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בס"ד

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

"ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם, ֲאֶׁשר ְמַכְרֶּתם אִֹתי ִמְצָרְיָמה.. ַהעֹוד ָאִבי ָחי?"... 
דברי  ידועים   - ִמָּפָניו"  ִנְבֲהלּו  ִּכי  אֹתֹו  ַלֲענֹות  ֶאָחיו  ָיְכלּו  "ְוֹלא 
רבותינו, שעיקר הבהלה והחרדה של האחים נבעה מכך שעיקר 
את  להחזיר  מוכרח  שהוא  היה  יהודה,  שטען  הסניגורי  הטיעון 
ישמע  כאשר  מוות  כדי  עד  יצטער  הזקן  שהאבא  מפני  בנימין, 
שבנו שנולד לו מרחל אשתו נמצא בצרה ואינו חוזר לביתו, "ְוָהָיה 
לכן בבקשה  ְבַנְפׁשֹו",  ְקׁשּוָרה  ְוַנְפׁשֹו  ָוֵמת..  ַהַּנַער  ֵאין  ִּכי  ִּכְראֹותֹו 
למען  רחמנות  הסניגוריה!  קו  היה  זה  הזקן,  האבא  למען  עשה 
האבא. אז שאל יוסף: יהודה, אם כל כך אכפת לך מרחמנות על 
יוסף לערבים בעבור  האבא, היכן היתה רחמנותך כשמכרת את 
על  הרחמנות  היכן   – ליוסף  מגיע  היה  תאמר  אם  וגם  נעליים, 
האבא, וזו השאלה  "ַהעֹוד ָאִבי ָחי?", הטיעון הוא שעדיין היה חי 
ולכן עשה למען האבא הזקן, אם כן אומר יוסף לאחיו, אבא היה 
ִנְבֲהלּו  ִּכי  אֹתֹו,  ַלֲענֹות  ֶאָחיו  ָיְכלּו  ֹלא  ולכן  מכירתי,  בזמן  גם  חי 

ִמָּפָניו.
"אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך" – כשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד מאתנו 
על מעשינו, אם יבוא אדם ויטען היה קשה לי לקום בבקר להתפלל 
בנץ החמה בתפילת שחרית, ישאל אותו הקב"ה, אז מדוע כאשר 
הלכת לטיול או לנופש והיית צריך להספיק את המטוס או את 
האוטובוס, קמת באשמורת בזריזות ובשמחה ולא היה לך קשה? 
אלא ודאי שהטיול חשוב לך יותר מהתפילה. וכן כשתבוא האשה 
או  שבת  לכבוד  וסלטים  מאכלים  הרבה  להכין  לי  קשה  ותטען, 
לחג, ושמספיק בסוג אחד של סלט או בשנים, אז יראה לה הקב"ה 
ואז  וטורחת,  היא  מכינה  כמה  משפחתי,  אירוע  לה  יש  שכאשר 

תגיע השאלה למה לשמחתך כן ולשבת שלי לא?
דברים  פלוני הצדיק עשה  'תראה,  ישאל את האדם,  לא  הקב"ה 
את  'תראה  הקב"ה,  ישאל  אלא  עשית?',  לא  אתה  ומדוע  טובים 
אם  ְלֵעיֶניָך".  ְוֶאֶעְרָכה  "אֹוִכיֲחָך  שלך',  המעשים  מתוך  הסתירות 
תמיד האדם התנהל בצורה עצלה וכבדה, לא ידרוש ממנו הקב"ה 
עשה  האדם  לרצונותיו  אם  אבל  אחרת,  יהא  ובמצוות  שבתורה 

בזריזות ובשמחה, למה בשביל התורה והמצוות לא עשית?
פוגעים  כיצד  לראות  מאד  שמצטער  אדם   – דעות  בענייני  וכן 
באנשים, או במשכורות ותשלומים או בהתיישבויות ומתנחלים, 

כשראית  לך  כאב  לא  'מדוע  הקב"ה,  אותו  ישאל  לו,  חורה  אז 
היה  לא  הצער  מדוע  שלי',  התורה  בלומדי  או  בשבת  שפוגעים 

באותה כמות ואיכות, כנראה שמזה איכפת לך ומזה לא!
כך צריך  ויושר שעושים עמו,  וכמו שאדם מגיב על חוסר צדק 
להגיב על חוסר צדק שרואה בסביבתו, "ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף", אפילו 
במחיר שיפסיד מזה, כי הקב"ה דורש מהאדם אחידות ועקביות, 
'ולא תהא כוהנת כפונדקית' צעקו חז"ל, שלפחות הכוהנת שהיא 
ענייני תורה ומצוות יהיו כמו הפונדקאית שהיא השפחה! אוי לנו 

מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, זו המסקנה!
וכן על זו הדרך, כשאדם הולך לקנות דברי קדושה כמו תפילין 
ומזוזות - מדוע אינך קונה את אותם חפצי הקדושה כמו שאתה 
באמצעות  ומתעניין  לבדיקה  ולוקחה  חדשה  מכונית  קונה 
פלוני  שבמוצר  היתרונות  ומה  החסרונות  מה  המידע  מערכות 
יחס  אותו  בעניין.  מבינים  אנשים  עם  ומתייעץ  אלמוני  ומוצר 
ורצינות מצפה הקב"ה מאדם שרוכש תפילין ומזוזות - שיתעניין 
מה נקרא מהודר, מה ההבדלים בהלכה בין הכשר לבין מהודר - 
מה הם סוגי הקלף וכד', וכן בשאר ענייני התורה והמצוות, חפצים 
נותן  שאדם  הראש  וכובד  הרצינות  את  לראות  שמים  במלכות 
לתפילה כמו כובד הראש שנותן לטיפול רפואי שצריך לעבור - 
כמו שכאשר אדם צריך לעבור ניתוח מסוים, הוא לא מחפש את 
הרופא הנוח והקרוב לבית, הוא מחפש את הרופא ובית החולים 
יותר  לו  עולה  הדבר  אם  אפילו  ביותר  והאיכותיים  המקצועיים 

כסף, או במאמץ גדול יותר.
באותה מידה חפץ ה' לראות באדם שמחפש מקום להתפלל בו, 
לא בוחר בית כנסת בגלל שהוא קרוב לביתו ונוח לו יותר להגיע 
כל החיים של האדם כמו  הוא מבין שבתפילה תלויים  כי  לשם, 
שכתוב "תפילה לאל חיי", ולכן מחפש את מקום התפילה שאין שם 
דיבורים ויש חזן ירא שמים, ויש התרגשות בתפילה ואין מחלוקת 
וח"ו חוסר צניעות וכד', גם אם עליו להתאמץ יותר וללכת ברגליו 
תהא  שלא   - ז"ל  רבותינו  אמרו  זה  ועל  מביתו.  מרוחק  למקום 

כוהנת כפונדקאית, ושומע לנו ישכון בטח אמכי"ר.

שבת שלום, אייל עמרמי
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הקפידא של רבי שמעון שקופ זצ"ל

אחד הדברים שצריכים חיזוק במיוחד בדורנו, זה כבוד הרב. גם בזמנים 
הדברים  צריכים  בדורנו  אבל  חיזוק,  צריכים  היו  הדברים  עברו 

חיזוק מיוחד, בלית ברירה אנו נגררים למחלוקות של 
לכך,  לב  נשים  לא  אם  וחלילה  וחצרות  רבנים 

כזילזול  הדברים  את  לפרש  עלולים  ילדנו 
שסיפר  הבא  בסיפור  ח"ו.  ישראל  בגדולי 
יכולה  מה  להבין  נוכל  פוברסקי  דוד  רבי 
לגרום פגיעה בגדול בישראל. ישמע חכם 

ויוסיף לקח.
שקופ  שמעון  רבי  מרן  של  בישיבתו 

שהיו  בחורים  שלושה  היו  בגרודנא,  זצ"ל 
גדולה  תועלת  היתה  בישיבה,  מהמובחרים 

היה  עצמו  שמעון  ר'  ואפילו  מהם  לישיבה 
בשיעורו נהנה מהם מאוד. יום אחד עלתה מחשבה 

רבי  מרן  של  לישיבתו  לעבור  להם  כדאי  שאולי  במוחם 
שכבר  לאחר  היתה  ומחשבתם  בקמניץ,  זצ"ל  ליבוביץ  בער  ברוך 
תורה,  הרבה  ממנו  קיבלו  וכבר  שמעון,  ר'  אצל  שנים  כמה  למדו 
וחשבו שממילא אולי כדאי לנסות ללכת ללמוד אצל ר' ברוך בער, 
אשר שיטת לימודו שונה מר' שמעון, ולקבל ממנו עוד דרך בלימוד. 
בלימוד,  מרבותיו  שקיבל  דרכו  את  לתלמידיו  מנחיל  רב  כל  שהרי 
ולא ראי זה כראי זה, וממילא בוודאי תהיה תועלת ממה שיקבלו מר' 

ברוך בער נוסף על מה שקיבלו מר' שמעון.

יציאתם  ולפני  לדרך,  לצאת  עצמם  את  הכינו  למעשה  וממחשבה 
נכנסו לבית רבם, ר' שמעון, כדי לקבל ממנו ברכת הדרך, לקראת 
דרכם החדשה. ר' שמעון שמע על החלטתם הסופית, ונגרמה לו מעט 
חלישות הדעת מכך, הבחורים הללו הצליחו בישיבה מאוד, והוסיפו 
נהנים  כאשר  הישיבה  את  לעזוב  ולמה  הלימוד  אווירת  לכל  מאוד 
ומצליחים בה? וכי יש איזה פגם בדרך הלימוד שהוא מלמד בישיבה, 
שגורם להם לרצות לעזוב ולעבור לישיבה אחרת, ששיטת הלימוד 

שם שונה מכאן?
אבל הבחורים שהיו נחושים בדעתם, לא שמו לב לכל זה, ותכניתם 

יצאה לפועל, שלושתם יחד עזבו את גרודנא ועברו לקמניץ.
הבחורים הללו עלו והתעלו מעלה, ובאמת יצאו תלמידי חכמים 
מופלגים. לאחר המלחמה הם עלו לארץ, ובאמת היו 
מהם  אחד  על  ומעלה.  משכמם  חכמים  תלמידי 
מרן  הישיבה  מראש  נופל  לא  שהוא  אמרו 
כל  עם  אבל  זצ"ל.  רוזובסקי  שמואל  רבי 
זכו להעמיד  מעלותיהם הגדולות הם לא 
תלמידים, אחד מהם ניסה לפתוח ישיבה 
מסיבותיו  אחד  כל  והשאר  הצליח,  ולא 

שלו, לא זכה להעמיד תלמידים.
ר' דוד פוברסקי שסיפר את הסיפור סיים 
ואמר, "אתה יודע למה הם לא זכו להעמיד 
תלמידים, בגלל הקפידה של ר' שמעון שהקפיד 

על זה שעזבו את הישיבה".
לא  פנים,  הסתר  של  דור  הוא  הזה  הדור  אלינו,  ומכאן 
תמיד רואים את השגחת הקב"ה בנגלה, אבל יש שני דברים שבהם 
רואים במוחש את השגחת ה', הראשון הוא שידוכים, והשני הוא כבוד 
הרב. אם כתוב במשנה "ומורא רבך כמורא שמים", נאמר בזה שכבוד 
הרב הוא ככבוד השכינה, וכמו שהשכינה היא אש, ומי שלא מתנהג 
בקרבת השכינה כמו שצריך, מיד ניזוק מאש השכינה. כך אותו הדבר 

בכבוד ובמורא הרב, זה אש, ובאש לא משחקים.
)דרשו(

חינוך ילדים
"כי ידעתיו את אשר יצוה את בניו אחריו"
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שומנים בריאים?! האמנם?
השומן  בגנות  רבות  אזהרות  שמענו  בו  חנוכה,  של  השבוע  לאחר 
ישנם שומנים  מזיקים.  כל השומנים  לא  כי  לציין  והסופגניות, חשוב 

עלינו  יש  צורכים  שאנו  לשומנים  לגופנו.  טובים  ואף  בריאים 
השפעות שונות ומגוונות. אפילו ניתן לומר שיש להם אפקט 

חיובי.
כמויות  צמצום  בהכרח  אינו  במשקל  לירידה  הפתרון 
השומן, אלא בחירת סוג השומן. זאת ועוד, "השומנים 
הטובים" מסייעים להגן על הלב ומשפרים את הבריאות 
"טובים",  שומנים  אכילת  על  להקפיד  רצוי  הכללית. 
העיקרי  השומן  כמקור  בלתי-רווים  שומנים  בהם 

בתפריט, ובכמות קטנה יותר שומן רב-בלתי רווי ואומגה 
תפקיד  ימלאו  הם  כלומר,  הפוכה.  השפעה  תהיה  להם   ,3

חשוב בסיוע לייצוב מצב הרוח, שמירה על היכולת המנטאלית, 
הסוכר  ורמות  הגוף  משקל  על  לשמור  ואף  בעייפות  להילחם  יעזרו 

בדם.
דוגמות למקורות מזון המכילים שומנים טובים:

זיתים - זיתים עשירים בשומן בלתי רווי ולכן מומלצים, בכמות מתונה. 
כאשר חשוב לשים לב שזיתים כבושים או מקופסת שימורים עשירים 

בנתרן )מלח(, ולכן מומלץ לאכול אותם במידה.
או  חמאה  במקום  לכריכים  כממרח  אבוקדו  לצרוך  נסו   - אבוקדו 
הלב  לבריאות  האבוקדו  של  המועילות  התכונות  מלבד  מרגרינה. 

והמוח, הוא גורם לתחושת שובע.
זיקוק  תהליך  עבר  שלא  היחיד  השומן  זהו   - מעולה  כתית  זית  שמן 
וע"פ  הרע  הכולסטרול  להפחתת  תורם  הזית  שמן  כימי(.  )תהליך 
מחקרים יכול לסייע במצבים בריאותיים נוספים. בגלל מבנהו 
בקלות.  להתחמצן  נוטה  לא  גם  הוא  השמן  של  הכימי 
השתמשו בשמן זית לתיבול סלטים, למריחה על מאכלים 

שאתם אופים בתנור ולבישול.
דגים  כוללים   3 לאומגה  טובים  מקורות   -  3 אומגה 
כמו סלמון, סול, מקרל, בס, בורי, מוסר ובקלה. אגוזי 
מלך, זרעי פשתה טחונים, שמן פשתה, זרעי צ'יה, שמן 

קנולה.
אגוזים וגרעינים - ניתן להוסיף אגוזים או גרעיני דלעת 
וחמנייה לסלט או להשתמש באגוזים טחונים במקום פירורי 

לחם.
טחינה - מומלץ לקנות טחינה גולמית משומשום מלא ולהכינה בבית 
עם מים ותבלינים. הטחינה המלאה עשירה במינרלים כמו ברזל וסידן 

ומכילה חומצות שומן בלתי רוויות הבריאות ללב וכלי הדם.

בריאות ותזונה

מה זאת עשה אלוקים לנו
שהאחים  יתכן  איך  תמה,  הקדוש  החיים  האור 
הקדושים, שבטי י-ה, אחד עשר אחי יוסף, יושבים מול אדם 
שנותן להם רמזים רבים: הוא שוחט להם שחיטה כשרה, טובח להם טבח, 
עושה להם שחיטה כמהדרין, מנקר לפניהם את גיד הנשה, פורע להם 
עריסות  סוג  איזה  אומר להם  היה  אומרים שיוסף  חז"ל  בית השחיטה. 
יש להם בבית יעקב, כלומר יוסף היה מגלה להם באיזה סוג של מיטות 

ישנים התינוקות בביתו של יעקב אבינו.
הוא היה מקיש על גביעו, גביע הכסף, כמו שכתוב: " ַוּיֹאֶמר ָלֶהם יֹוֵסף ָמה 
ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ֲהלֹוא ְיַדְעֶּתם ִּכי ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר ָּכמִֹני". 
האחים לא היו אנשים מבולבלים או חסרי דעה אמיתית. הם היו יודעים 
בדיוק מהם כל השטויות של הכישופים האלה. האיך לא עלה על דעתם 
לרגע שהיושב מולם הוא יוסף אחיהם? הרי הם ירדו למצרים כדי לחפש 

אותו.
האם אצל כל אחי יוסף לא עלתה סברא אולי זה הוא? אלא אמרו "ַמה 

זֹאת ָעָׂשה ֱאֹלִקים ָלנּו". למה אנחנו סובלים?
שהניחם  לצד  הכירם  שהוא  הגם  הקדוש:  החיים  האור  כך  על  אומר 
בחתימת זקן )עזבם ללא זקן(, מטבע האנושי כשתוולד הידיעה בלב אחד 
מהשנים, גם בלב השני יתעורר בחינת הזיכרון כי הלבבות יגידו סודות 
וידקדקו  ָלָאָדם",  ָהָאָדם  ֵלב  ֵּכן  ַלָּפִנים  ַהָּפִנים  "ַּכַּמִים  כאומרם:  נעלמים, 
בעיניים במצח בדיבור והידיעה הולכת וגודלת עד שישלים הבחון, אף 
ברום  ראותו  לצד  והטעם  הכירוהו,  לא  שהם  הכתוב  מודיע  כן  פי  על 

המעלות החליטו הבחינה והרחיקו מלבם מחשוב דבר זה.
מגלה לנו הרבה, שהדבר הזה עמד לכולם על קצה הלשון, אבל הם זרקו 
את זה מהלב. מה פתאום לחשוב שזה יוסף? אם הוא יושב על הכסא - אז 
אני הרע בכל הסיפור הזה! זה לא יכול להיות! למה הם לא הכירו אותו? 
מלבם  והרחיקו  הבחינה  החליטו  המעלות  ברום  ראותו  לצד  התשובה: 

מחשוב דבר זה".
שולחים לך תדרים מהשמים, משליכים אותך לבית סוהר בטענה 
ָלנּו?",  ֱאֹלִקים  ָעָׂשה  זֹאת  "ַמה  לחשוב  האדם  על  מרגל.  שאתה 
ולנסות להבין על מה זאת ולמה זאת בא עליו ולא להכחיש ולחשוב 

שמקרה הוא.

 "ַוִּיּפֹל ַעל ַצְּואֵרי ִבְנָיִמן ָאִחיו ַוֵּיְבּךְ ּוִבְנָיִמן ָּבָכה ַעל ַצָּואָריו"

כשיוסף פוגש את בנימין, יוסף מנשקו ובוכה, וכמו שנאמר:  "ַוִּיּפֹל ַעל 
ַצְּואֵרי ִבְנָיִמן ָאִחיו ַוֵּיְבּךְ ּוִבְנָיִמן ָּבָכה ַעל ַצָּואָריו", ומפרש רש"י: "ויפל על 
צוארי בנימין אחיו ויבך" - על שני מקדשות שעתידין להיות בחלקו של 
בנימין וסופן ליחרב. "ובנימין בכה על צואריו" - על משכן שילה שעתיד 

להיות בחלקו של יוסף וסופו ליחרב.
שואלים חכמי ישראל: מדוע אתה בוכה? תשמח שיבוא יום וכלל ישראל 
את  רואה  אתה  הרי  תורה.  יקבלו  הארץ,  את  יקבלו  ממצרים,  ייצאו 
ובתי  שילה  משכן  ייבנו  לבוא  שלעתיד  רואה  אתה  הקודש,  ברוח  הכל 
מקדשות, וברוח הקדש לא רואים רק כמה פרטים, אלא רואים את הכל. 
אם כן לכאורה, גם אם יש איזה פרט שבו אתה רואה שבית המקדש עתיד 
לא  מדוע אתה  אחרים שהם משמחים מאד!  פרטים  המון  יש  להיחרב, 

צוהל על כך שבני ישראל יקבלו תורה?!
החיובי!  הצד  את  תראה  בחיים,  השלילי  הצד  את  רק  רואה  אתה  למה 
היא משום שהוא  באותה שעה,  בכה  שיוסף  רבותינו שהסיבה  אומרים 
שמע מאבא שלו, יעקב, שבאותה שעה שהוא פגש את אמא שלו, את רחל, 
גם הוא בכה. למה יעקב בוכה? אומרים חז"ל שהוא בכה באותה שעה על 

כך שראה ברוח הקודש שרחל לא תקבר אתו יחד במערת המכפלה!
וגם כאן עולה השאלה: למה אתה בוכה על כך? למה אתה לא רואה את 
הדברים החיוביים, שיהיו לך שתים עשרה שבטים, כולם יראים ושלמים? 
מדוע אתה לא שמח כאשר אתה רואה שיהיה לך בן כמו יוסף הצדיק, 
אתו  ביחד  תקבר  לא  שרחל  הזה  הפרט  על  בכה  יעקב  מלך?  שיהיה 

במערת המכפלה?
אם כן לכאורה השאלה מתעצמת למה אתה רואה רק את הצד השלילי 
בחיים, תראה את הצד החיובי! אלא שלמדים מכך רבותינו כלל גדול: 
אם אדם מסתכל רק על ההצלחות שלו, זה יגרום לו ליפול ממדרגתו! 
על האדם להסתכל על הכשלונות שלו, וכך יתבע מעצמו יותר ויתעלה 

מעלה מעלה בנסיון לתקן כשלונות אלו.

 להזמנת ספריו של מו"ר הרב אייל עמרמי שליט"א )1( חובת הלבבות )2( משלי  עם פירוש "כאייל תערוג" )3( מוסר על פרשיות השבוע
חייגו 1-599-50-20-51, שלוחה 2 וכן בחנויות המובחרות ברחבי הארץ, ובביה"כ "חסדי שמואל" אצל נתנאל אלפסי
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המקובל האלוקי, הגאון רבי נתן נטע שפירא זצ"ל, היה רבו של הש"ך, 
והיה ידוע ומפורסם בכל תפוצות ישראל בספרו "מגלה עמוקות". רבי 

נתן שפירא כיהן כרבה של קראקוב לפני כ 400 שנה.
ויהי היום, הודיע ה'מגלה עמוקות' לראש הקהל שהוא מעוניין להתפטר 
מהרבנות. "מה???" נזעק ראש הקהל, ששימש כעין ראש עיר, "הרב 
רוצה לעזוב אותנו? למה?", המגלה עמוקות ענה קצרות: "תודיע לכל 
הרבנים והדיינים שלא יגיעו אלי יותר, בעוד   שלושה ימים אני עוזב 
את העיר!", התחנן ראש הקהל: "לפחות יאמר נא רבי, למה ומדוע?", 

אך הרב בשלו: "אין לי אפשרות להסביר".
הידיעה נפלה על כל תושבי העיר כרעם ביום בהיר. כל תושבי קראקוב 
שבורים  היו  שבה  העצומים  החכמים  ותלמידי  דייניה  רבניה,  על 
ורצוצים. הגאון האדיר, אור התורה ששכן בקרבם – עוזב...  ארבע שעות 
לפני מסיבת הפרידה המתוכננת, קרא המגלה עמוקות לגבאי האישי 
בי מהחלטתי,  חוזר  לכולם שאני  תודיע  "לך בבקשה,  לו:  ואמר  שלו 
ואני נשאר בעיר". שמחה עצומה מילאה את לבבות האנשים, שהתחילו 

אל  הקהילה  נכבדי  של  משלחת  הגיעה  בבד  בד  ברחובות.  לרקוד 
מעיקרא  רבינו,  "ילמדנו  בפיהם:  הסבר  ובקשת  עמוקות  המגלה 
מאי סבר והשתא מאי סבר? מדוע רצה הרב מלכתחילה לעזבנו, 

ולמה זה שינה את דעתו?"
ענה הרב: "לא אוכל לספר לכם למה רציתי לעזוב בתחילה, 
– אספר  מטעם הכמוס עמדי, אך למה החלטתי להישאר 

ספורות  שעות  בעיר,  לשהותי  האחרון  ביום  לכם: 
לפני מסיבת הפרידה המתוכננת דפקו אצלי בדלת 
בעלי דין, תובע ונתבע. התובע היה העשיר הגדול 
ר'  חכם.  התלמיד  מוישה  ר'  את  שתבע  יעקב,  ר' 
מוישה הינו אברך תלמיד חכם, בעל משפחה ברוכה 

שהיה עומד ברחוב מידי יום ומוכר כעכים 
ר'  ברחוב  עבר  אחד,  בוקר  בעגלתו. 

המפוארת,  בכרכרתו  העשיר  יעקב 
של  הקצובות  קריאותיו  את  ושמע 
הקונים  את  המזמינות  מוישה,  ר' 

לבוא ולקנות מכעכיו.
עצר ר' יעקב את כרכרתו ומיהר לגשת 

שעות  כמה  מוישה,  ר'  לי,  "אמור  מוישה:  הנך לר'  ביום 
"שלוש שעות",  ותהה.  אמר  ללמוד?"  ללכת  במקום  ומוכר  כך  עומד 
הגביר  ממשיך  בחודש?"  מרוויח  אתה  "וכמה  בצער.  האברך  ענה 
זו  לתשובה  לחודש".  שקל   2,200 ולפעמים  שקל,   2,000" לשאול. 
– אשלם לך  ותשוב ללמוד  "אם תסגור את חנותך  לא ציפה האברך, 
7,000 שקל בכל חודש", מבטיח הגביר. האברך הדל פוקח זוג עיניים 
גדולות ותוהות: "תשלם לי? מדוע?". ענה הגביר: "אני רוצה לעשות 
איתך עסקת 'יששכר וזבולון', תלמד יום שלם במנוחת הנפש ונתחלק 

בזכויות..."
ר' מוישה, מסכים לעסקה בחפץ לב, וסוגר את דוכנו אחר כבוד. כל 
אתא  ובשמחה.  במנוחה  ולומד  המדרש  בבית  יושב  הוא  חודש  אותו 
ראש חודש, שליח דופק על דלתו ומושיט לו את המעטפה שמכילה, 
עם  חכם,  התלמיד  מוישה,  ר'  שב  למחרת,  שקל.    7,000 כמסוכם, 
העגלה לקרן הרחובות וממשיך בממכר הכעכים כבימים ימימה. עובר 
שם ר' יעקב העשיר ומתפלא מה קורה כאן?? הרי עשינו הסכם? הוא 
ממהר לרדת מן העגלה וקורא לידידו: "ר' מוישה! מה קרה לך?! האם 
לא שלמו לך את ההתחייבות?". "בודאי שילמו לי", עונה האברך. "אז 
למה הפסקת את ההסכם?" תוהה העשיר. "כי אני לא מעוניין!" פוסק 
ר' מוישה. "אבל היתה לנו עסקה, אי אפשר להפר הסכמים!" צועק ר' 
יעקב, "בוא נמהר לרב לפני שהוא עוזב"! הגיעו אלי שני בעלי הדינים 
את  הפסקת  "למה  מוישה:  ר'  את  שאלתי  טענותיהם.  את  והשמיעו 
ההסכם? אני מכיר אותך, אתה הרי רוצה ללמוד..." מספר הגביר, "זה 
נכון, רבי", עונה האברך, "אני אכן רוצה ללמוד, אבל זה מקח טעות", 

אמר ולא פירש, "מה? אתה רוצה תוספת?" נזעק ר' יעקב. "לא רוצה 
תוספות!" פוסק האברך.

לאחר מכן המשיך בנועם: "כאשר מכרתי את הכעכים, הייתי קם מידי 
לילה לאמירת תיקון חצות, ואח"כ ישבתי ללמוד עד התפילה. כאשר 
למלאכה  המשפחה  בנות  כל  ניגשו  ותיקין,  מתפילת  הביתה  חזרתי 
קשה  מלאכה  זו  והיתה  מאחר  לקמח.  החיטים  טחינת  של  המורכבת 
זו  הטחינה,  להצלחת  תפילה,  נושאות  והבנות  אשתי  היו  ומסובכת, 
הקמח,  את  לטחון  סיימו  תהילים.  פרקי  אומרת  וזו  ובוכה,  מתפללת 
תיפול  לא  שחלילה  הניפוי,  מלאכת  על  תפילה  לשאת  צריך  עכשיו 
תקלה תחת ידינו, ושוב, זו עומדת בפינה זו וזו בפינה אחרת, והבית 
הלישה,  שתצליח  תפילה  לשאת  צריך  עכשיו  אלוקים.  לחרדת  הפך 
טובים,  יצאו  שהכעכים  תפילה  מכן  ולאחר  וטוב,  רך  יהיה  שהבצק 
טעימים ומספיק פריכים, וכך על כל פעולה ופעולה תפילות ודמעות, 
כשגם אני מצטרף לתפילות. קירות הבית ספגו תפילות, והילדים ספגו 
את התובנה, שכאן בבית לא מבצעים שום פעולה ללא תפילה! ועכשיו, 
אפיית  של  הלוהטות  התפילות  ללא  בבית  עלינו  עבר  שלם  חודש 
הכעכים, הרגשנו חסר בבית, ועל זה – קשה היה לי לוותר, מוטב לי 
מי  על  לי  אין  אלוקים.  קירבת  על  מאשר  שמנה  משכורת  על  לוותר 

לסמוך, לא על אף גביר ונדיב, אלא רק על הריבונו של עולם!"
       "לאחר ששמעתי את דבריו של ר' מוישה", סיים 

המגלה
כאלו  אם  מאוד.  "התרגשתי  דבריו,  את  עמוקות 
הקב"ה  כאן!!"  נשאר  אני   – בקראקוב  יש  יהודים 
יעזור שנקבל טעם בתפילה, שנתרומם מהתפילה, 

"ואתם הדבקים בד' אלוקיכם חיים כולכם היום".

***
שהיתה  השמים  יראת  היתה  זו 
בדורות הקודמים, להלן סיפור קצר 
רבי  יראת החטא של  הממחיש את 

ברוך בער מקמניץ זצ"ל:
ברנשטיין  משה  רבי  הגאון  סיפר  כך 

חתנו  זצ"ל זצ"ל,  מקמניץ  בער  ברוך  רבי  הגאון,  מרן  של 
תלמידו המובהק של רבי חיים מבריסק, על גודל יראת החטא שהיתה 

ברבי ברוך בער זצ"ל.
"שנים אחדות אחרי שחזרנו מקרמנצוג לוילנא, הבחנתי יום אחד לאחר 
התפילה בחמי רבי ברוך בער זצ"ל שנשתנו פניו. שאלתיו מה התרחש, 
בא  כיצד  מסוים.  לגט  פסול  גרם  כי  כיון שחושש  ונפחד  נרעש  והוא 
עם  אחד  ספר  ספריו  בין  הרב  היום  מצא  באקראי  כזה?  לידי מעשה 
הרי  כן  ואם  שעזב,  עיירה  אותה  דקרמנצוג,  הכנסת  בית  של  חותמת 
הוא עצמו גזלן; ולרוע מזלו, כשעבר בבריחתו דרך העיר מינסק צירף 
אותו האב"ד רבי אליעזר רבינוביץ זצ"ל לסדר גט, ומכיוון שיש שיטה 
בפוסקים שדיינים כשרים הוא ענין 'לעיכובא' בגט, מכיון שנתברר עתה 
שיש בידו ספר גזול, והרי הוא גזלן, ולפי זה יתכן והגט פסול והאשה 
עדיין אשת איש, ומי יודע אם לא התחתנה שוב וילדה ילדים, ואולי 
ילדיה ממזרים ה' ירחם – – כך הפליג רבי ברוך בער לספר ולתאר את 

גודל חרדתו וכולו פחד ואימה.
בוויכוח מבחינת ההלכה  ניסיתי להרגיעו  והנה  ואומר,  ממשיך חתנו 
בשני הדברים, אם אכן נחשב לגזלן בזה או לא, וכן אם נפסל הגט על ידי 
זה או לא, ושיש ספקות לכאן ולכאן בנסיון להרגיעו, אך לא נתקררה 
דעתו, עד שנזכר כי בדרך מקרמנצוג התנפלה עליו כנופיית רוצחים 
שהתוודה  הנורא  הוידוי  בלבו  זכור  ועוד  מוות,  בסכנת  ממש  והיה 
ומאחר ששב  כל מעשיו,  אז בתשובה שלמה על  וחזר  רגעים  באותם 
בתשובה אך אין התנאים מאפשרים כעת להחזיר את הספר לרוסיה, 

יצא מכלל רשע והיה כשר לכתיבת הגט, וא"כ הגט כשר".

דין תורה שגרם למגלה עמוקות להשאר בעיר
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הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל

המעשה הבא אירע בעת שירושלים היתה משותקת כמעט כליל מחמת 
השלגים העזים שירדו בה במשך יומיים ללא הפסקה.

עם זאת, גם הקור העז והשלג העמוק לא הרתיעו את הרב בן ציון אבא 
שאול לעשות את מה שחשב לנכון. "הערב אחד ממתפללי בית הכנסת 
יבואו רבים", חשב  ומן הסתם לא  'אוהל רחל' חוגג בר מצווה לבנו, 
הרב והחליט להגיע לבית המשפחה החוגגת ולשמח את הנער החוגג 

את יומו הגדול.
את  הרתיעו  הרף  ללא  שירדו  השלג  ופתיתי  פעלה  שלא  התחבורה 
הציבור, אך לא את רבנו. הוא הגיע לבית המשפחה ברחוב פולנסקי 
כשהוא רועד מקור ופתיתי שלג על מעילו, ונוכח במציאות העגומה: 
השולחנות ערוכים, האורות דולקים, והאווירה נכאה. בבית נכחו רק 
כך  כל  שטרח  הרב  את  לראות  שמחו  כמה  והוריו.  המצווה  בר  חתן 
ויצהיל את הלבבות כמנהגו.  למענם, קיוו שיפזר מעט את הקדרות, 
אבל הרב אבא שאול, אך בירך את החתן ואת הוריו, מסר את המתנה 
לנער  אמר  השעה",  כמחצית  בעוד  "אשוב  סליחתם:  את  וביקש 

המאוכזב.
לטלפון  ופנה  המשפחה  מבית  הרב  יצא  הכבד  ובקור  הליל  בעלטת 
עם  רכב  לבעל  וחייג  אסימונים  שילשל  קפואות  באצבעות  ציבורי. 
שלג  פתיתי  הטילה  העזה  הרוח  בשלג.  לנוע  שיכול  גבוהים  גלגלים 
מעקצצים, כאשר הרב המתין רועד לבוא המכונית. כאשר הגיע בעל 

הרכב עלה הרב, ופקד על הנהג כתובת אחר כתובת. בכל מקום עלה 
כאן  "יש  כדרכו:  בשמחה  והכריז  דעה,  דור  מענקי  אחד  של  למעונו 
ידי  נדירה שאין לעשותה על  חי! בר מצוה קודרת! מצוה  מת מצוה 

אחרים!" העליצות והרצינות, הדביקו.
עטיה,  עזרא  רבי  הגאון  ורבו  מורו  שאול  אבא  הרב  אל  הצטרפו  כך 
ראש הישיבה הנערץ. המקובל האלוקי חכם אפרים הכהן, ועוד רבים 
הבר  חתן  הורי  בבית  היתה  האחרונה  התחנה  הקודם.  הדור  מגדולי 
מצוה. בזה אחר זה ירדו הגאונים הקדושים מהרכב, ועלו לשמח את 
לנהג  נשאר לשלם  רבנו  בעוד  לעול מצוות,  היכנסו  הנער שחגג את 
ולהודות לו מקרב לב על עזרתו החיונית בקיום המצווה הנעלה. לאחר 
מכן עלה אף הוא הצטרף אל החוגגים. הפעם נוכח לראות שפני הנער 

והוריו זוהרים וקורנים.

* * *
לקברות  תלמידיו  עם  זצ"ל  שאול  אבא  ציון  בן  רבי  הגאון  נסע  פעם 
הזמנים,  בין  בחופשת  נהגו  לא  יוסף'  'פורת  בישיבת  בגליל.  צדיקים 
אבל ראש הישיבה היה אומר כי מוטבע באדם צורך למנוחה והפוגה, 
היו  הראשון  ביום  צדיקים.  לקברות  לטיול  יומיים  יוצאים  היו  ולכן 
בצפת ובטבריה ובערב הגיעו למירון. אחד מבני הישוב אירח את רבי 

בן ציון עם עוד ארבעה משתתפים.
למחרת, קמו לפנות בוקר, התפללו ורצו להמשיך בטיול, אך רבי בן 
ציון פסק: לא! הוא חוזר לדירה! הם שמרו על השקט. בעל הבית עוד 

לא קם. רבי בן ציון נטל ספר ושקע בלימודו.
גדושה, חייבים  להספיק".  לנו תכנית  "יש  "הרב", אמרו התלמידים, 
הוא הסביר להם: "יהודי אירח אותנו, היעלה על הדעת שנברח מבלי 
ואנחנו  קפה,  בכוס  לכבדנו  רוצה  הוא  אולי  לשלום?  ממנו  להיפרד 
ניעלם...", ואכן בעל הבית קם והציע לרבי בן ציון כוס קפה. רבי בן 
ציון שתה ושוחח עמו שיחת רעים ונפרד ממנו לשלום בשפע ברכות. 
הטיול המשיך באיחור של שעה, משום שיש צורך להמתין לבעל הבית 

ויש צורך לדעת איך להתנהג...

חידות א-ת לפרשת "ויגש"

פתרון לחידה משבוע שעבר:

ראשי נשמע כמו עוון, בטני – איבר בראש 
שקופד ראשו, סופי כמספרם ביד. מי אני?

תשובה – חטא – נשמע כמו עוון, תנוך 
– איבר בראש, ה – מספר האצבעות 

ביד - חנוכה

א. _______ עלול להתרחש לבנימין אם יקחוהו אחיו )מ"ד פס' כ"ט(

ב. _______ _______ לשם הגיע יעקב בדרכו למצרים )מ"ו פס' א'(

ג. _______ בארץ זו הושיב יוסף את אחיו

ד. "ואחרי כן _______ אחיו אתו" )מ"ה פס' ט"ו(

ה. "כי עבדך ערב את _______ מעם אבי..." )מ"ד פס' ל"ב(

ו. "_______ רוח יעקב אביהם" )מ"ה פס' כ"ז(

ז. _______ העלה יעקב בבאר שבע )מ"ו פס' א'(

ח. _______ נתן יוסף לאחיו )מ"ה פס' כ"ב(

ט. "ויצא האחד מאתי ואומר אך _______ _______" )מ"ד פס' כ"ח(

י. _______ ניגש אל המשנה למלך כדי להציל את בנימין

כ. _______ את אדמתם לא קנה יוסף )מ"ז פס' כ"ב(

ל. "ויבואו כל מצרים אל יוסף לאמר הבה לנו _______" )מ"ז פס' ט"ו(

מ. "ויביאו את _______ אל יוסף, ויתן להם יוסף לחם..." )מ"ז פס' י"ז(

נ. "ולא יכלו אחיו לענות אותו כי _______ מפניו" )מ"ה פס' ג'(

ס. _______ בנו הבכור של זבולון )מ"ו פס' י"ד(

ע. _______ נתן יוסף לאחיו על פי פרעה )מ"ה פס' כ"א(

פ. _______ בנו השני של ראובן )מ"ו פס' ט'(

צ. "ויפל על _______ בנימין אחיו ויבך" )מ"ה פס' י"ד(

ק. "ונפשו_______ בנפשו" )מ"ד פס' ל'(

ר. _______ _______ המקצוע של בני יעקב לפי יוסף )מ"ו פס' ל"ב(

ש. _______ בנו של שמעון ובנה של הכנענית )מ"ו פס' י'(

ת. "אל_______ בדרך" )מ"ה פס' כ"ד(

התוכלו לדעת איזה פסוק מסתתר בתמונה?
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מהנעשה במוסדות

פי עוללים ויונקים יסדת עוז"
"מ

חידון חנוכה ב"כאייל תערוג"
אלו הן התלמידים שהגיעו לגמר:

הילד המתוק נהוראי בראשי נ"י שזכה 
בתואר "חתן ההלכה" לשנת תשע"ט

שם התלמידכיתה

כיתה ו'

שאול חי לוי

דניאל כהן

כיתה ה'

אהרן אלפסי

אלישע אורן

כיתה ד'

ישי כהן

דוד לוי

כיתה ג'

נהוראי בראשי – 
זכה בתואר

"חתן ההלכה"
לשנת תשע"ט

אליה חדד

נהוראי חלימי

כיתה ב'

שגיב חיים ידיד

אליה משה

כאייל תערוג
השלוחה הקהילתית החרדית

השלוחה הקהילתית החרדית בשכונהבחג החנוכה כחלק מפעילותקרית החינוך "כאייל תערוג"המוני ילדים והורים גדשו את מתחם

היכונו לפעילות ר"ח שבט לילדים, נשים ונערות - עיקבו אחר הפרסומים...
להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ הקהילתי לקבלת הודעות בלבד - 050-818-1284
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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

05:45 )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'  
13:00 מנחה מנין א'  
16:25 מנחה מנין ב'  

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

20:15 )בתום השיעור המרכזי( ערבית מנין ג'   
גמרא מסכת בבא בתרא עם הרב שליט"א

18:45 ימים א', ב', ה'  
20:30 לאחר ערבית יום ד'   

שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30
עין יעקב - עיון באגדות חז"ל יום ראשון   

חובת הלבבות יום שני   
פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא יום שלישי   

ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב יום רביעי   
הלכות שבת/מועדים יום חמישי   

פעילויות לנשים
20:45 שיעור לנשים מפי הרבנית עטיה יום שלישי          

תפילות לימות החול

16:10 )כ-30דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
05:30 )כשעה קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

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

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

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

15:15 )בתום השיעור( מנחה מנין ב'  
16:45 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  

17:15 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש  
17:35 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים  

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

13:00 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

תפילות ושיעורים בשבת קודש

חדש בשכונה 

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

לפרטים נתנאל: 0506785912

בס"ד
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

תמונות משיעורי הרב השבוע באור יהודה ורמת אביב

מקומות פנויים בכולל ערב, 20 ש"ח לשעה, למעוניינים ליצור קשר עם אופיר

בשבוע הבא
ימסור מורנו הרב שליט"א 

שיעור באשדוד 

יום ג', י' טבת )12/18(
בשעה 20:00

בביה"כ החיד"א
רחוב יצחק הנשיא 22


