשאלה: 'אמור לי, הן אתה 
כה חכם ומשכיל, בר דעת ויודע ומבין בכל תחום ונושא. מדוע אתה 
מרבה להתייעץ עם הרבי? הן אתה מבין מצויין בכל תחומי החיים, 
וכי אתה זקוק לעזרה מהרבי?' – שאל הבחור מתוך מטרה ברורה...
הצטחק האיש, והשיב בקול שמן מנחת: 'אכן כן, אני חכם ומבריק 
דיי, אין לי צורך בעצותיו של הרבי... ההיפך – בכל פעם שאני נכנס 
לרבי, פורש הרבי בפניי את שאלותיו והתלבטויותיו, ומבקש לשמוע 
את חוות דעתי... לפיכך אני כה אוהב להיכנס אליו – כי הוא מעריך 

כל כך את חוות דעתי, ומתייעץ עמי בענייניו הפרטיים ובענייני 
הכלל הרובצים על כתפיו...'

ולא נחה דעתו עד שהוכיח את דבריו: 'הבה ואוכיח לך שהרבי חפץ 
להתייעץ עמי כל העת ומעריך את חוות דעתי', אמר, 'הרי כשאני 
מסיים לשוחח עמו, הוא מוודא שיש לי כסף לשלם לאוטובוס לחזור 
הביתה, ולא פעם – נותן לי משלו... הן זה מוכיח כאלף עדים כמה 
חשוב לרבי שאבוא אליו, ואייעץ לו מחכמתי הדגולה והגדולה...', 
וכשנשאל פעם הרבי מדוע הוא מקדיש תשומת לב כה רבה לאדם 
מוזר ותמהוני וגם משלם לו על כך..., השיב הרבי בפשטות: 'מחובתי 

להקשיב לו, כי בכך אני מיקל עליו במקצת!'
גם אנחנו בתוך הבית פנימה, יכולים להקשיב ולו רק כדי להקל על בן 
הזוג במעט... לו רק נשכיל להבין עד כמה שבן או בת זוגנו מחיילים 
לכתובת, לבר שיחה שעימו יוכלו לשטוח דאגותיהם ושיחותיהם, 
ונעשה זאת באוזן קשבת ומאור פנים, נקל מעליהם את העומס 
הנפשי הרובץ על כתפיהם, ואפילו אם לא נעזור )וכמובן שעלינו 
להשתדל לעזור ככל האפשר( אלא רק נטה אוזן קשבת, יועיל הדבר 

פלאות עם בן זוגנו.
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אפקט הפלצבו )ֵאיְנּבֹו( – הרפואה הטמונה במח

במלחמת העולם השנייה היו מאות אלפי חיילים ואזרחים מבעלות 
הברית נתונים תחת הפצצות כבדות, ומלאי משככי הכאבים 

שעמד לרשות הרופאים הלך ואזל. תושייה שגילתה 
אחות צבאית, שעבדה בחזית האיטלקית לצד רופא 
מרדים, הובילה לגילוי אחת התופעות המדהימות 
בעולם הרפואה - תופעת הפלצבו. כשאזל המורפיום 
החלה האחות להזריק לפצועים מי מלח, אך סיפרה להם 
שקיבלו משכך כאבים. למרבה הפלא, הכאבים פחתו.

אפקט פלצבו  או בעברית ֵאיְנּבֹו, מתרחש כאשר חולה 
מקבל טיפול דמה )שהוא חושב שאמור לעזור לו(, או 

טיפול שאינו כולל את המרכיב הפעיל בתרופה, ובכל זאת 
מצבו משתפר.

ברוב המחקרים, לפחות שליש מהחולים שקיבלו תרופות דמה 
מדווחים על הקלה בסימפטומים שמהם סבלו או על היעלמותם. 

בחלק מהמחקרים דווח שמתן תרופות דמה הוביל לשיפור במצבם 
של 100%-70% מהחולים.

גם מדדים פיסיולוגיים מעידים על שיפור במצבם של חולים שנטלו 
תרופת דמה. כך, במחקרים בקרב אנשים הסובלים מבעיות שינה, 
לרוב גם אלה שקיבלו גלולות שינה וגם אלה שקיבלו גלולות דמה, 

מדווחים על שיפור באיכות השינה שלהם.
בשנות ה-50 של המאה שעברה הוכנס ניתוח חדש לטיפול במחלת 
לב כלילית שגורמת לכאבי חזה, שבו נקשר עורק בבית החזה. כ-40% 
מהחולים שעברו את הניתוח דיווחו שהכאב בחזה נעלם ונמצא שיפור 
במדדים הפיסיולוגיים שלהם, אבל כמה רופאים, שהיו ספקנים 
לגבי יעילותו של הניתוח, ביצעו ניסוי. הם חילקו חולים 
שהיו מיועדים לעבור את הניתוח לשתי קבוצות. חברי 
קבוצה אחת עברו את הניתוח בעוד שחברי הקבוצה 
האחרת הוכנסו לחדר ניתוח והורדמו, בבית החזה שלהם 
בוצע חתך והפצע נתפר, אבל העורק עצמו לא נותח.
הנתונים על שיפור במצבם של חולים בשתי הקבוצות 
היו זהים. יש עדויות לכך שתרופת דמה, מתוך הטעיה 
ויצירת ציפייה של המטופל, מביאה לייצור אנדורפינים 
- מורפינים הנמצאים באופן טבעי במוח, שמסייעים לשיפור 
מצב הרוח ולשיכוך כאבים ומכונים גם אופיואידים. בניסוי שערכה 
קבוצת חוקרים מאיטליה, נמצא כי תרופה מסוימת יעילה יותר 
מפלצבו בשיכוך כאב, בתנאי שנוצרה ציפייה אצל החולים. אם היא 

ניתנת ללא ידיעת החולה, היא אינה יעילה. 

"ָלַקַחת מּוַסר ַהְׂשֵּכל, ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ּוֵמָׁשִרים )משלי א, ג(

ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ָרָצה ְלַלְּמֵדנּו ֶּדֶרְך ַחִּיים ּתֹוְכחֹות מּוָסר 
ּוְלַהְראֹות ָלנּו ֶאת ְּגנּות ָהֲעֵברֹות, ְוָלֵכן ָעָׂשה ֹזאת ְּבֶאְמָצעּות 

ָמָׁשל ְוִנְמָׁשל, ְּגנּות עֹוְבֵדי ִּגּלּוִלים – ְּבֶאְמָצעּות ָמָׁשל ְלִאָּׁשה זֹוָנה, 
ְוֹגֶדל ַמֲעַלת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְותֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה – ְּבֶאְמָצעּות ָמָׁשל 

ְלִאָּׁשה טֹוָבה.
ִּבְמַׁשל ַהְּפרּוָצה ֲאֶׁשר ֲאָמֶריָה ֶהֱחִליָקה )כמבואר בהמשך(, ְמָתֵאר ָלנּו 
ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך, ֶׁשַאף ְּכֶׁשֵּיׁש ַמֶּׁשהּו ַהּקֹוֵרץ לֹו ָלָאָדם ְוחֹוֵׁשב ֶׁשֹּלא ָיכֹול 
ַלֲעמֹד ַּבִּפּתּוי, ֲהֵרי ֶׁשִאם ֵיַדע מּוָסר ּוְגנּות ָהֲעֵברֹות ְוֶהְפֵסָדם, ְּבַוַּדאי ִיְזּכֹר 
ֶאת ָהֳעָנִשׁים ְוִיְבַרח ִמֶּמָּנה. ֵאיֶזה ָּדָבר ָיכֹול ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ָהָאָדם ֹלא ְלִהָּכֵנס 
ִלְפרּוָצה? ָּכל ַמה ֶּׁשְּתַדֵּבר ִאּתֹו ִׂשְכִלית ֹלא ַיֲעֹזר ְּכלּום. ֲאָבל ִאם ַּתִּגיד לֹו 
ֶׁשֵּיׁש ָלּה ַמֲחָלה נֹוָרָאה ּוִמַּדֶּבֶקת, ְוִאם ִיְתָקֵרב ְלֶפַתח ֵּביָתּה ָּכל ַהַּמֲעֶרֶכת 
ַהִחּסּוִנית ֶׁשּלֹו ֵּתֵלְך ְוִתְדַעְך, ֲהֵרי ֶׁשַּוַּדאי ִיָּׁשֵמר ְוִיָּזֵהר ִמְּלִהְתָקֵרב ֶאל ְרחֹוָבּה.

זֹוִהי ְּפֻעַּלת ַהּמּוָסר ֵאֶצל ָהָאָדם, ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא ֵיׁש ַמֲחָלה נֹוָרָאה ּוִמַּדֶּבֶקת. 
ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך רֹוֶצה ִמַּצד ֶאָחד ְלַהְראֹות ְלָך ַּבָּמה ַאָּתה ָיכֹול ְלִהָּדֵבק ָחִליָלה 
ְוַחס, ּוִמַּצד ֵׁשִני רֹוֶצה ָלֵתת ְלָך ֶאת ַהֵּכִלים ִלְבֹרַח ֵמאֹוָתּה ִסְטָרא ַאֲחָרא, 
ְוַהֵּכִלים ֵהם ָלַדַעת ָחְכָמה ּומּוָסר, ִמְּלַבד ֶזה, ׁשּום ָּדָבר ַאֵחר ֹלא ַיֲעֹזר ְלָך.
ָאָדם ֹלא נֹוֵתן ֶאת ַהַּדַעת ִלְדָבִרים ֶׁשֵאיָנם ֲחׁשּוִבים לֹו, ְלֻדְגָמא, ִאם ָּתבֹוא 
ְלָאָדם ְוִתְׁשַאל אֹותֹו: ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ָעְברּו ְלָיְדָך ַהּיֹום ִעם ֻחְלָצה ְצֻהָּבה? הּוא 
ֹלא ֵיַדע ַמה ַּלֲענֹות ְלָך, הּוא ִיְסַּתֵּכל ָעֶליָך ְּכמֹו ּגֶֹלם, ָמה ַאָּתה רֹוֶצה ִמֶּמִּני? 
ֲאָבל ִאם ַּתִּגיד לֹו ֵמֹראׁש: ָמָחר ָּכל ָאָדם ֶׁשַּיֲעֹבר ְלָיְדָך ִעם ֻחְלָצה ְצֻהָּבה 
ִּתְסֹּפר אֹותֹו ּוְתַקֵּבל ֵמָאה ּדֹוָלר ַעל ֶזה, ֲהֵרי ֶׁשַּלָמֳּחָרת הּוא ָיבֹוא ְוַיִּגיד 
ְלָך ִמְסָּפר ְמֻדָּיק ֶׁשל ֲאָנִׁשים ֶׁשָעְברּו ְלָידֹו ִעם ֻחְלָצה ְצֻהָּבה. ַמה ִהְׁשַּתָּנה 
ֶאְצלֹו? ָּפׁשּוט, ֶאְתמֹול ֶזה ֹלא ָהָיה ָחׁשּוב לֹו, ַהּיֹום ֶזה ִנְהָיה ָּדָבר ָחׁשּוב.

ִנְמָצא, ֶׁשָּכל ָּדָבר ֶׁשהּוא ָחׁשּוב ְלָך ַאָּתה ָׂשם ֵלב ֵאָליו. 
ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּדָבִרים ֲחׁשּוִבים הּוא נֹוֵתן ֲעֵליֶהם ֶאת 
ַהַּדַעת. ְּכֶׁשֵּיׁש ְלָך ִמְרֶּפֶסת ְּפתּוָחה, ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה 
ַחָּיב ְלַהְתִקין ִמָּיד סֹוְרִגים ִמּׁשּום ֶׁשֲעלּוִלים ִלֹּפל ִמֶּמָּנה. 
ַאָּתה יֹוֵדַע ָמה ַהֶּנֶזק ֶׁשֵּיֵצא ִמֶּזה, ַאָּתה ֵער ַלְּבָעָיה ְוַאָּתה 

ֹלא ׁשֹוֵכַח ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה ַמֵהר ְּכָכל ָהֶאְפָׁשר.
ֶזה ַמה ֶּׁשאֹוֵמר ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך, ִאם ִיְהֶיה ָחׁשּוב ְלָך ְוַאָּתה 
ָּתִבין ֶאת ַהֶהְפֵסד ַהָּגדֹול ֶׁשַּמִּגיַע ְלָך ִמֶּזה, ֲהֵרי ֶׁשַהָּדָבר 

ִיְהֶיה ָחׁשּוב ְלָך ּוִמֵּמיָלא ְּכָבר ָּתִׂשים ֵלב ָלֶזה.
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר ְלַעם ִיְׂשָרֵאל )דברים י, יב(: 
"ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱאֹלֶהיָך ֹׁשֵאל ֵמִעָּמְך ִּכי ִאם ְלִיְרָאה". 
ְּכלֹוַמר, ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ִמְּמָך ְּכלּום, ַרק ֶׁשִּתְפַחד ֵמָהֳעָנִשׁים ּוֵמָהֲעֵברֹות. 
ְּבֶרַגע ֶׁשִּתְפַחד ֵמֶהם, ַאָּתה ְּכָבר ִמָּיד ַּתְתִחיל ְלַחֵּפׂש אֹוִתי ְוֶאת ַהִּמְצוֹות. 
ִאם ָאָדם ֹלא ִיְפַחד ֵמה' הּוא ֹלא ְיַחֵּפׂש אֹותֹו. ִמי ֶׁשֵאין לֹו ָרַמת ֻסָּכר 
ְּגבֹוָהה, הּוא ֹלא ִיְמֹּדד ֻסָּכר, ֲאָבל ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַמֲחַלת ֻסָּכר, ֵאין ֲארּוָחה 
ֶׁשהּוא ֹלא ִיְמֹּדד, הּוא ֹלא ִיְׁשַּכח ֶאת ֶזה ַאף ַּפַעם ַּבַחִּיים ֶׁשּלֹו, ֶׁשֲהֵרי הּוא 

יֹוֵדַע ֶׁשַהַחִּיים ֶׁשּלֹו ְּתלּוִיים ָּבֶזה.
ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום אֹוֵמר ִּבְתִהִּלים )קיא, י(: "ֵראִׁשית ָחְכָמה ִיְרַאת 
ה'", ִאם ֵיׁש ְלָך ִיְרַאת ָׁשַמִים – ַאָּתה ְּכָבר ֹלא ָצִריְך ְּכלּום, ַאָּתה ָּתִבין ַהֹּכל 
ְלַבד. ְוֶזה ֶׁשְּׁשֹלֹמה ְּבנֹו ְמַלְּמֵדנּו ַּבְּפסּוִקים ַהָּללּו: "ָלַדַעת ָחְכָמה ּומּוָסר 
ְלָהִבין ִאְמֵרי ִביָנה. ָלַקַחת מּוַסר ַהְׂשֵּכל". ַמְסִּביר ַהָּגאֹון: ָלַדַעת – ִעְנַין 
ַהֵּסֶפר ַהֶּזה הּוא ָלַדַעת ָחְכָמה ּומּוָסר ְוגֹו' ֵליַדע ָחְכָמה – ֶׁשֹּלא ִיֹּפל ְּבֶרֶׁשת 
ַהֵּיֶצר ָהַרע ֲאֶׁשר הּוא ּפֹוֵרׂש ְלַרְגָליו ְוֶׁשֹּלא ִיְתַּפֶּתה ְּבִפּתּויֹו. ּומּוָסר – ִאם 

ִיְצרֹו ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ְלַיֵּסר ֶאת ַעְצמֹו ְוִלְׁשֹּבר אֹותֹו. ַעד ָּכאן.
ְּכלֹוַמר, אֹוֵמר ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך, ּבֹוא ַוֲאַלֵּמד אֹוְתָך ָחְכָמה ּומּוָסר ֶׁשֹּלא ִּתֹּפל 
ָחִליָלה ְוַחס ְּבִרְׁשּתֹו ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע ַהִּנְמָצא ְלַרְגֶליָך ּוְמַנֶּסה ְלַפּתֹוְתָך ְּבִפּתּויֹו. 
ַהֵּיֶצר ָהַרע ֹלא ָּבא ִעם ָהָאָדם ִלְקַרב ָּפִנים מּול ָּפִנים, ִמּׁשּום ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה 
ֶׁשָהָאָדם ְיַזֶהה אֹותֹו ְוִיְבַרח ִמֶּמּנּו, ְוָלֵכן הּוא ָׂשם ֶרֶׁשת ּוָבא ְּבַמְסֶוה, הּוא 
עֹוֵטף ִּבְפֵני ָהָאָדם ֶאת ָהֲעֵברֹות ְּב'ֻסָּכִרּיֹות' ֶׁשל ִמְצוֹות, ָהָאָדם ִנְדָלק הּוא 
חֹוֵׁשב ֶׁשֶּזה ִמְצָוה, ְוָכְך הּוא נֹוֵפל ָּבֶרֶׁשת ֶׁשּלֹו. ָּבא ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ּוַמִּציג 
ִּבְפֵני ָהָאָדם ְּבֵסֶפר ֶזה ֶאת ַהַּמְתּכֹון ֶׁשּיּוַכל ְלַזהֹות ֶאת ָהֶרֶׁשת ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע. 
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הסבא מנובהרדוק, רבי יוסף יוזל הורביץ זצ"ל, היה חותם את כתביו 
בראשי תבות: ב.ב. כולם מכירים שראשי תיבות של ב"ב הוא בבא 
בתרא, אבל למה יחתום בבא בתרא? וכי בבא קמא או מציעא הרב לא 
ידע? ייתכן גם שהתכוון לבני ברק, אבל הרב לא היה גר בבני ברק...

את ראשי התיבות ב.ב. – שכתב הסבא על עצמו – איש לא יכול לכתוב 
על עצמו זולתו: כוונתו היתה "בעל בטחון"! שלזכות הרב ייאמר 
שאפילו תחת אפו של שלטון הקומוניסטי הוא יסד ברוסיה ארבעים 
ישיבות, עם אלפיים תלמידים, ובלי גרוש בכיס! נספר כיצד היה זה 
נראה, כשהוא היה צריך לנסוע ברכבת לאיזשהו מקום כדי לייסד שם 
ישיבה: הוא היה מגיע לתחנת הרכבת, מתיישב על הספסל שעליו ישבו 
כל הממתינים לרכבת, ידיו שלובות זו בזו, והוא רגוע. אדם שישב 
לידו פנה אליו ושאל: "קנית כרטיס?". "לא", השיב הסבא. "למה"? 
נשאל והשיב "כי אין לי כסף". המשיך ונשאל "מדוע, אפוא אתה 
יושב כאן?". ענה הרב "מה זאת אומרת מדוע? כי אני צריך לנסוע!", 
האדם המשיך בחקירתו "אבל אי אפשר לנסוע בלי כרטיס!", הרב 
ענה בשלוות נפש "אינני דואג. עד שהרכבת תסע – יהיה כרטיס"...

הרכבת היתה נוהגת לעשות שלושה צפצופים בצפצוף הראשון היו 
כולם עולים, בצפצוף השני היו עולים אחרוני הנוסעים, ובשלישי – 

הדלתות נסגרות באופן אוטומטי, אין אפשרות יותר לעלות! והנה, 
הרכבת הגיע לרציף והשמיעה את הצפצוף הראשון. איש שיחו 
של הסבא מיהר לעלות, עם יתר הנוסעים, והתישב ליד החלון, 

מביט בסבא שנותר לשבת על הספסל רגוע...
אבל הוא לא היה רגוע כלל ועיקר, הוא קרא לסבא מבעד 
לחלון: "מדוע אינך עולה?", שאל. "כי אין לי כרטיס" 
השיב הרב. "למה לא קנית?" נשאל והשיב "כי אין לי 
כסף", שוב נשאל "אם כן למה באת לכאן?", ענה הרב 

שוב בתמימות "כי אני צריך לנסוע", וכשנשאל 
"אבל אי אפשר לנסוע בלי כרטיס!", ענה הרב 
כשחיוך על פניו "אם אני רגוע – מדוע אתה 
לא רגוע? כבר אמרתי לך: עד שהרכבת תסע 

– יהיה כרטיס"...
תוך כדי דיבורם והנה נשמע כבר גם הצפצוף השני. אחרוני הנוסעים 
מיהרו לעלות לרכבת, וכבר עומד להשמע הצפצוף האחרון... ממש 
בשניה האחרונה, לא יאומן כי יסופר, הגיע ביעף לתחנת הרכבת בן 
אדם ושאל: "למי אין כרטיס?" וזרק לידיו של הסבא כרטיס... הרכבת 
השמיעה את הצפצוף השלישי, והסבא הצליח להכנס פנימה דרך 

סדק צר שעוד נותר, והרכבת יצאה לדרכה...
הסבא התישב ליד אותו אדם, וזה פנה אליו ואמר לו: "אני לא מבין 
אותך! תאר לעצמך שהאיש הזה לא היה מגיע, או אפילו מגיע, אבל 
מאחר בשניה אחת – איך היית נוסע?", ענה לו הרב "אוי, שוטה 

חייך הסבא. "במקום שתראה בעיניך עד שבעולם!" 
כמה גדולה היא מעלת הביטחון – 
אתה שואל שאלות של הבל... הלא 
תבין? אם הוא היה מאחר בשניה 
– גם הרכבת היתה מאחרת 
הסבא  היה  כזה  בשניה"... 

מנובהרדוק!
רבי יעקב גלינסקי זצ"ל היה 
אף הוא מתלמידיו, והוא נהג 
לספר כיצד חנכם הסבא שלא 
להתבייש  לא  מכלום,  לפחד 
מכלום, רק מהקב"ה! שנה אחת 

בימי חיי – מספר הרב גלינסקי זצ"ל – הקומוניסטים הארורים תפסו 
אותי  ובהגיע חנוכה שהיתי במחנה עבודה, ביחד עם שמונים גויים. 

טיכסתי עצות בנפשי כיצד אדליק נרות חנוכה.
פתאום נפל לי רעיון בראש: בתקרת החדר היתה עששית נפט. ניתן 
להגביר, או להחליף, את עצמת הפתילה על ידי סיבוב בכפתור. ישבתי 
בכלא הסוביטי, בחדר אחד עם שמונים גויים, והחילותי להתפלפל עם 
עצמי: האם על ידי שאסובב את הכפתור ואגביר את עצמת הפתילה, 
נחשב לי הדבר שהדלקתי נר חנוכה? פסקתי לעצמי: כן! אם בשבת, 
מי שיעשה זאת רחמנא ליצלן, יחשב למבעיר אש בשבת, מדוע לא 
יחשב לי הדבר שהדלקתי נר חנוכה?... הבעיה הגדולה שלי היתה, 
אמר הרב, שאני נמוך מאד... כולכם רואים ויודעים על כך... איך 

אגיע עד לתקרה לסובב את הכפתור?
למזלי הרב, כל האסירים הגויים רחשי כבוד כלפי... הם העריכו מאד 
את העובדה שלא אכלתי את מנת הבשר הזעומה שהגישו לנו, והייתי 
מסתפק רק באכילת הירקות. הם ראו אותי מתפלל כל היום וכיבדו 
אותי משום כך. בלית ברירה סיפרתי להם את כל הענין וביקשתי את 
עזרתם. הם הסכימו מיד, ואחד מהם, בריון, שני מטר גובה, שודד 

מועד, הרים אותי על הכתפיים, והחזיק ברגלי שלא אפול...
ברכתי בקול רם את שלושת הברכות... עשיתי פרסומי ניסא לפני 
גויים... הרי חז"ל )שבת כא ע"ב( אמרו מצותה עד שתכלה רגל מן 
השוק. ועד כמה? עד דכליא ריגלא דתרמודאי", שלפי אחד הפרושים 
הכונה לגויים. אולם, כשבאתי לסובב את הכפתור, ולהגביר 
את האור – העששית כבתה! חושך מוחלט השתרר 
בחדר... הבריון זרק אותי מעל כתפיו, וכולם החלו 

לצעוק ולדפק על הדלתות...
כעבור שתי דקות הופיעו עשרה סוהרים, עם נשק 
שלוף בידיהם, ושאלו בקול מאיים: "מי כיבה 
את העששית?" שמונים אצבעות הופנו כלפי... 
נלקחתי אל המפקד, ששאל אותי: "אתה כיבית 
את המנורה?" שאל וכעסו מתגבר, "כן" השבתי. 
"המעשה שעשית חמור מאד! עברת על חוק מספר 
כך וכך בספר החוקים. העונש הקבוע על עבירה זו הוא: מאסר 
שלוש יממות בצינוק". צינוק הוא חדר קטן מאד, מלוכלך ושורץ 
עכברים, שאין אפשרות אפילו לשכב בו. כל הזמן צריך לעמוד על 

מקום אחד, בלי אפשרות לזוז...
כששמעתי את פסק הדין, החילותי לקפוץ משמחה, לרקוד: "תודה 
רבה לך, ריבונו של עולם! תודה רבה לך שהכנסת אותי לצינוק"! 
התחלתי לשיר עם כל ההתלהבות: "ברוך אלוקינו"... האיש חשב 
שיצאתי מדעתי... "מדוע אתה כל כך שמח"? שאל. "ככל הנראה 
אינך יודע מה זה צינוק"... "עד שכבודו שואל אותי למה אני כל כך 
שמח", השבתי, "ישאל אותי, תחילה, מדוע כיביתי את המנורה?", 

ואכן שאל "צודק. בסדר. מדוע כיבית את המנורה?".
"הלא תבין", התחלתי להסביר, והקב"ה יסלח לי על השקר שהוצאתי 
מפי... הייתי במצב של פיקוח נפש... "יש בדת שלנו מצוה, המובאת 
בשולחן ערוך, שיש לשבת שמונה ימים בצינוק... חשבתי לעצמי: 
כיצד אוכל לקיים את המצוה? ואז החלטתי לעשות מעשה: לכבות 
את המנורה, שכן ידעתי כי העונש הקבוע בחוק על העבירה הזאת 

הוא ימי צינוק. אני שמח שאוכל לקיים את המצוה שלנו"...
"אם כך – תשכח מזה", השיב. "אנחנו הקומוניסטים לא נעזור לך לקיים 
מצוות... אתה לא נכנס לצינוק בשום פנים ואופן! שוב לחדרך"... "היה 
זה נס החנוכה הפרטי שלי", סיים הרב גלינסקי את סיפורו. )דרשו(

מיהו "בעל בטחון" אמיתי
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פתרון לחידה משבוע שעבר:

הרב יואל טייטלבוים, הרבי מסאטמר זצ"ל

בשכונת 'זכרון משה' שבירושלים, התגורר הראב"ד של העדה החרדית 
רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל, והוא סיפר סיפור מענין על האדמו"ר רב 

יואל מסאטמר זצ"ל.
פעם אחת הזדמנה לידו מצות פדיון שבויים. יהודי נכלא בבית הכלא 
של גויים, והיה חשש גדול של פיקוח נפש. האדמו"ר הגיע לעיר, בה 
התגוררו שני יהודים עשירים. בין שני היהודים האלו התגלעה מחלוקת 
אודות סכום כסף עצום, חמישים אלף דולר, שהיה מוחזק בידי ראובן, 
ושמעון טען שהכסף שייך לו. כל מי שניסה לשים קץ לויכוח ולעשות 
איזושהי פשרה בין השנים – נכשל. כל אחד מהם טען בלהט: כולה שלי.
כששמעו השנים שהאדמו"ר מסאטמר הגיע לעירם, הסכימו השנים 
לפנות אל איש האלוקים הזה, ואת אשר יורה להם לעשות – יעשו! 
הרצו לפניו את טענותיהם, והאדמו"ר פסק: ראובן המחזיק בכסף, 

ישבע שהכסף שלו ויפטר!
אלא שהויכוח לא תם. ראובן טען כי מימיו לא נשבע שבועה, אפילו על 
אמת. שבועה היא דבר חמור מאד, והוא נרתע מאד מלהישבע. אולם 
את הכסף הוא לא מוכן לשלם, שכן במישור העקרוני יש באפשרותו 
להישבע ולהיפטר, למה אפוא יכריח אותו שמעון להישבע ולעשות 

דבר שהוא אינו נוהג לעשות...
שמעון טען לעומתו: "לא מענין אותי שום דבר! אם אתה לא  רוצה 
להישבע, תהא הסיבה אשר תהא – תשלם!", ואמר שהרי כך פסק 
האדמו"ר מסאטמר אליו הסכימו ללכת לדין תורה זה, וסיכמו מראש 
כידוע שכל אשר יורה להם, אפילו על ימין שהוא שמאל, יקבלו ויעשו.
פנה ראובן לשמעון ואמר לו: "הנה, האדמו"ר נמצא כאן לערוך מגבית 
לצורך פדיון שבויים. חז"ל קוראים למצוה הזאת 'מצוה רבה' )בבא בתרא 
ח ע"א( מה דעתך שנתרום את הסכום הזה למגבית? במקום שאתן לך 
את הכסף – אתן אותו לאדמו"ר. למרבה הפלא, שמעון הסכים למרות 
שידו היתה על העליונה ויכל להתעקש או שישבע ראובן או לחלופין 

שישיב לו את הכסף שלטענתו שייך לו.
המגבית נפתחה בהצלחה רבה והאדמו"ר קיבל חמישים אלף דולר, 

תוך שהוא מרעיף ברכות על ראשם...
אבל בכך לא תם הסיפור, משום שביציאתם פרץ ביניהם ויכוח חדש: 
למי מהם נזקפת המצוה? ראובן טען שהמצוה שלו, שהרי הוא נתן את 
הכסף שהיה באמתחתו, ואילו שמעון טען שהמצוה שלו משום שראובן 
לא נשבע, ועל פי דין תורה היה חייב להחזיר לו את הכסף, ואם כן 
הכסף שלו... ומויכוח אחד למשנהו, החליטו השנים לפנות שוב אל 

האדמו"ר, כדי שיכריע בויכוח החדש: של מי המצוה?
האדמו"ר האזין לדבריהם, חשב לרגע ואמר: כרגע איני יודע עדיין 
של מי המצוה, אולם אני כן יודע שחז"ל הבטיחונו ש-'מצוה – גוררת 
מצוה', מי מכם שיתרום עוד חמישים אלף דולר – יוכיח בכך שהמצוה 

הראשונה היתה שלו, והיא שגררה את המצוה השניה"...
כל אחד משני הגבירים מיהר להוציא עוד חמישים אלף דולר כדי 
להוכיח שהמצוה הראשונה היתה שלו, והמגבית הסתימה בהצלחה 
עצומה, כשביד האדמו"ר מאה וחמישים אלף שקלים לצורך אותו פדיון 

שבויים והצלה מפיקוח נפש.
או אז אמר להם האדמו"ר ללא כל ספק: "מעתה בודאי המצוה של 

שניכם!".

א( שם היו 12 מעינות_______, ִׂשְנָאה _______

ב( נשיא מטה דן _______, אותם מצרים 
מקברים_______

ג( לו מותר להמית הרוצח _______  _______, 
בה ניתנה הארץ לנחלה _______.

ד( משם נסעו לאלוש_______, "ולארץ לא יכופר...
כי אם ב_______  _______"

ה( בקצה ארץ אדום_______  _______, כינוי 
לים התיכון _______  _______

ו( להשמיד או לגרש _______, והתיישבתם בארץ 
_______

ז( נקודת גבול בצפון _______, " _______ הארץ 
אשר תפול לכם לנחלה"

ח משם נסעו ליטבתה _______  _______, 
החודש שמת בו אהרן _______

ט( "ַל_______ ְּבֵעיֵניֶהם ִתְהֶייָנה ְלָנִׁשים"

י( אבן שבה ניתן להרוג _______

כ( ים בגבול המזרחי _______, כסף במקום מיתה 
_______

ל( למי היו בנות צלפחד לנשים _______  

_______, ִמָׁשם ָנְסעּו 
ְלִרָּסה_______

מ( יציאה ממקום למקום_______, 
אבנים שמשתחווים להם_______

נ( יסובב _______, בורח 
_______, ִנְפְחָתה _______

ס( מקום החניה השני _______, המגרש נמצא 
ביחס לעיר _______

ע( מלך של עיר בנגב_______, נקודת גבול 
בדרום_______

פ( "ויחנו ברמון _______" , רוח , צד_______, 
נשיא נפתלי _______

צ( קוצים _______, לשם היו תוצאות 
הגבול_______

ק( נשיא אפרים _______, משם מודדים תחום 
המגרש_______  _______

ר( גלויה, גבוהה _______, לא היה שם מים לעם 
לשתות_______

ש( דינים, עונשים_______, ֵׁשם ַהר_______

ת( תסמנו גבול _______, אמצע _______, 
תשאירו _______

א. המדבר, המבול, הפלגה.

ב. הקודש, אחר, אש, הרע.

ג. טוב, שבת, המוות.

ד. מדחי אל דחי, על גחונו, קוממיות, שבי.

ה. ברכה, זעף, שוטף.

א. דור

ב. לשון

ג. יום

ד. הולך

ה. גשם/גשמי

אלמוני נכנס למאפייה, קנה לחמניות 
ולחמים, והוציא בסה"כ 27 ש"ח

מחיר הלחם היה פי 4 ממחיר לחמניה, וכמות 
הלחמניות היתה פי

5 ממספר הלחמים. 

נסה לחשב כמה לחמניות קנה אלמוני, כמה 
לחמים ומה המחיר של הלחמניות לבד?



6

פרשת מסעי פרק ל"ג פסוק י"ד
ַוִיְּסעּו ֵמָאלּוׁש ַוַיֲּחנּו ִבְּרִפיִדם ְוֹלא ָהָיה ָשׁם ַמִים ָלָעם ִלְשּׁתֹות. 

שואל הגאון ר' משה פיינשטיין זצ"ל: מדוע מזכירה התורה שלא היה מים ולא מזכירה ש-ה הביא להם מים? ומתרץ שהתורה בכוונה 
לא הזכירה שקבלו מים מאחר ויש בזה גנאי קטן לבני ישראל! ֶשִׁאלו בני ישראל לא היו שואלים לחם ומים, אזי במשך כל שהותם 

במדבר לא היו צריכים ללחם ומים והיו חיים כמו שחי משה 40 יום בהר סיני ללא אכל ומים.
כמו שראינו בבגדים, שלא בקשו ישראל בגדים ובמשך כל שהותם במדבר לא היו צריכים להחליף נעליים ובגדים, כמו שכתוב "שמלתך 

לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה" )דברים ח', ד'(.

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: התלמיד היקר והחשוב בנימין עמרמי ני"ו מכיתה ב'

אני רוצה לספר לכם שסיימתי בעל פה מסכת ביצה ומועד קטן, והשנה 
התחלנו ללמוד גמרא מסכת ברכות, והרב שלנו מלמד אותי באופן יסודי 

וכיף לי מאוד בכיתה.

שמי דוד רזיאל סער ני"ו מכיתה ד',
ואני מתגורר בהר חומה,

כמידי שנה בקבלת התעודות גם בשנה זו התקבלו תלמידי תלמוד 
תורה ׳כאייל תערוג- הר חומה׳ אשר תחת רשת מעיין החינוך התורני 
׳בני יוסף׳ אצל הראשון לציון מרן פוסק הדור והרב הראשי לישראל 

הרה״ג יצחק יוסף שליט״א.

ביקור תלמידי ת"ת "כאייל תערוג"
אצל הראשון לציון מרן פוסק הדור
הרה״ג יצחק יוסף שליט״א
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עיצוב
במתנה! אפשרות לחדרים לשבתות חתן

נשמח מאוד לראותכם בין המשתתפים

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

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"
תה קפה 

וכיבוד קל בין 

השיעורים

השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב

חדש בשכונה 

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

לפרטים נתנאל: 0506785912

בס"ד

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

07:30 )בישיבה הודו ב7:45( שחרית מנין ג'  
08:15 שחרית מנין ד'  
19:20 מנחה    

סמוך למנחה ערבית מנין א'  
בתום השיעור המרכזי ערבית מנין ב'   

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
יום שלישי     20:45  שיעור לנשים בנושא חינוך מפי גב' אלינור

19:10 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
04:50 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  
07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות ריבית 

07:30 שחרית מנין ראשי  
12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  

15:30 חושן משפט שיעור הלכה, שולחן ערוך 
16:00 מנחה מנין א'  
16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בתום השיעור( מנחה מנין ב'  
19:10 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים  

19:40 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  
20:10 )עם צאת השבת(פעילויות לנשים  ערבית של מוצ"ש  

פעילויות לנשים בשבת
14:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

14:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

תפילות לימות החול

תפילות ושיעורים בשבת קודש

שיעור הלכה חושן משפט, הלכות פועלים

בימים א,ב,ה בשעה 18:45
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

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

שיעורי הרב 
השבוע

ביבנה ואשדוד


