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מאמר הרב
לׁ-ש ָע ֶריָךְ ...ו ָׁש ְפטּו ֶאת ָה ָעם ִמ ְׁש ַּפט ֶצ ֶדק...
"ׁש ְֹפ ִטים ְוׁש ְֹט ִרים ִּת ֶּתן לְ ָך ְּבכָ ְ
ֹאמרּו לְ ָך ַּת ֲע ֶׂשהֹ .לא ָתסּור
ּתֹורה ֲא ֶׁשר יֹורּוָךְ ,ו ַעל ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֲא ֶׁשר י ְ
ַעל ִּפי ַה ָ
ּוׂשמֹאל".
ִמן ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר יַ ּגִ ידּו לְ ָך יָ ִמין ְ
מלמדת אותנו התורה שצדק ומשפט יכולים להיווצר רק אם מערכת
המשפט תהיה מנווטת אך ורק על ידי חוקי התורה הקדושה ,חוקי האל
יתברך – כל מערכת שפיטה אחרת לדעת התורה תהיה עיוות דין וחוסר
צדק כלפי הנדונים!
וידוע עד כמה הקב"ה אוהב את המשפט ושונא את הרשעה' ,מלך אוהב
ֹלקיָך ּכָ ל ע ֵֹׂשה ֵאּלֶ הּ ,כֹל ע ֵֹׂשה ָע ֶולֹ ...לא
תֹוע ַבת ה' ֱא ֶ
צדקה ומשפט'ּ" ,כִ י ֲ
ׂשּורה" ,כל הפסוקים האלה מלמדים
ַת ֲעׂשּו ָעוֶ לַּ ,ב ִּמ ְׁש ָּפטַּ ,ב ִּמ ָּדהַּ ,ב ִּמ ְׁש ָקל ַּוב ְּמ ָ
כמה כואב לה' יתברך על אותם אנשים ששופטים עפ"י מערכת משפט
שאינה עפ"י חוקי ה' וחוקות התורה.
ולכן אומרת הגמרא במסכת שבת 'אמר רבי יהודה בן אלישע אם ראית דור
שצרות רבות ורעות באות עליו (אסונות בתחום הבטחוני ,סוציאלי ,חברתי,
מחלות וכו') צא ובדוק בשופטי ישראל שכל פורענות שבאה לעולם אינה
באה אלא בשביל דייני ישראל'! ולכן 'אין הקב"ה משרה שכינתו על ישראל
עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל' ,אלו דברי הגמרא הקדושה.
לכן בכל יום אנו מתפללים ומייחלים לשינוי שיטת המשפט הנהוגה כאן
במדינת ישראל ,משפט שבנוי עפ"י חוקי המנדטורי והעות'מאני (הטורקי),
וכי אנו צריכים ללמוד מטורקי איך שופטים? וכי חסר משהו בחוקי הקב"ה?
והתורה זועקת אל תלמדו מחוקות הגוים אשר אני מביא אתכם שמה,
אֹלה ֶיהם" – השיבה שופטינו
"ּכִ י גַ ם ֶאת ְּבנֵ ֶיהם ְו ֶאת ְּבנ ֵֹת ֶיהם יִ ְׂש ְרפּו ָב ֵאׁש לֵ ֵ
כבראשונה אנו מתפללים ,ויועצינו כבתחילה.
לכן פסק השולחן ערוך בחושן משפט סימן כ"ו ,שכל מי שהולך להתדיין
בערכאות ששופטים עפ"י חוקי הגוים ,אע"פ שדייניהם ישראל ,הרי הוא
מרים יד בתורת משה וכופר בכל התורה כולה ,אם האדם רוחש כבוד
לביהמ"ש ששופט עפ"י חוקי גוים ,העות'מאני והמנדטורי ,ומעדיפם על

סליחות
בפתח

שבת שלום ,אייל עמרמי
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להלן זמני סליחות בבית המדרש
המרכזי חסדי שמואל  -הר חומה:
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התורה נותנת כח לעולם
חינוך ילדים

פני בית דין ,הוא פוגע יום יום בתורת משה ,ולכן פסקו המשנה ברורה
וכף החיים שאדם הולך לערכאות להתדיין ,אסור לו לשמש שליח ציבור.
יהודי עובד ה' ,כשיש לו בעיה משפטית ניגש רק לבית דין של תורה ולא
לערכאות בתי המשפט ,וכן הוא הדין בדיני הירושה ,לפי חוקי המשפט
החילוניים הירושה מתחלקת בשווה בין כל האחים כולל הבנות ,אך לפי
משפט התורה רק הבנים יורשים ,ולכן אדם שניגש לבית המשפט להשיג
צו ירושה לפי חוקי החילונים ולא הולך לבית דין רבני ,מרים יד בתורת
משה ,ומי שמרים יד על התורה ,התורה תובעת את שלה ,וכספו שהרוויח
ע"י בית משפט חילוני ,ימומש במקומות לא נעימים ל"ע ,כגון בתי חולים,
ושר"פ וכדומה ,במקרה הטוב.
דעו לכם ,שבמערכת משפט שמתנהלת על פי חוקי התורה והדת היהודית
 מבטיח הקב"ה לדיינים ,לתובעים ולנתבעים גיבוי מלא ממלכות שמים,ֹלקים נִ ָצּב ַב ֲּע ַדת ֵא-ל" ,אני נמצא בתוך בית הדין ,ואני
"א ִ
כמאמר התורה ֱ
מכוון את הדיין כיצד לפסוק כדי למנוע מהאדם שנמצא חייב בדין קטרוג
ומזיק ממידת הדין שיצא ויפגע בו.
כך מסופר על שמעון בן שטח ,שהיה דיין ושופט בדורו ,וראה באחד
הפעמים יהודי נוטל סכין והורג את חברו ,אבל לא היו עדים נוספים
בקרבת מקום ,והגמרא מספרת ,שאמר לו שמעון בן שטח ,לפי התורה
אינני יכול להעניש אותך כי אין דמך מסור בידי ,שהתורה אמרה עפ"י 2
עדים יומת המת  -אבל מיידית הגיע נחש ,והרג את אותו חשוד ונאשם,
ומת בצורה מיידית .זאת אומרת אומר ה' ,אם אתה תנהל מערכת משפט
לפי חוקי האלוקים אני אגבה אותך ,אני אדאג להשלמת מערכת המשפט
במידה ואתה לא יכול לישמה.
לכן צעק הנביא ְ"ו ָא ִׁש ָיבה ׁש ְֹפ ַטיִ ְך ּכְ ָב ִראׁשֹנָ הְ ,וי ֲֹע ַציִ ְך ּכְ ַב ְּת ִחּלָ הַ ,א ֲח ֵרי כֵ ן,
יִ ָּק ֵרא לָ ְך ִעיר ַה ֶּצ ֶדק ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה".
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המלח ונזקיו
תזונה ובריאות
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כל מה שאדם עושה...
סיפור לשבת

ליצירת קשר עם מוסדות כאייל תערוג:

הציבור הרחב מוזמן!!
עזרת נשים פתוחה
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תמונה מרמזת
מדור הילדים
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מראות
פתיחת שנה"ל תש"פ

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
לרפואת :דליה בת נעמי ,חיים מרדכי בן נטע ,יחזקאל מאיר בן שרה,
יצחק בן שמחה | לעילוי נשמת :מרדכי בן שמחה
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לקבלת העלון במייל כתבו בקשה לharav.eyal@gmail.com :
לשמיעת שיעורי תורה ,עדכונים ועודwww.ayal-taarog.co.il :
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חשיבות הרגש
ידוע ומפורסם שאצל הגבר הצד החזק הוא השכל ,ואילו האשה
ניחנה בחוש רגש מפותח יותר .דוגמא לדבר ,בעוד האשה צריכה
שהבית יהיה נקי ,אצל האיש מספיק שהבית יראה נקי ,בעוד לאיש
יותר חשוב הרהיט החזק והזול ,אצל האשה חשיבות מיוחדת יש גם
לצבע ,למראה ,לעיצוב וכד'.
כמובן שאין הכוונה חלילה שלאיש אין כלל רגש ,או שלאשה אין
שכל ,אלא שהצד הדומיננטי אצל האיש הוא השכל ואצל האשה
הרגש .ננסה להבין מה החשיבות שיש ברגש ,ולמה הקב"ה חנן את
האשה במנה יתרה של רגש יותר מן האיש?
בגמ' בברכות (י ):נאמר "האשה מכרת באורחין יותר מן האיש" ,אחרי
הכרות קצרה עם האורח יכולה האשה להחליט אם לקרב אותו או
לרחק אותו ,במבט קצר היא שמה לב האם היה נח לו בארוחה ,או
האם הוא שבע מהמאכלים שהוגשו לפניו.
הרגש מקנה לאשה אפשרות לעבוד את הבורא מתוך אמונה תמימה,
אמונה זו מושרשת במעמקי הרגש .תכונה זו נותנת עדיפות לאשה
על פני האיש ,וכמאמר הרה"ג ר' זלמן סרוצקין בספרו אזניים לתורה
"הרגש שבלב ,והבינה תלויה בו ,ובדבר זה עולה האשה על האיש,
כי רגשות האישה מפותחים הרבה יותר מרגשות האיש ...האשה בלב

מבין וברגש מפותח מסוגלת יותר מהאיש להכיר את מי שאמר והיה
העולם" .ועל זה מצינו בדברי חז"ל "שבזכות נשים צדקניות נגאלו
ישראל ממצרים" ,בזכות האמונה התמימה יש לאשה כח להתגבר
על ניסיונות קשים יותר.
מכאן לבית שלנו ,נחיצות נוספת לרגש
הוא גידול הילדים .להרגיש מה חסר
לכל ילד ,מה מעיק עליו ,היכולת
להשריש בילד מידות ויראת
שמים ,אחריות זו שמוטלת על
האשה בבית נעשית אך ורק על ידי
הרגש ,ואשרי יושבי הבית שנותנים
אוזן קשבת לרגש הטהור היוצא מפי
האשה לכוונם לתורה ויראת שמים.

ואת הבבא סאלי זצ"ל ,האם לצאת למבצע .הבבא סאלי שאל" :באיזו
שעה?" וכאשר השיבו לו" :בשעה שתים עשרה" .אמר הבבא סאלי:
"חס וחלילה! שלא תעזו לעשות לפני שלוש ,תעשה בשעה שלוש,
ותצליח".
שאל רבי יעקב איידלשטיין זצ"ל את הבבא סאלי" :מה ההבדל בין
שתים עשרה לשלוש? בכל מקרה ,זה יהיה למרבה הצער ,בשבת,
והדבר מותר רק מפני פיקוח נפש" .אמר לו הבבא סאלי" :אני אגיד
לך ,בחורי הישיבות שאמורים ללמוד כל הלילה בליל שבועות ,בדרך
כלל נחים בערב שבועות .לאחר תפילת מוסף אוכלים סעודת שבת,
והולכים לישון .עד שהם חוזרים לגמרא כבר תגיע השעה שלוש.
בשעה שתים עשרה עדיין אין מספיק תורה בעולם ,כולם ישנים .אם
הוא יעשה את זה בין השעה שתים עשרה לשלוש הוא לא יצליח ,אין
זכות תורה .אם הוא יעשה את זה אחרי שלוש ,כשרבים כבר חזרו
לגמרא ,הוא יצליח"!
עלינו לחזק בנו את ההכרה כי רק התורה מקיימת את העולם ולהתחזק
בכל כוחנו בלימוד התורה הקדושה .משנאי ה' רוצים לפגוע בלימוד
התורה ,אך עלינו להתחזק מול הקמים לכלותינו .כוחו של כל בחור
מכריע ,ועליו להתגבר על כל הניסיונות ,להישמר ולא להיסחף אחר
התקשורת ושאר ניסיונות הדור.
כבר מגיל קטן עמלים אנו להחדיר בעוללנו תורה ויראה ,כבר בגיל
שלוש הם מתחילים לקרוא את האותיות הקדושות ,ורוכשים ידע רב
בפרשת השבוע ,בדינים ובהלכות .נערים צעירים יושבים ועוסקים
בלימוד הגמרא בהתמדה נפלאה .ולעומתם ,כמה עלוב מצבם של
ילדי אחינו התועים הריקים והמנוערים.

התורה נותנת כח לעולם

בימים אלו ,כשתינוקות של בית רבן חזרו לספסל הלימודים ,בחורי
הישיבות התחילו את "זמן אלול" ,ראוי וחשוב לתת את הדעת על
החשיבות ללימוד התורה ,על הכח של התורה ,ועל החשיבות לנצל
כל רגע ורגע ללימוד התורה הקדושה.
ידועים דברי רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל בספרו "נפש החיים" (שער ד),
שאם יהיה מצב שבכל העולם ברגע מסוים לא ילמדו תורה ,אפילו
רגע כמימריה – העולם לא יתקיים!
בין  12ל :3
מסופר שבעת שהעיראקים בנו כור אטומי ,והיו בשלבים מתקדמים
לקראת פצצת אטום ,רצה מנחם בגין לפוצץ את הכור ,אבל שמעון
פרס התנגד" .יצאת מדעתך?" טען פרס" ,בשום אופן לא! הרי כל
מדינות ערב תתקפנה אותנו ,כל העולם יהיה
נגדנו .בשום אופן לא"! ככל הנראה ,פרס
גם נקט באמצעים מעשיים כדי למנוע
מבגין לצאת למבצע של השמדת
הכור .אולם בשלב מסוים נוצרו
תנאים מתאימים ליציאה למבצע,
הוא היה צריך להתבצע בדחיפות
מרובה .התאריך נקבע לערב חג
השבועות שחל באותה שנה בשבת.
בגין שלח לשאול את הגרא"מ שך זצ"ל

המפתחות לקיום העולם בידינו ובידי ילדינו!
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ׁשֹומ ִעים ְמ ַצּיְ ִתים
יִ ְר ֶאה ֵאיְך ּכְ ֶׁשהּוא ְמ ַד ֵּבר ּכֻ ּלָ ם ְ
ּומ ַקּיְ ִמים ֶאת ְּד ָב ָריו.
ְ
ְוזֶ ה ַמה ֶּׁש ִה ְס ִּביר ַהגְ ָּר"אָ ,ה ָא ָדם ֹלא ָצ ִריְך לְ ַה ֲע ִמיק
ֵח ֶקר ִּב ְס ָפ ִרים אֹו ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו יֶ ַדע ַרבִּ ,בכְ ֵדי ֶׁשּיּוכַ ל
לְ ַה ְׁש ִּפ ַיע לַ ֲא ֵח ִריםֶ ,אּלָ א ַמ ְס ִּפיק ֶׁשּיִ לְ ַמד יֵ ַדע וִ ַיקּיֵ ם,
ּכְ ָבר יּוכַ ל לְ לַ ֵּמד לַ ֲא ֵח ִרים.
ּומ ְמ ִׁשיְך ַהּגָ אֹון לְ ָב ֵאר לָ נּו ִחיּדּוׁש נִ ְפלָ א ְּב ָפסּוק
ַ
זֶ ה :לָ ֵתת לִ ְפ ָתאיִ ם ּ -כִ י סּוג ַה ָחכְ ָמה נֶ ֱחלָ ק לְ כַ ָּמה
ּומ ֶהם ָחכָ ם ְו ָערּוםֶ ,ה ָחכָ ם  -הּוא
ִמינִ ים ְּפ ָר ִטּיִ יםֵ ,
ּיֹוד ַע
יֹוד ַע ַה ְר ֵּבהְ ,ו ָערּום  -הּוא ַה ֵ
ִמי ֶׁשּלָ ַמד ְו ִק ֵּבל ְו ֵ
תּוקים ְו ָא ֶון ָטמּון ְּבלִ ּבֹוְ .וכֵ ן
ּומ ִ
טֹובים ְ
לֹומר ְּד ָב ִרים ִ
לְ ַפּתֹות ְו ַ
ַה ַּמּכִ יר ְו ַה ֵּמ ִבין ֶאת זֶ ה נִ ְק ָרא ּגַ ם ּכֵ ן ָערּוםְ ,וזֶ הּו לָ ֵתת לִ ְפ ָתאיִ ם .לְ ִמי
מּומּיּותְ ,ו ַעל יְ ֵדי
יֹוד ַע ַע ְר ִ
ֶׁשהּוא ַקל לְ ִה ְת ַּפּתֹות ֵמ ֲח ַמת ֶׁשהּוא ָּתם ְו ֵאינֹו ֵ
"אנִ י ָחכְ ָמה ָׁשכַ נְ ִּתי ָע ְר ָמה"ְ ,ויָ ִבין
זֶ ה יִ ְהיֶ ה ָערּום ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ח ,יב)ֲ :
ִּפּתּויֹו ֶׁשל ַהּיֵ ֶצר ָה ַרעַ .עד ּכָ אן.
יע ִּד ָירה לִ ְמכִ ָירה ְּבזִ יל ַהּזֹול,
נְ ָב ֵאר ֶאת ִּד ְב ֵרי ַהּגָ אֹון ְּב ָמ ָׁשלָ ,א ָדם ַה ַּמ ִּצ ַ
עֹוׂשה
נֹוסף ַעל ּכָ ְך הּוא ּגַ ם ֶ
ַּב ֲח ִצי ִמילְ יֹון ש"ח ִּב ְמקֹום ְּב ִמילְ יֹון ש"חְ ,ו ָ
ּדּורי ַה ִּד ָירה ַעל ֶח ְׁשּבֹונֹוַ .הּקֹונֶ ה ִמּיָ ד ַמ ְב ִחין ֶׁשּיֶ ְׁשנָ ּה ּפֹה ֵאיזֹו
ֶאת ּכָ ל ִס ֵ
יֹוד ַע ִאם לְ ַא ַחר ֶׁשּיִ ְקנֶ ה ֶאת ַה ִּד ָירה ִהיא ִּת ְהיֶ ה
ֶׁש ִהיא ַר ָּמאּות ְו ָע ְר ָמהִ ,מי ֵ
יטב ֶאת ָה ָע ְר ָמה ַה ְּטמּונָ ה ּפֹה,
ׁשּומה ַעל ְׁשמֹו ִּבכְ לָ לְ ...ולָ כֵ ן ְמ ַח ֵּפׂש ֵה ֵ
ְר ָ
ֶׁש ֲה ֵרי הּוא ַמ ְרּגִ יׁש ֶׁש ַּמ ֶּׁשהּו ּכָ אן ֹלא ְּב ֵס ֶדר.
מּומיְ ,מלֻ ַּמד ִמלְ ָח ָמה,
לֹומר לָ נּוָ ,א ְמנָ ם ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע ַע ְר ִ
רֹוצה ַהּגָ אֹון ַ
ְוזֶ הּו ֶׁש ֶ
ַאְך ֵאין ְּב ָעיָ ה לְ ֵה ָא ֵבק ִעּמֹוּ ,וכְ ִפי ֶׁש ִה ְב ִטיחּונּו ֲחזַ "ל (קידושין ל ע"ב)
"ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוזְ רֹו"ִ ,אם ַא ָּתה ְמזַ ֶהה אֹותֹו ְו ֵת ֵצא ִעּמֹו לְ ַמ ֲא ָבק,
ַ
ֲאזַ י ַו ַּדאי ֶׁש ִּת ְׁש ֶּבה אֹותֹו ַּב ְּׁש ִביּ ,כָ ְך ַא ָּתה ְּתנַ ַּצח אֹותֹוּ .כְ ֶׁש ִּת ְר ֶאה ֶאת ַהּיֵ ֶצר
רֹוצה אֹותֹוַ ,ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמּיָ ד יַ ֲעזֹר
ָה ַרע ְו ַת ְחלִ יט ְּבלִ ְּבָךֲ :אנִ י ֹלא ֶ
לְ ָךֲ .א ָבל ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע ַה ְמ ֻת ְחּכָ ם ָּבא ְּב ַה ְס ָו ָאה ,הּוא ָּבא ִעם ִּפּתּוי ,לָ ֵתת
לִ ְפ ָתאיִ ם ָע ְר ָמה ,הּוא לֹוכֵ ד ֶאת ָה ָא ָדםּ ,ולְ ַא ַחר ֶׁש ַא ָּתה ּכְ ָבר לָ כּוד ֶא ְצלֹו
עֹובד ֶאת ה' ְׁשמֹונִ ים ָׁשנָ הְ .וכָ ל
נֹותן לְ ָך לַ ְחׁשֹב ֶׁש ַא ָּתה ֵ
ָּב ֶר ֶׁשתֲ ,אזַ י הּוא ֵ
ּוב ָע ְר ָמה ִמּתֹוְך ָחכְ ָמה ַר ָּבה.
יח לַ ֲעׂשֹות ְּב ִפּתּוי ְ
זֶ ה הּוא ַמ ְצלִ ַ

ּומזִ ָּמה (משלי א ,ד)
לָ ֵתת לִ ְפ ָתאיִ ם ָע ְר ָמה לְ נַ ַער ַּד ַעת ְ

לֹומד ְויֵ ַדע ְוגַ ם
ְמ ָב ֵאר ַהגְ ָּר"א :לָ ֵתת לִ ְפ ָתאיִ ם ַ -א ֲח ֵרי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ֵ
יְ ַקּיֵ םָ ,אז יִ ְהיֶ ה יָ כֹול ּגַ ם לְ לַ ֵּמד לַ ֲא ֵח ִריםְ ,וזֶ הּו לָ ֵתתַ .עד ּכָ אן.
טֹוענִ ים:
ּובאּור ַה ְּד ָב ִרים הּואִ ,הּנֵ ה יֶ ְׁשנָ ם ֲאנָ ִׁשים ַר ִּבים ַה ָּב ִאים ְו ֲ
ֵ
ׁשֹומ ִעים לִ י...
ׁשֹומ ַעת לִ יַ ...היְ לָ ִדים ֶׁשּלִ י ֹלא ְ
ָמה ֶא ֱע ֶׂשה? ִא ְׁש ִּתי ֹלא ַ
ׁשֹומ ִעים לִ יָ ...צ ִריְך לְ ַה ְס ִּביר לְ אֹותֹו ָא ָדםֶׁ ,שהּוא ָצ ִריְך
בֹודה ֹלא ְ
ָּב ֲע ָ
טֹור ַיקת
לָ ַד ַעת ֶׁש ַה ִּצּיּות לִ ְד ָב ָריו ֶׁשל ָה ָא ָדםֹ ,לא ָקׁשּור לַ ּיֶ ַדע ֶׁשּלֹו אֹו לְ ֶר ִ
ַה ִּדּבּור ֶׁשּלֹוֶ ,אּלָ א ַהּכֹל ָקׁשּור לְ ָד ָבר ֶא ָחדִ ,אם יֵ ׁש ּבֹו יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם ְּד ָב ָריו
נִ ְׁש ָמ ִעיםִ ,אם ֵאין ּבֹו יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם ֵאין ְּד ָב ָריו נִ ְׁש ָמ ִעים (ברכות ו ע"ב).
רֹואה
סּורים לַ ּלֵ בְּ ,ד ָב ִרים ֶׁש ַאף ֶא ָחד ֹלא ֶ
יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם ִהּנָ ּה ֵמ ַה ְּד ָב ִרים ַה ְּמ ִ
ּמּוסר ֶׁשּלְ ָך
אֹומר ַהּגָ אֹוןִּ ,ד ְב ֵרי ַה ָ
ּובֹורא ָהעֹולָ םֵ .
אֹותםִ ,מּלְ ַבד ָה ָא ָדם ֵ
ָ
אֹותםּ ,ולְ ֹלא זֹאתּ ,כָ ל ַמה ֶּׁש ְּת ַד ֵּבר ֹלא
יִ ְת ַק ְּבלּו ַרק לְ ַא ַחר ֶׁש ַא ָּתה ִמ ַּמ ְׁש ָּת ָ
ּׁשֹומ ִעיםַ ,אף ֶא ָחד ֹלא יִ ְׁש ַמעְ .ו ֵאיְך ֵּת ַדע ֶׁש ְּד ָב ֶריָך נִ ְׁש ָמ ִעים?
יִ ּכָ נֵ ס ְּבלֵ ב ַה ְ
רֹוצה
ּכְ ֶׁש ִּת ְר ֶאה ֶׁשּגַ ם ּכְ ֶׁש ַא ָּתה ָעיֵ ף ַא ָּתה חֹולֵ ץ ֶאת נְ ָעלֶ יָך ּכְ ִפי ֶׁש ַה ֲהלָ כָ ה ָ
יאת ְׁש ַמע ֶׁשּלְ ָך נֶ ֱא ֶמ ֶרת ִמלָ ּה ְּב ִמלָ ּה ּכְ ִפי ֶׁש ָּצ ִריְךָ ,אז
אֹו ֶׁש ַּת ְב ִחין ֶׁש ַה ְּק ִר ַ
יֹוד ִעים.
ּבֹורא ֶׁשּלְ ָך ְ
ִּת ָּק ֵרא יְ ֵרא ָׁש ַמיִ ם ַּב ְּד ָב ִרים ֶׁש ַרק ַא ָּתה ְו ַה ֵ
תּואל
ּוב ֵ
יח ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת לְ ַׁשּנֹות ֶאת לָ ָבן ְ
יעזֶ ר ֶע ֶבד ַא ְב ָר ָהם ִה ְצלִ ַ
ֱאלִ ֶ
"מה' יָ ָצא ַה ָּד ָבר" ֵ -אין
עֹוב ֵדי ה'ְּ ,ב ָא ְמ ָרם (בראשית כד ,נ)ֵ :
לִ ְהיֹות ְ
יע לָ זֶ ה? ּכִ י ָהיְ ָתה לֹו יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם.
יח לְ ַהּגִ ַ
ּכְ מֹו ה' ָּבעֹולָ םֵ .איְך הּוא ִה ְצלִ ַ
ּתֹורה זֶ ה לִ לְ מֹד ּולְ לַ ֵּמדּ ,וכְ מֹו ֶׁש ָּד ְרׁשּו ֲחזַ "ל (פסחים פז
ַה ַּתכְ לִ ית ֶׁשל ַה ָ
חֹומה ְו ָׁש ַדי ּכַ ִּמגְ ָּדלֹות".
"אנִ י ָ
ע"א) ַעל ַה ָּפסּוק (שיר השירים ח ,י)ֲ :
חֹומה ֶׁשּתּוכַ ל לְ ַה ֲע ִביר לַ ֲא ֵח ִרים ְו ֶׁש ֵהם יְ ַק ְּבלּו ִמ ְּמָך? ֹלא
ָמ ַתי ִּת ְהיֶ ה ּכְ מֹו ָ
ַחּיָ ב ַּד ְו ָקא לְ ַמּלֵ א אּולַ ּמֹותּ ,ולְ ָה ִׁשיב ַר ִּבים ֵמ ָעוֹוןֶ ,אּלָ א ֶׁש ַהיְ לָ ִדים ֶׁשּלְ ָך,
מּוסר ִו ַיק ְּבלּוֶׁ ,ש ֲה ֵרי
בֹודה ּכֻ ּלָ ם יִ ְׁש ְמעּו ִמ ְּמָך ָ
ִא ְׁש ְּתָךַ ,ה ֲח ֵב ִרים ֶׁשּלְ ָך ָּב ֲע ָ
ּתֹורהִ ,אם ָה ָא ָדם יִ ְהיֶ ה יְ ֵרא ָׁש ַמיִ ם  -הּוא
זֹוהי ְּב ֶע ֶצם ַה ַּתכְ לִ ית ֶׁשל ַה ָ
ִ
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למלח תפקיד עיקרי בתעשיית המזון ,מלבד היותו יעיל בשימור
מזונות ,הסיבה העיקרית לשימוש מופרז במלח בתעשייה ,היא בגלל
שהוא משפר ומבליט טעמים של הרכיבים האחרים במזון ,ובכך
משפר את טעם האוכל .לכן מלח ונתרן נמצאים גם במזונות מתוקים
ובמזונות ללא טעם מלוח.
 75%מהמלח בתפריט ישראלי ,מקורו במזון מתועש ומעובד .ואילו
רק  25%מהמלח בתפריט ,מגיע ממלח שמוסף למזון תוך
כדי בישול או לאחריו .תרבות האכילה המודרנית כוללת
יותר מזונות מעובדים ,ארוזים וקפואים ,ואלו עתירים
יותר במלח.
סריקות המוח מראות שנתרן מפעיל את הדופמין –
שהוא מוליך עצבי במוח שקשור בתחושת ההנאה.
ככל שצורכים יותר מלח ,סף תחושת המליחות שלנו
יורד ,וכדי ליהנות מתחושת מליחות מסוימת נצטרך
לצרוך ממנו יותר ויותר כדי ליהנות מהטעם .כמעט כל
יצרני המזון התעשייתי מוסיפים כמויות גדולות של נתרן
למזון על מנת לשפר את הטעמים ,מה שגורם לנו הצרכנים,
לסוג של התמכרות למוצרים שלהם ולמלח אותו הם מכילים.
צמצום צריכת המלח הוא עניין של הרגל ,אנחנו יכולים לאמן את
בלוטות הטעם שלנו .אם נתחיל באימון בסיסי של הפחתה הדרגתית
בכמויות המלח ,בלוטות הטעם יתרגלו לטעם פחות מלוח.

המלח ונזקיו
צריכת מלח גבוהה ,גורמת לסכנות בריאותיות רבות,
סיכון גבוה למחלות לב וכלי דם ,אסטמה ,אגירת נוזלים,
אוסטיאופורוזיס ,בעיות בתפקוד הכליות ואפילו סרטן
הקיבה.
המלח השולחני המוכר ,מורכב מ 60% -כלור ומ-
 40%נתרן ,האחרון הוא הרכיב שמסוכן לבריאות.
אך בעוד שכמות של  1גרם ליום מספיקה מבחינה
פיזיולוגית לכל צרכי הגוף בנתרן וכלור ,בפועל רוב
האנשים צורכים  10גרם מלח ביום ויותר.
מומלץ שלא לצרוך יותר מ 5-6גרם ליום ,כלומר סה"כ פחות
מכפית מחוקה של מלח (שזה כ 2300 -מ"ג נתרן) .ההמלצות
תקפות לגבי בוגרים בריאים ,אך במקרה של אנשים עם בעיות
בריאותיות הכמות המקסימאלית היא  1500מ"ג נתרן ואף פחות
כלומר אפילו פחות מכפית מלח ביום סה"כ.
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כל מה שאדם עושה ,עושה לעצמו  /ר' קובי לוי הי"ו
הוא עושה" .הדוכסית חייכה חיוך שטני רחב "כן אני יודעת" ובלבה הרהרה
"החצופה הזו תסיים את חייה בייסורים קשים על המוסר המטופש שלה".
הקבצנית ואן-דרוק הגיעה לביתה והטמינה את העוגה בארון" .אסעד
אותה בעוד מספר ימים כשיגמר הלחם בביתי" כך חשבה .והנה למחרת
יצאה הקבצנית לעבר היער הסמוך כדי לנשום אוויר צח ,ולפתע היא
שומעת צעקות .היא החישה צעדיה לעבר הצעקות והנה היא מבחינה
באיש צעיר שכוב על הארץ ומתאונן מכאבים .רגלו של הצעיר נלכדה
במלכודת שועלים שהניחו ציידי המלך ,דמו שתת וקלח וזעקותיו קרעו
שחקים .הקבצנית הזקנה אזרה כוחות ,פתחה את המלכודת וחילצה את
רגלו .היא חבשה את פצעיו בסוודר שלה ועזרה לו לקום .אט אט דידה
הצעיר לכוון הצריף של גרטרוד ,והוא התיישב על כיסאה הרעוע מזיע
וכואב .היא הגישה לו כד מים והוא לגם ולגם ,שטף את פניו ורגלו ופנה
אליה:
"גבירתי אני תשוש ורעב ,יש לך מאכל בשבילי? "נפלא ,חשבה גרטרוד,
יש לי עוגה טעימה וגדולה בארון ,מזל ששמרתי אותה ,אגיש אותה לצעיר
הפצוע .אכן כן ,תוך דקות ספורות הוא אכל את העוגה ,נח קמעה ופנה
לדרכו צולע לכוון העיר הגדולה ,לא לפני שהודה לקבצנית מעומק הלב.
אבל הסיפור לא ניגמר כאן .הוא נגמר אחרי שלושה ימים .הכרוז העירוני
עבר מרחוב לרחוב ומסמטה לסמטה והודיע :בנה הצעיר של הדוכסית
טוני צ'רלסטון נפטר .ההלוויה בלווי המשמר המלכותי תצא בשעה ארבע
אחרי הצהריים .הצעיר שנלכד ונפצע במלכודת השועלים לא היה אלא
טוני צ'רלסטון בן השמונה עשרה ,הבן של אמו המרשעת שהגישה עוגה
רעילה כתרומה לקבצנית ,ומה גרטרוד אמרה לה" :כל מה שאדם עושה
בשביל עצמו הוא עושה" .לטוב ולרע ,נו.
***
סיפור קטן על השגחה גדולה.
בבית הכנסת שאני מתפלל אני פוגש את גבאי הצדקה ,שלא מוותרים
לאף יהודי .בכל יום נערכות ארבע מגביות בממוצע ,זאת מלבד חמשה
עשר יהודים לערך ,שמסתובבים בין המתפללים והלומדים ,ומבקשים
פרוטה לצדקה לשלל מטרות.
אתם מבינים אם כך ,שבכל יום עלי להוציא סכום גדול לצדקה ,ולכן,
למרות החשיבות של כל מגבית ומטרה ,כל ארגון ויוזמה ,אני נותן משהו
כמו שקל לכל אחד מהאוספים .ואל תחשבו שאני מזלזל בהם .חלילה
וחס .להיפך ,הם מכבדים אותי כל כך ,לא מדלגים עלי אף פעם ,חשובה
בעיניהם פרוטה קטנה שלי ,עד שאין מוותרים עליה לעולם ,ומגיע להם
שאחזיר להם כבוד ,ומכבדי אכבד .באחד הימים נערכה מגבית עבור
משפחה של יתומים ,ל"ע .הכרתי את המשפחה וצערם נגע ללבי ביותר.
הפעם יצאתי מגדרי ,ובמקום לתת שקל אחד נתתי חמשה שקלים שלמים.
"באמת ,מיילך" ,קרא לעברי חברי שהיה לצדי" ,למגבית כזאת מתאים
לך לתרום חמישים שקל!" תאמין לי שהייתי רוצה לתרום ,אמרתי לו,
אבל בדיוק בימים אלה יש לי הוצאה רצינית .היה עלי להתקין מזגן חדש
לבית ,וזאת הוצאה כבדה מאד" .כמה?" לא הרפה החבר .אלפיים שקלים.
"נו" ,הוא לא התרגש" ,ואם היית צריך לשלם על המזגן אלפיים וחמישים
שקלים ,לא היית משלם את הסכום הזה? תן את החמישים לצדקה".
עוד הוא מדבר ,והפלאפון שבכיסי רוטט .על הקו מתקין המזגנים" .תשמע,
הדגם שעליו דיברנו אזל מהשוק .אני מביא לך דגם אחר ,טוב מאד,
רק הוא עולה חמישים שקלים יותר" .בום! עוד חמישים שקלים למזגן!
משמים מאותתים לי שחמישים השקלים צריכים לצאת מהכיס שלי בכל
מקרה .בו במקום ,ניגשתי לגבאי ותרמתי חמישים שקלים ,כפי הראוי
שאתן למגבית זו.
עוד פעם הפלאפון רוטט .זה שוב מתקין המזגנים" :תסלח לי שאני מבלבל
לך את המוח .התברר שעוד יש מזגן אחד מהדגם הקודם ,והמחיר כפי
שדיברנו .לא צריך עוד חמישים שקלים" .לא צריך .בטח לא צריך .נתתי
את חמישים השקלים ההם .למצווה נתתי ,לצדקה הוצאתי ,אין אדם
מעני מהצדקה ,ואין מחירו של מזגן עולה או יורד ,אלא אם כן מכריזין
על כך מלמעלה.

אנו חיים בזרם החיים וחושבים שאפשר לשנות את העולם ולגרום לאנשים
כך וכך דברים אלא שכל מה שאדם עושה הוא עושה בשביל עצמו.
מסופר לפני כמאתיים שנה באנגליה ,שהיה ידוע ומפורסם במחוז יורקשייר
על קבצנית מיוחדת במינה ,שמה היה גרטרוד ואן-דרוק .מוצאה כך
מספרים היה הולנדי וגם שם משפחתה מעיד על כך .הגב' גרטרוד היתה
אישה עניה וערירית שלא נישאה מעולם וגם לא תכננה אי פעם ,לסיים
את חייה כאישה נשואה .מעתיקי סיפורי הפולקלור הבריטי טוענים ,שאת
כל חייה היא הקדישה לעיסוקה כקבצנית ,ושמה הלך לפניה כטרדנית מן
המעלה הראשונה .היא לא בחלה בהתרמתם של רוזנים ודוכסים ,פקידים
בכירים במלכות הבריטית ,עד שואבי המים וחוטבי העצים .היה לה
לקבצנית ואן-דרוק עצבים של ברזל ,היא לא נסוגה מאף עלבון ,וכאלה
לא חסרו לה .לגבי צדקותה של הגויה הזו ,ישנה מחלוקת לא קטנה.
יש הטוענים שהיא אגרה את כל רכושה והטמינה אותו עמוק באדמה
במעבה אחד היערות ,ואם יש בנמצא חובב אוצרות אני ממליץ שיצא
לשם ויתחיל לחטט .ויש כאלה האומרים בעקשנות כי הקבצנית גרטרוד
פרנסה הרבה יתומים ואלמנות בהיחבא ובסתר ,ולא השאירה לעצמה
פרוטה אחת לפורטה .היא חיה לדבריהם בעניות משוועת וגם מתה
מזקנה מופלגת באותו צריף קטן ודולף אי שם סמוך ליערות מנצ'סטר.
אבל הדבר שהכי אפיין את גרטרוד ואן-דרוק היה משפט מפתח שהיא
נהגה לומר לכל מי שתרם לה".
משפט מפתח? "כן לכל מי שנתן לה מטבע היא היתה אומרת את המשפט
הבא" :כל מה שאדם עושה ,עושה עבור עצמו" .כן ,חוכמה בגויים תאמין.
האמת היא שרבים וטובים התרגלו למשפט המוסרי הזה ,ולא עשו ממנו
עניין "כל מה שאדם עושה ,עושה עבור עצמו" זה מסר פשטני ,שגם
אנחנו כיהודים מאמינים בו ,בבחינת במידה שאדם מודד מודדים לו ,או
כ"מים הפנים לפנים ,כן לב האדם לאדם" לטוב ולרע.
יום אחד הקישה גרטרוד שלנו ,על דלת אחד הארמונות המפוארים
במנצ'סטר ,לשם עברה לדור לא מזמן אחת הדוכסיות החשובות דיאנה
צ'רלסטון שמה ,אם זכרוני איננו מטעני .הדוכסית צ'רלסטון היתה אלמנה
ולה בן אחד בן שמונה עשרה ,אשר עתיד היה לנחול את העושר האגדי
שלה ,ולנהל את האחוזות.
השעה היתה עשר בבוקר כשהדוכסית צ'רלסטון פתחה את הדלת והבחינה
בפתח בגרטרוד הזקנה לבושה סחבות" .צדקה ,מטבע לאשה עניה" ביקשה
גרטרוד .הדוכסית צ'רלסטון חייכה לעברה ,הניצוץ הלבבי שבעיני הקבצנית
מצא חן בעיניה" .חכי רגע אני כבר חוזרת עם תרומה" אמרה הדוכסית.
היא נכנסה פנימה לחדר האוצרות שלה ספרה חמישים מטבעות כסף,
סכום מכובד מאד ,הכניסה לתוך שקית בד והגישה לקבצנית" .תודה
גבירתי הדוכסית" אמרה גרטרוד "אבל שתדעי לך שכל מה שאדם עושה
הוא עושה בשביל עצמו".
"הופה" ,זה לא מצא חן בעיני הדוכסית וטעם מר עלה בלשונה" .היא
חצופה הזקנה הזו ,מקבלת ממני חמישים מטבעות כסף ,ואני זו שעושה
לה טובה ,והיא מטיפה לי מוסר שכל מה שאני עושה ,בשביל עצמי אני
עושה .אני עוד אלמד אותה לקח" הרהרה הדוכסית ,והניצוץ שבעיני
הקבצנית דמה לה באותם רגעים ,לניצוץ נוכלותי ומרושע.
הדוכסית צ'רלסטון לא שכחה את הקבצנית ,והיא המתינה לה שתשוב
לאחר שלושה חודשים שוב דפקה גרטרוד בדלת
בשנית .ואכן,
וביקשה צדקה .הדוכסית צ'רלסטון
פתחה הדלת וחייכה אליה" :הו ברוך
שובך גבירתי .הפעם אתן לך דבר
מאכל" .הדוכסית נכנסה למטבח
ארמונה ,שלפה משם עוגה גדולה ופיזרה
בתוכה אבקה מתקתקה של רעל קטלני.
בקיצור מי שיתן ביס עתיד לקבל הרעלת
קיבה שתחמיר משעה לשעה ,עד למוות
בייסורים קשים אחרי מספר ימים" .תודה
רבה גבירתי הדוכסית ואני רוצה להזכיר
לך ,שכל מה שאדם עושה בשביל עצמו
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מצאו את הפסוק או מאמר חז"ל הקשור לפרשה הרמוז בכל תמונה

חידה
קפד ראשו וזנבו לפרשת שופטים
א .תזיז ,תרחיק בפרשה.
קפד ראשו  -מיעוט דיבור בלשון חז"ל.
ב .התחיל לגור ,ערך טקס פתיחה.
קפד זנבו  -יופי של האישה על בעלה.
ג .אסור למלך להרבות.
קפד זנבו  -אביו של גדי ,הנשיא לשבט
מנשה מהמרגלים ששלח משה.
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גני תקוה

ת
עוז"

מהנעשה במוסדות
"

סד
מפי
ים י
עוללים ויונק

במעמד רב רושם נערך טקס חנוכת הגנים החדשים אשר תחת מוסדות כאייל תערוג
׳גני תקוה׳ ,את קביעת המזוזה קבע ראש המוסדות הרה״ג אייל עמרמי שליט״א ,ובירך
את הצוות אשר נבחר בקפידה להעמיד תלמידים ותלמידות בית יעקב בדרך אבותינו.
כיבדו את המעמד וברכו את הנמצאים והתלמידים שיחי׳ חבר הכנסת הרב
משה ארבל הי״ו ,ראש המועצה גב׳ ליזי דלריצ׳ה ,סגן ראש המועצה ר׳ טל
מתתיהו הי״ו ועוד.

הר חומה

מראות פתיחת שנת הלימודים תש"פ

מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה
בראשות מורנו הרב שליט״א

בברכת שנה פוריה ומוצלחת!
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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

( 18:30כ 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)
( 18:30כשעה קודם צאת השבת)
( 19:00כ  30-דק' קודם צאת השבת)
( 19:32עם צאת השבת)

( 05:30כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
18:40
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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שיעורי הרב השבוע

בשבוע הבא יום ג' ,י' אלול ( )10/09ידרוש מורנו הרב ב:
רמת גן –  ,19:30ביה"כ משכנות יעקב ,רחוב ארנון 13
בית שמש –  ,21:00ביה"כ הרב כץ ,רחוב תפארת משה 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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