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בס"ד פרשת בראשית
גליון

(שנה שביעית) ,כ"ו תשרי תשע"ט

הרמב"ן בפתיחתו לספר בראשית ,כותב את הסיבה מדוע
התחילה התורה בסיפור הבריאה ולא התחילה בהוראת
המצוות והחוקים ,וכותב" :כי התחילה התורה בבראשית
ברא אלוקים וסיפור כל עניין היצירה עד בריאת האדם,
ושהמשילו במעשה ידיו ,ושיכנו בגן עדן שהוא מבחר
מקומות הנבראים ,עד שגרש אותו בחטאו משם ,וכן אנשי
דור המבול בחטאם גורשו מן העולם כולו וכן אנשי דור
הפלגה בחטאם גרם להם להפיצם במקומות ולזרותם
בארצות .כי כן משפט האלוקים כאשר יוסיף גוי (עם)
לחטוא שיאבד מקומו ויבוא גוי (עם) אחר לרשת את ארצו
כי כן הוא משפט האלוקים בארץ מעולם .כעניין שכתוב
ויתן להם ארצות גוים ועמל לאומים יירשו בעבור ישמרו
חוקיו ותורותיו ינצורו ,כלומר שיגרש משם מורדיו והשכין
בו עובדיו שידעו כי בעבודתו ינחלוה ואם יחטאו לו תקיא
אותם הארץ".
מלמדנו הרמב"ן – שה' רצה בתחילת התורה לבאר
ולהבהיר לנו כיצד מתנהלת הבריאה ,ומה מגמתו וחוקו של
ה' – שכל מי שחוטא לה' ידון אותו ה' בגירושים! אדם
שיחטא בצורה פרטית ,ימרוד במצוות ה' ,יתנהל
בערמומיות ,ישקר לבני אדם ,יזלזל במצוות עשה ולא
תעשה ,יגרשנו ה' מעבודתו ,ואם המרידה הינה גלויה יותר
יגרשו מאשתו ומבניו ,ולפעמים יגרשו מהסביבה על ידי
שישכנו בבית אסורים או בבית החולים .וכך עשה לקין על
ָארץ ..הֵ ן ג ֵַר ְש ָת א ִֹּתי הַ ּיוֹם מֵ עַ ל פְ נֵי
פשעיו" ,נָע וָ נָד ִּת ְהיֶה בָ ֶ
ּומפָ נֶיָך אֶ סָ ֵתר".
הָ אֲ ָדמָ ה ִּ
לכן כל אדם שנאלץ לעזוב דירה או עבודה או חס וחלילה
כבר מגיע לדיונים של שלום בית ,חייב ליתן דעתו ולפשפש
במעשיו ,מהו העוון שיש בידו שגרם לשמים לגזור עליו
להיות מגורש.
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( 40דקות לפני השקיעה)
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גם במדינת ישראל ראינו כיצד הקב"ה גירש אותנו מימית
ומגוש קטיף ,מחברון מיריחו ומעזה ,על ידי כל זאת מראה
לנו הקב"ה שאנו מורדים בה' ,ומסע הגירוש כבר הוחלט
בשמיים ,אלא שרחמיו של מקום מרובים והגירוש נעשה
טיפין טיפין ,אבל מכיוון שרואים שהעם היושב בציון לא
מבקש למצוא את עוונותיו ופשעיו ,והפוך מוסיפים מרידות
בקב"ה בכך שמזיקים ומחבלים את שכרם של סופרים
ומשנים ,של מלמדי התורה' ,אם ראית עיירות שנחלשות דע
שלא החזיקו בשכר סופרים ומשנים' ,כך אמרו חז"ל [מדרש
רבה איכה א'].
אם כן צריכים אנו להתכונן לצו הגירוש מכל חלקי יהודה
ושומרון ,ואפילו מחלקים מירושלים ,רק שבעוונותינו יש
שמאשימים מנהיג פלוני או ראש ממשלה אלמוני ,שבגללו
יש מסירת שטחים או גירוש יהודים" ,עֵ י ַניִּם לָהֶ ם וְ ֹלא
י ְִּראּוָ ,אזְ ַניִּם לָהֶ ם וְ ֹלא יַאֲ זִּ ינּו".
וכן הדבר הוא בכל איש ואשה שמגיעים לפירוד ואפילו
לפירוד זמני ,חייבים הם לתת את ליבם ומחשבתם על מה
עשה ה' ככה לארץ הזאת – למה זה קורה לי ,שאם לא ייתן
דעתו על הגירוש ,ילך ויגדל ובסופו יצטרך להשלח למקומות
לא נעימים כבתי חולים או בתי אסורים ,וכגון שאחד מבאי
ביתו יצטרך להתאשפז חלילה או ייצא מביתו על ידי צו
ריחוק וכיוצא בזה.
אשרי האיש המתבונן בדרכיו ושם אורחותיו – "וְ ָשם דֶ ֶרְך
ַאראֶ ּנּו ,בְ י ֵַשע אֱ ֹל ִּקים"  ,כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה
ְ
ורואה בישועתו של הקב"ה ,שאינו כאותו סומא המהלך על
שפת הנהר שרעתו קרובה לו מהצלתו ,אלא בודק ומתבונן
מה רוצה ממנו הקב"ה.
שבת שלום ,אייל עמרמי
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כה אמר
ישעיה מ"ב

;

"מכבדה יותר מגופו"
בתו של הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א בעדות על הוריה
אבא מצידו כיבד את אמא מאוד .הוא היה מקפיד שלא להתחיל את
ארוחותיו עד אשר הצטרפה אליו אמא .הוא הסביר כי אם לא ישמור
עליה שתאכל – לא תאכל לעולם .הוא לא הלך לנוח בצהריים עד
שבאה לנוח אף היא .פעם חשה אמא שלא בטוב ולא יכלה לקום
ממיטתה .קצרה ידו של אבא מלעזור לה ,ועל כן הביא את הסטנדר
והתיישב ללמוד ליד מיטתה .כשנסעו לצפת ב'בין-הזמנים' ,אמרה אמא
שהיא לא צריכה את ה'נופש' ,ואילו אבא אמר שהוא נוסע בשבילה...
בשעה שערך את סיומי המסכתות ,היה קורא לה או שולח לה יין.
לפעמים טרח וירד את כל המדרגות ,מחדר לימודו בקומה השנייה ,כדי
לשתף אותה בסיום .בהזדמנויות שונות היה רגיל לבקש את ברכתה,
כגון :לפני אפיית מצות ,בליל שבועות ועוד ועוד .בסעודות השבת
תמיד ביקש את אישורה קודם שקידש וקודם ברכת המזון.
אבא ביקש מאמא שתודיע לו קודם שהיא נוסעת מחוץ לעיר .כשיצאה
לרכב שהמתין לה ,היה מלווה אותה ארבע אמות ונשאר לעמוד עד
אשר נעלם הרכב מן האופק.
אמא סרגה לאבא סוודר .אבא לבש את הסוודר שנים ארוכות כדי
לכבד את אמא ,ואף כשנקרע דאג תמיד שיתקנוהו" .הסוודר שאמא

סרגה" ,אמר" ,מחמם יותר מכל בגד אחר" .כיוצא בכך ,אישה אחת
חפצה לסייע לאמא ולהכין במקומה את ארוחתו של אבא שהתנגד,
הוא רצה לכבדה בכך באומרו כי רק מאכליה ערבים לחכו...
אחד הנכדים סייע פעם לאבא לבדוק את החמץ .אבא הורה לו כי
בבודקו את המגירות ,יקפיד להחזיר כל חפץ למקומו" :בדיקת חמץ",
הוסיף אבא" ,דינה מדרבנן ,ואילו לצער את סבתא ,הרי זה איסור
דאורייתא" ...אכן ,אבא לא רצה שאמא תתאמץ בעבודות הבית,
לפיכך היתה אמא מסתירה ממנו את היקף עבודותיה בבית ,בפרט
בערב פסח ,שלא לצערו...
ה' יזכנו ללמוד ואפילו מעט מאורחות קודש אלו ,למעט במחשבות
על טובתנו האישית ,ולהיפך תמיד להרגיש את האחר ,ולכבד ולסייע
לבן/בת הזוג כמיטב יכולתנו (בית אמי)

יש מקרים בהם ילדים לא מחונכים שורטים מכוניות חדשות וגורמים
בכך נזק עצום לבעליהם וכד' ,ויותר מהנזק הכספי יש בכך עוגמת נפש
רבה על רכב חדש שנשרט ונראה שהושחט .את הנזק שעשו ילדים
הללו בוודאי שהוריהם צריכים לפצות ולתקן ,ולחנך את צאצאיהם
שלא לפגוע ברכוש אחרים ,אך מן הצד השני ,ההצעה לאותם האנשים
שנפגעו היא שיתגברו על עצמם ויוותרו ,ולא יֵצאו בצעקות רמות,
ויבקשו מהקב"ה שבזכות ההתגברות הזו ,יגאלם מצרותיהם ויסוריהם.
את הסיפור הבא סיפר הגר"י זילברשטיין שליט"א ונוכל ללמוד מכאן
על עוצמתו וחשיבותו של הוויתור ומעלת ההתגברות.
המעשה היה באברך ת"ח שלקה ל"ע במחלה ,ובעקבות זה החל לפקוד,
מחד ,את קבריהם של גדולי הדורות ,ומאידך נ ַָקש על דלתות-בתיהם
של גדולי ישראל החיים עמנו ,כדי שיעניקו לו את ברכתם ויתנו לו
עצה וסגולה כיצד יוכל להירפא.
יום אחד החליט הת"ח לנסוע למירון ולהפיל שם תחילה ובקשה על
קברו של רשב"י .לפני כן הוא נכנס אל אחד מגדולי הצדיקים שבדור,
וסיפר לו על נסיעתו המתוכננת .הצדיק בירך אותו מעומק הלב,
וכששמע שהוא מתעתד לעלות מירונה ,הפתיע אותו באומרו" :אני
אמסור לך מכתב ,ותניח אותו על קבר הרשב"י"...
פקח הת"ח את זוג עיניו בתמיהה-רבתי ,ולא ידע במה ובמי מדובר,

ועל איזה מכתב מדבר הצדיק שליט"א" .אני אספר לך במה מדובר,
וצריך אתה לדעת שיש לך בבית אשה צדקת יוצאת מגדר הרגיל",
אמר הצדיק המפורסם .הסיפור שהתגלה עתה ,ושהתרחש עוד לפני
חתונתם של בני-הזוג ,הפתיע את הבעל הת"ח.
"זמן מה לפני החתונה שלכם" ,סיפר הצדיק" ,פגע מאן דהו באשתך
לעתיד ,בצורה חמורה מאוד .משעמד הפוגע על גודל טעותו ,וידע
את החטא שעשה ,בא לבקש מחילה ,סליחה וכפרה ,אבל אשתך
מיאנה לשמוע ,ולא רצתה לסלוח .הפוגע עלה לביתי ושאל מה עליו
לעשות כדי לפייס את האשה? משראיתי את שברון-ליבו של הפוגע,
שלחתי שליח אל הנפגעת וביקשתי ממנה שתסלח על החטא שעשו
כלפיה ,אבל ,גם לאחר שהגיעה אליה הבקשה ,סירבה האשה לסלוח.
רק לאחר מסע מפרך של שכנועים והפצרות של גורמים שונים,
התרצתה האשה ,וסלחה בלב שלם .כששמעתי על סליחתה ,ביקשתי
ממנה להעלות את הסליחה על הכתב ,פעמיים .עותק אחד תשאיר
אצלה ,ואת העותק השני תעביר אליי".
עכשיו פנה הצדיק אל הת"ח ואמר לו" :כשאתה נוסע לציונו של
רשב"י במירון ,קח ממני את מכתב הסליחה שכתבה אשתך ,ולפני
שאתה מתחיל להתפלל – הנח אותו על קבר הרשב"י ,ותאמר
שבזכות זה שוויתרה וסלחה למי שפגע בה ,אתה מבקש שימליץ טוב
על אשתך שלא תהיה אלמנה" .עשה האברך כפי שהצטווה ונטל עימו
את המכתב ,ובהגיעו לציון במירון שפך דמעות כמים לפני השי"ת
שיושיע את אשתו שלא תהיה אלמנה ,ובזכותה יוושע גם הוא
ויירפא ממחלתו.
ומה היה בסוף? – לאחר ששב מהתפילה הנרגשת ,עשה שוב צילום,
והגידול נעלם כלא-היה .כשנידָ ֵרש גם אנחנו ,ביום מן הימים ,לוותר
לרעינו ולחברינו ,ובמיוחד – אם נשכיל לחנך בכל עת את ילדינו
למחול ולהתנהג בסבלנות אחד לשני ,כדאי שנִּ ָזכֵר בסיפור זה.

כוחו של ויתור

מצבה לזכר הרב זצ"ל ושאר גדולי ישראל הטמונים בעיירה מץ
;

כוחה של ברכתו של צדיק
בעיר וולוז'ין גר גביר גדול בשם רבי יצחק ,שהיה מפרנסי הקהילה.
לצורך מסחרו היה נודד הרבה ברחבי העולם ,אשתו שהיתה נשארת
לבדה בבית תקופות ארוכות ,היתה מצרה על כך ,ולכן תמיד כששב
ממסעות אלו נהג לתת לאשתו מתנה נאה כפיצוי על נסיעותיו.
יום אחד ,לפני שיצא לדרכו ,ביקשה ממנו אשתו (שהייתה צנועה
וחכמה) ,שבמקום המתנה שמביא לה תמיד כשחוזר ,מעדיפה היא
שיקנה לביתו ש"ס בבלי שלם.
כידוע ,בימים ההם ש"ס שלם היה יקר ונדיר מאין כמוהו .הסכים ר'
יצחק לדברי אשתו ,וחזר לביתו עם ש"ס שלם .אמנם הכריכות היו
שונות לא מאותו דפוס ולא באותו גודל ,אך הש"ס היה שלם בכל
חלקיו! כדי לא להחזיק טובה לעצמם החליטו רבי יצחק ואשתו,
שישאילו את כרכי הש"ס לכל מי שחשקה נפשו בלימוד התורה.
מהר מאד התפרסם הדבר בעיר ,וכל בן תורה שרצה ללמוד בו היה ניגש
לביתם של בני הזוג ומבקש כרך מן הש"ס בהשאלה .כאשר גמר אותו
אדם ללמוד ,שב במהירות לבית הגביר וקיבל תמורתו כרך אחר מאלו
שהיו מצויים אותה שעה בביתו.
מאחר ורבי יצחק היה עסוק תדיר בנסיעותיו ,מינה את אשתו החכמה
שתנהל את ה"ספריה" הביתית .אצלה היו מפתחות האוצר ,והיא הייתה

ממונה על רישום נוטלי הספרים.
לימים ,הגיע לעיר הגאון הגדול בעל ה"-שאגת אריה" .הרב התבודד
באחד מבתי המדרש שבעיר ושקד בהתמדה רבה על לימודו .גם
הוא שמע על ה"ספריה" היקרה שיש בעיר ,ומידי פעם נכנס לבית
הגביר ר' יצחק ,כדי ליטול אחד מכרכי הש"ס והיה משיב את הכרך
שהיה ברשותו.
אשת רבי יצחק הרגישה שלפניה עומד אדם גדול מגדולי ישראל
ממש .ובאחת הפעמים שהזדמן לביתה ,אזרה עוז ואמרה לו" :אל
לו לרב להטריח את עצמו לבוא לביתנו כל פעם ,כדי להחליף
מסכת במסכת ,ביטול תורה הוא! אני אשלח את אחד ממשרתיי
בכל בוקר למקום לימודו של הרב ,והוא יביא לכת"ר את הגמרות
הנחוצות לו ,לצורך לימודו".
וכך היה .הסידור הזה נמשך תקופה ארוכה .לימים כשנאלץ
"השאגת אריה" לעזוב את העיר בדרכו לעיר מץ בצרפת ,בא לימים
שימש כאב"ד עד סוף ימיו ,ניגש אליה ובירך אותה" :אני מברך
אותך שיוולדו לך שני בנים אשר יאירו את עיני ישראל ,כיוון
שאפשרת לי ללמוד מן הש"ס שברשותך .בן אחד יזכה להקהיל
קהילות ברבים ,וילמד את צעירי ישראל את הש"ס .ואילו הבן
השני לא יצטרך לש"ס אלא יזכה לדעת את התורה כולה בעל פה".
כעבור זמן ,אכן נתקיימה ברכת הצדיק ,בן אחד היה הגאון רבי
חיים מוולוז'ין שהיה מתלמידי ה"שאגת אריה" ,והוא הקים את אם
הישיבות ,הלא היא ישיבת וולוז'ין ,ובנה השני היה רבי זלמל'ה,
שהתעלה מעל כל בני דורו כמעט ,בידיעת התורה כולה בעל פה.
כמה גדול הוא כח התורה וכח ברכתם של צדיקים ,בבחינת 'צדיק
גוזר וה' מקיים'...

בבית החולים שניידר בפתח תקווה הודיעו בימים האחרונים למשרד
הבריאות ,כי יש להזהיר הורים ל 76-ילדים כי ייתכן שנחשפו למחלת
החצבת בבית החולים .הילדים שהו בשבוע שעבר בחדר המיון בעת
שהיה בו פעוט שחלה במחלה.
מחלת החצבת היא מחלה זיהומית מדבקת מאוד ,באחוז קטן מהמקרים,
סיבוכי המחלה עלולים להיות קשים ואף לסכן חיים .הדרך הטובה
והבטוחה ביותר למנוע חצבת וסיבוכיה היא על ידי קבלת חיסון נגד
המחלה .יעילות החיסון במניעת חצבת הינה גבוהה מאד (כ 97%-לאחר
קבלת  2מנות חיסון) .לאדם שאינו מחוסן הנחשף לחולה חצבת ,יש
סיכון גבוה מ 90%-להידבק במחלה! חצבת מועברת מאדם לאדם על ידי
פיזור הנגיף לסביבה בעת שיעול ,עיטוש או מגע עם הפרשות מהאף
וליחה .ניתן להידבק גם בעת שהייה בחדר החולה ,גם מספר שעות
לאחר שהחולה עזב את החדר.
סימני המחלה יופיעו בדרך כלל בין  10ל 14-ימים לאחר החשיפה לנגיף.
המחלה מתבטאת תחילה בחום גבוה ,נזלת ,שיעול ,עיניים אדומות
ורתיעה מאור .ביום הרביעי או החמישי להופעת סימני המחלה מופיעה
פריחה בצבע אדום כהה על העור .בדרך כלל ,הפריחה מתחילה בצוואר

ומתפשטת בהדרגה לעבר הפנים ,הגוף והגפיים .בהתחלה ,הנגעים
בעור נקודתיים ומרובים ונוטים להתלכד לפריחה המכסה שטחי
גוף נרחבים .הפריחה מתחילה להחוויר ביום השלישי להופעתה
ולכך מתלווה בדרך כלל שיפור בתחושת החולה .הפריחה דומה
לפרחיו הקטנים והצפופים של החצב ומכאן שמה.
חצבת עלולה לגרום לסיבוכים קשים בדרכי הנשימה ובמערכת
העצבים .כשליש מהחולים יפתחו סיבוכים כגון דלקת האוזן
התיכונה ,שלשולים ודלקת קרנית העין .סיבוכים נדירים יותר הם
דלקת ריאות ודלקת מוח .הסיכון לסיבוכים גבוה יותר בילדים
מתחת לגיל חמש ,אצל מבוגרים מעל גיל  20ובחולים עם דיכוי
מערכת החיסון ,ובסה"כ אחד מכל  1,000ילדים חולים עלול למות
ממחלת החצבת.

רבי אריה לייב גינצבורג זצ"ל בעל השאגת אריה

מחלת החצבת

;

;

הכל מדויק
מסביר רבנו בחיי את הניהול של הקב”האשר מילא את חללו של
עולם ,והמלאי שבעולם הינו בהתאם לכמות הנצרכת של כל דבר ,אין
אצל הקב”ה מושג של רזרבות ,בן אדם הוא שאוסף רזרבות .אצל
הקב”ה זה לא כך ,הכל מדויק ,לא ברא הקב"ה דבר לבטלה .אם אחד
יחסר  -העולם ינזק .זה כבר לא טוב לעולם ,כך אמרו רבותינו .ויתרה
מכך הדבר המפליא הוא שכל דבר שהקב”ה נתן בעולם ,הוא נתן לפי
מידת הצטרכותו ,לפי גודל הביקוש כך גדל ההיצע ,מה שצריכים
הקב”ה נתן .אם צריך פחות  -נתן פחות ,אם צריך יותר  -נתן יותר ,זה
נכון לגבי העולם וגם לגבי כל אדם ואדם ,עשה לי כל צורכי.
אדם לא יקבל דבר יותר ממה שהינו צריך ,אם יהיה לו יותר וודאי שלא
יהנה מאותה תוספת .כל העולם וכל הבריות זקוקים לאוויר ,בעלי
חיים ,צמחים ,חרקים ,וקל וחומר שבני האדם כולם זקוקים לחמצן.
הקב”ה לא נתן לחמצן שום פרוטקציה .אין מישהו בעולם שיגיד רבותי
אצלי החמצן מי שרוצה יבוא וישלם ,החמצן נמצא בכל מקום ,בכל
פינה ,בכל זמן ,ובכל עת ,הקב”ה ידע שזה מצרך יקר שאי אפשר
להתקיים בלעדיו אפילו לרגע אחד ,לכן נתן אותו בכמות עצומה
ומספקת שיהיה לכולם בכל זמן ובכל מקום ,בחכמתו יתברך.
לעומת האויר ,גם המים הם מצרך קיומי לניהול חברה .ואכן אי אפשר
ללא מים .כשאסטרונאוטים מחפשים כוכב עם היתכנות לחיים הם
קודם כל מחפשים מים ,שהם העדות הכי גדולה מבחינתם להיתכנות

להמצאות חיים .במדבר אין מים ,שם אין חיים ,לכן הקב”ה משלח
מעיינים בנחלים" ,בין הרים יהלכון ,ישקו כל חיתו שדי" ,אך מכיוון
שמים לא נצרכים כמו אויר לכן הם לא זמינים כמו האויר באותה
הקלות .לפעמים צריך לדאוג למקורות ,מהכינרת ,ממעיינות,
מתהומות .אך הקב”ה נתנם במידה מספקת שלא יחסרו המים ,בכל
מקום שיש ישוב בני אדם דאג הקב”ה למים ,בני אדם בנו את
עריהם על המים" ,רוקע הארץ על המים" ,כל זה מחכמתו יתברך.
שתי שליש מהעולם אלו מים שלא ראויים לאכילה ושתייה ,אם כן
אדם עלול לשאול את עצמו מה צריך אותם אם הם לא ראוים?
בשביל מה כל האוקיינוס הזה? גם בריכה קטנה מספיקה .לשם מה
כל האוקיינוסים האלה ,האטלנטי ,השקט ,מה יש בכל זה ,מה
הקב”ה צריך את כל המים המלוחים האלה? ובאמת כשאדם מסתכל
בזה רואה ,שאם אין אוקיינוס אין חיים .במחקר גילו ,שהאוקיינוס
מלא באצות זעירות ,חשיבותם עצומה בסיוע על שמירת כמויות
החמצן שבכדור הארץ ,לכן הקב”ה הציף את כל הגלובוס במים ,כדי
שיהיה ייצור תמידי של חמצן .שהרי כל בעלי החיים צורכים חמצן
ופולטים דו תחמוצת הפחמן ,ובימינו ביתר שאת עקב ריבוי בני
אדם ,מכונות ,ומפעלי תעשיה הפועלים על יסוד בעירת החמצן .עוד
אחד מנפלאות ה' הם הצמחים שמלבד ליצור החמצן גם נוטלים את
דו תחמוצת הפחמן וממנו בונים את תאיהם ,וחוזרים ופולטים
לאוויר העולם חמצן נקי ,האצות צורכות כמויות עצומות של דו
תחמוצת פחמן ובימים חמים מכפילות עצמן תוך יממות בודדות,
ועל ידי כך נשאר האיזון ההכרחי לקיום החיים.
הקב”ה יתברך שמו פיזר על כל האוקיינוסים אצות שיקלטו את דו
תחמוצת הפחמן וישחררו הרבה חמצן .כשאדם לא מבין הוא ודאי
אומר למה צריך את כל הים הזה ,אך באמת בלעדיו לא היה די חמצן
לקיום העולם .הכל מתוכנן אצל הקב”ה.

חייגו  ,1-599-50-20-51שלוחה  2וכן בחנויות המובחרות ברחבי הארץ ,ובביה"כ "חסדי שמואל" אצל נתנאל אלפסי

חידות א – ת לפרשת בראשית
א נברא ביום הראשון
ב מנחת הבל
ג עליו זוחל הנחש מיום שקבל קללתו
ד צמח מן הארץ ביום השלישי
ה מנחתו התקבלה לפני ה'
ו ביטוי החוזר בכל ימי הבריאה
ז ביטוי (בתורה ובגוף) כשיש עבודה קשה
ח נבראו ביום השישי
ט ביטוי לכך שהבריאה היתה מוצלחת" :וירא אלוקים כי"
י התגלתה ביום השלישי
כ שמרו על שער גן עדן לאחר גירוש האדם
ל חוד החרב
מ על פי המאורות אנו נקבעים
נ שם נרדף לענקים (שהיו בתקופה ההיא)
ס מקום כתיבת סיפורים או צאצאיו של אדם בפרשתנו
ע נבראו ביום החמישי
פ מנהרות גן עדן (שתי תשובות)
צ אחת מנשות למך
ק בנם הבכור של אדם וחוה
ר נברא ביום השני
ש בנם השלישי של אדם וחוה
ת מה היה לפני שנברא העולם?

החידה השבועית

חידות לפרשת בראשית
א .מספר פסוקי הפרשה רומז על המסופר בה,
התדעו כיצד?
ב .איזה אדם ניתן לקרוא את מספר שנותיו
ישר וגם הפוך.

;
;;

הקפות
והושענא רבה

;

התוכים – הציפור החכמה ביותר
למשך שנים התוכי נחשב לציפור החכמה ביותר ,כעת במחקר שנעשה
לאחרונה ,התברר כי התוכים יודעים גם לחשוב כלכלית ולהעדיף את
הפעולה המשתלמת ביותר מבחינתם.
חוקרים ,מגרמניה ,לימדו  36תוכים להחליף אסימונים תמורת אוכל.
הם למדו את ערכם של שלושה אסימונים :את הראשון אפשר להחליף
עבור גרגירי תירס ,שהתוכים אוכלים אבל אינם אוהבים במיוחד ,את
השני בגרעיני חמניה ,פרס נחשק קצת יותר ,והשלישי קונה פיסת אגוז
מלך ,מהמזונות האהובים ביותר על הציפורים.
לאחר שהתרגלו לעבוד עם האסימונים ,הציבו החוקרים בפני התוכים
בחירה :התירס הבלתי-נחשק זמין לנגד עיניהם מול האסימון שמקנה
את הפרס הגדול ,חתיכת האגוז .כל התוכים הראו חשיבה כלכלית
והעדיפו את האסימון .רק כחול ראש אחד ,במבחן אחד מתוך ה20-
שניתנו לו שבהם בחר באסימון ,בחר דווקא בתירס( .אולי נמאס לו

תפילות לימות החול
שחרית הנץ החמה ( 05:50כ 45-דקות קודם הנץ החמה)
07:00
שחרית מנין ב'
( 07:30בישיבה ,הודו ב )7:45
שחרית מנין ג'
08:15
שחרית מנין ד'
18:00
מנחה
סמוך למנחה
ערבית מנין א'
בתום השיעור המרכזי
ערבית מנין ב'

גמרא מסכת בבא בתרא עם הרב שליט"א

ימים א' ,ב' ,ד ,ה'

שיעורים

 20:30לאחר השיעור המרכזי

בימים א – ה בשעה 19:30

יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי

עין יעקב  -עיון באגדות חז"ל
חובת הלבבות
פרשת השבוע  /הלכה  /ענייני דיומא
ליקוטי מוהר"ן  /רבינו נחמן מברסלב
הלכות שבת

פעילות לנשים

יום שלישי 21:00

שיעור לנשים מפי הרבנית עטיה

מאגוז ורצה קצת לגוון)
כאשר הבחירה הייתה בין אותו אסימון ,שיכול לקנות אגוז ,ובין
גרעיני החמניה הנחשקים אמנם פחות אך עדיין טעימים יותר
מתירס ,התוכים עדיין העדיפו ברוב הפעמים להשתמש באסימון.
ואילו כאשר הבחירה הייתה בין התירס הזמין לבין אסימון שקונה
גרעיני חמניה ,כבר היו כמה תוכים שלא הראו העדפה משמעותית
לאחד מהם.
בתור ביקורת ,כדי לוודא שהתוכים לא פשוט בוחרים באסימונים
בכל מקרה ,נתנו להם החוקרים בחירה בין אסימון שאפשר לקבל
תמורתו תירס לבין גרעין חמנייה .מלבד מקאו כחול ראש אחד
שלא הראה העדפה ,כל התוכים בחרו בגרעין החמנייה ,ובכך הוכח
מעל לכל ספק שהתוכים אכן יודעים משמעותו של כל אסימון
ומה יכול להקנות להם.
ומה יעשו התוכים כאשר ניצבת לפניהם בחירה בין מזון מסוים,
לבין אסימון שהם יכולים להחליף באותו מזון בדיוק? הפעולה
הכלכלית החכמה היא לקחת את המזון ,וכך להימנע מהצורך
לקחת את האסימון ואז לתת אותו בחזרה לחוקר כדי לקבל את
האוכל .ואכן כמעט כולם העדיפו את האוכל הזמין ,אך אפרור
אפריקאי אחד העדיף באופן קבוע דווקא את האסימון .מסתבר
שאותו זן של תוכי נהנה מהמשחק עם האסימון.
מה רבו מעשיך ה'.

תפילות ושיעורים בשבת קודש

( 17:55כ 30-דק' לפני שקיעה)
מנחה ערב שבת
( 05:35כשעה קודם הנץ החמה)
שחרית עם הנץ החמה
 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)
שיעור בהלכות נידה
07:30
שחרית מנין ראשי
( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)
תהילים לבנים
שיעור הלכה ,שולחן ערוך  15:30הלכות גניבה וגזילה
16:00
מנחה מנין א'
16:30
שיעור מוסר
( 17:15בתום השיעור)
מנחה מנין ב'
( 17:55כשעה לפני צאת שבת)
אבות ובנים
( 18:25כ 30-דק' קודם צאת שבת)
שיעור הלכה
( 18:55עם צאת השבת)
ערבית של מוצ"ש

פעילות לנשים בשבת

תהילים לבנות
שיעור לנשים

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

;

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 :אושרת בת מרים ,עובדיה בן עמומה ,שרה בת לולו

