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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

"ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִקים ֶאל מֶֹׁשה, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה', ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם, 
ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב.. ּוְׁשִמי ה' ֹלא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם" – רש"י הקדוש 
מביא בשם רבותינו בעלי המדרש, שאמר לו הקב"ה למשה 'חבל 
על דאבדין ולא משתכחין', חבל על מה שאבד לי, ואני לא מוצא 
את אותה אבידה, ומה אבד לקב"ה? נאבדו לי אנשים בשיעור 
הקומה של אברהם יצחק ויעקב, שמעולם לא הרהרו אחר מידותיי. 
פירושו שמעולם לא עברה בהם מחשבה של ביקורת או אי הבנה 

על הנהגת העולם, ולא על התנהגותי איתם
אומר הקב"ה למשה, כשאמרתי לאברהם "ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך.. ַוֲאָבֶרְכָך.. 
ֶוְהֵיה ְּבָרָכה" – תראה איזו ברכה תבוא לך, רק צא מארצך. והנה 
הגיע אברהם לארץ ישראל, "ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ", ואוכל אין לאכול, 
ואין על מה לדבר שהברכה עוד לא התקיימה! היה צריך אברהם 
כמו כל אדם נורמלי לומר, 'רבונו של עולם! איפה ההבטחות שלך? 
עשיתי מה שבקשת, היכן הברכה'? ואומר ה', לא רק שאברהם 
לא הטיח בי ולא אמר כך, אלא אפילו מחשבה והרהור קל 'היכן 
הבטחת ה' לא עברו במוחו. כך היה גם עם יצחק, אמר לו ה' "ּגּור 
ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת.. ַוֲאָבְרֶכּךָ", והנה חיפש מים לשתות ולא מצא, ולא 
מדובר על מותרות או על עסקים ונכסים, אלא על מים שהם דבר 
אלמנטרי ומינימלי שלא נתתי לו לאחר שכבר הבטחתי לו, ולא 
הרהר אחר מידותיי, לא רק שלא טען נגדי, אלא גם לא במחשבה 

ולא בשום הרהור. וכך היה גם עם יעקב.
'חבל, זה אבד לי', אומר הקב"ה למשה – הקב"ה מחפש כל הזמן 
אנשים שמוכנים לתת אמון בקב"ה, שנאמר "ֵעיַני ְּבֶנֶאְמֵני-ֶאֶרץ 
ָלֶׁשֶבת ִעָּמִדי", אנשים שיודעים שנאמן הוא בעל מלאכתך לשלם 
לך שכר פעולתך, אנשים שהתברר אצלם שהצלחת הרשעים 
המורדים בה' ובתורתו היא הצלחה רגעית, "ִּבְפרַֹח ְרָׁשִעים ְּכמֹו 
ֵעֶׂשב, ַוָּיִציצּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון", והסבל והקושי שיש לעובדי ה' זה 
קושי זמני, "ֵראִׁשיְתָך ִמְצָער.. אבל ַאֲחִריְתָך ִיְׂשֶּגה ְמאֹד", "ְלַהְנִחיל 
אֲֹהַבי ֵיׁש", כך אמר ה', "ְואְֹצרֵֹתיֶהם ֲאַמֵּלא". את כל זאת ה' אומר 
למשה רבם של ישראל, שיא השלמות והטוהר, אני עדיין אוהב 
ומחפש כמותם אומר ה', אנשים שלא מהרהרים אחר מדותיי גם 

אם זה נוגד את הציפיות שלהם.
כל אדם עובר בחייו משוכות ומכשולות, אחד בתחום הזוגיות, לא 
מצליח להגיע לאהבה ואחוה עם אשתו, והשני בתחום הפרנסה 
שקשה עליו הכלכלה, והשלישי קשה לו עם ילדיו שלא שומעים 
בקולו או שחס וחלילה סובלים מבעיות בריאותיות וצריך התמודדות 
יומיומית. על האדם לקבל את המאורעות שקורים עמו במנוחת 
הנפש בלא עצבנות, אלא במנוחת הלב ובהבנה שהכל נעשה 
בהשגחה מדוקדקת של ה', שעיני ה' פקוחות על כל דרכי בני 
אדם, לתת לאיש כמעשיו וכפרי מעלליו. זו עבודת ה' ואת זה 

צריך האדם לקנות באמצעות התורה!
החפץ חיים אומר, שכידוע עם ישראל נמשלו ככוכבים, כפירושו 
של רש"י בתחילת ספר שמות, בתשובה לשאלה מדוע הקב"ה 
חוזר ומונה את עם ישראל לאחר שכבר מנאם כשיצאו ממצרים, 
אלא להודיע חיבתם שנמשלו ככוכבים, שנאמר בהם "מֹוֶנה ִמְסָפּר 
ַלּכֹוָכִבים", ומסביר החפץ חיים, שכידוע כל תפוקת הכוכב, כל 
המימוש של הפוטנציאל שבו, הוא בשעת חשיכה, בשעה שהחמה 
שוקעת, אז הכוכב מאיר ומראה שהוא קיים ומועיל – כך אומר 
החפץ חיים שהיהודי נמשל לכוכב, משום שכל הפוטנציאל, כל 
היהדות של האדם תמומש רק בשעה של חושך, של קושי, של 

אכזבה, של אי מילוי ציפיות.
אדם שהתאכזב מחברו שמעל באמונו, או אדם שלא מגלה באשתו 
את מה שייחל לראות ועדיין ממשיך להאיר, ממשיך לעבוד את ה' 
ביראת שמים טהורה, עם אותו החיוך על פניו, צהלתו על פניו, 
אותו קיום מצוות בלא יאוש ובלא רפיון, אותן תפילות בחשק 
ובהתרגשות, הנהגות כאלו בשעות של קושי ומשבר הן המוכיחות 
כי אכן מעם ה' אלו, כי יהודים הם הנאמנים לה' ותורתו – ועל 
זה אומר הפסוק "ִמי ָבֶכם ֲאֶׁשר ָהַלְך ֲחֵׁשִכים, ְוֵאין נַֹגּה לֹו, ִיְבַטח 
ְּבֵׁשם ה' ְוִיָּׁשֵען ֵּבאֹלָקיו". וה' יזכנו להיות מעובדיו ונאמני בריתו 

ושומרי משמרתו תמיד אכי"ר.

שבת שלום, אייל עמרמי
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הפרעות אכילה

מספרת מפקחת בבית ספר לבנות. חני ישבה מכווצת מה בחדרי עיניה 
מביטות בפיזור בחדר, היא נמנעה מלהסתכל עלי, את חני הזמנתי לשיחה 
בעקבות שיחה עם המחנכת שטענה שלחני יש ירידה בלימודים, פגיעה 
בקשב וריכוז והיא חסרת סבלנות ולאחרונה חני נראית רזה מתמיד 
וחיוורון מכסה את פניה, מיד חשתי ברעד בידיה ובצמרמורת בגופה. 
את חני הכרתי כילדה נחמדה, עדינה מאוזנת ציונה היו טובים ומבחינה 

חברתית הייתה מקובלת על חברותיה.
לאחר שתיקה ממושכת חני פתחה במונולוג, דיברה 

אל עצמה מבלי להביט בי.
את יודעת, אבא תמיד שר בערב שבת "שקר 
היופי", במשך השבוע שמעתי  והבל  החן 
בבית ובבית הספר הרבה משפטים המגנים 
את החומריות, מידות טובות זה הכי חשוב 

כשרוצים להקים בית.
משהו לא ברור ואף מבלבל אותי, כשהחלו 

השדכנים להתדפק על דלתנו בהצעות לאחי 
שמוליק שמעתי את אמא שואלת איך הבחורה 

נראית? האם היא שמנה או רזה? היא מלאה השיב השדכן 
ואמא אמרה לא זה לא מתאים לנו. פתאום הבנתי שלהיות רזה 

זה יפה ואם אני רוצה לזכות בשידוך טוב עלי להיות רזה. חני השתתקה 
ושאלתי בעדינות ומה קרה מאז? חני שעיניה מביטות בשום מקום ענתה: 
התחלתי לעשות דיאטה ואפילו החברות ואמא החמיאו לי, המשכתי לרזות 
כדי לשמוע עוד ועוד מחמאות עד שהתחלתי להרגיש חולשה בגוף, לא 
היה לי כוח לקום מהמיטה, שמעתי קולות פנימיים בראשי שמדברים 
אלי "תראי איך את נראית" "את לא שווה" "את שמנה" ניסיתי להשתיק 

אותם ולא הצלחתי.
עד כאן הסיפור. הפרעות אכילה חוצות מגזרים, מעמדות, גברים ונשים, 
ילדים ומבוגרים כאחד. לעיתים הפרעת אכילה מתחילה אצל נערה מתוך 

רצון טהור לרזות ולהראות טוב, הלחץ הכיתתי תורם את חלקו ומבלי 
משים מתעוררת תחרות סמויה מי מצליחה לאכול פחות ומי הצליחה 
לרזות. הצורך בשליטה תופס מקום אצל המתבגר / מתבגרת וכשההורים 
או המערכת החינוכית מבחינה בשינויים, לעיתים הנערה נמצאת עמוק 

עמוק בתוך המחלה שלעיתים היא קטלנית.
מהם הפרעות אכילה ומה הגורמים להם ומהם הסימנים?

אנורקסיה נרווזה היא אחת ממחלות הנפש הקשות ביותר, הנערה מרעיבה 
את עצמה, היא חוששת לעלות במשקל למרות שהיא כבר נמצאת בתת 
משקל, הנערה חווה את גופה בצורה מעוותת ושלילית. נערות - נשים 
אלו מתקשות להעריך את עצמן, לעיתים קרובות אי האכילה זה הדבר 
היחיד שהם שולטות בו ומחליטות לגביו. הסימנים לאנורקסיה: עצירות, 
כאבי בטן קשים, איטיות, ירידה בחום הגוף ובגיל צעיר הצמיחה לגובה 

נבלמת, יובש של העור, דופק נמוך, פגיעה בצפיפות העצם ועוד.
מחלה אחרת נקראת בולימיה, במחלה זו הנערה שומרת על משקל נמוך 
על ידי הקאות ומשלשלים למניהם, פעילות גופנית קשה 
ומפרכת, הנערה יוזמת את הסילוק של המזון לאחר 
שאכלה כמויות אדירות של אוכל ללא יכולת לשלוט 
בעצמה. הנערה אוכלת מכל הבא ליד אוכל 
מבושל, חי, ואין לה בקרה על מה שנכנס 

לגופה.
הסיבוכים הגופניים של הנערה הבולימית 
נובעים מהקאות יזומות, פגיעה בשיניים, 
בוושט, בבלוטת הרוק, פגיעה במאזן הנוזלים 
ולעיתים יש פגיעה בלב שעשויה להסתיים במוות.
ראשית חשוב להדגיש שלא כל נערה רזה היא 
אנורקטית, כדי לאבחן מחלה זו צריך לבדוק שהנערה 
מסרבת לאכול מאחר שהיא חוששת לעלות במשקל, היא מחשבת 
בצורה מוגזמת קלוריות, מתלוננת הרבה שהיא שמנה בעוד שהיא רזה 
מאוד לעומת הבולימית שיוזמת הקאה כדי לסלק מזון ולשמור על משקל 
גופה. אלו חלק מהסימנים להפרעת אכילה והורים צריכים להתייחס לכך 

ברצינות, הקאות אלו מביאות להתמכרות.
גיל ההתבגרות הוא הגיל השכיח בהפרעות אכילה, זהו גיל שבו נערות 
מושפעות מאופנות, מאמונות שלהיות רזה שווה להיות יפה, מחברות, 

מהצגת בגדים בחלונות ראווה, משפע של אוכל ועוד. 
האמור כאן הינו נכון לנערות ונערים כאחד. במאמר הבא אי"ה נידון 

בגורמים נוספים ודרכי התמודדות.

חינוך ילדים
"כי ידעתיו את אשר יצוה את בניו אחריו"

מה סיפר הבבא סאלי זצ"ל במשל שעה שלמה

סיפר הרב טאובר, שבזמנו כאשר ביקר אצל הצדיק 'הבבא סאלי' זצ"ל, 
אמר לו הצדיק: "אני רוצה שמחר תסעד יחד איתי בארוחת הצהריים"., 
מעיד הרב טאובר: "לא ידעתי על מה ולמה, אבל כמובן ששמחתי מאוד 
על ההזמנה, ולמחרת בצהריים הגעתי שוב לביתו בנתיבות", כשהגיע 
הרבנית פתחה את הדלת, ואמרה: "בעלי כבר ממתין לך. אתה יכול 
להכנס לחדר". נכנסתי, והבבא סאלי קם מיד ליטול את ידיו, והזמינני 

ליטול גם אני את ידיי.
והנה הרבנית מגישה את המנה הראשונה, ובעלה הצדיק, שהיה ידוע 
כמי שראשו בשמים, מתחיל לשוחח עימה על המאכלים, ועל כל מאכל 
ומאכל בפני עצמו, משבח את הטעם המעודן, צוחק בשפה הערבית, 
והיא אחריו – צוחקת וצוחקת... הצדיק לא הסתכל עליי... כך עוברות 
כמה דקות, והבבא סאלי אינו פוסק מלהתעניין בסוגי המאכלים, מבלי 
שהוא מוציא מפיו ולו מילה אחת בדברי תורה, והדבר המפליא ביותר 
– הוא אינו משוחח איתי מאומה, מי שעמד מן הצד, יכול היה לראות 

כיצד הרבנית מתמוגגת מהנאה, מעצם הדיבור עם הרב.
שעה תמימה עברה, ובמשך כל 60 הדקות הללו, סבבו העניינים בשולחן רק 
בנושא האוכל, המנות היפות, הסעודה הדשנה, ופירות התקרובת שהגישה 
הרבנית. שום נושא אחר לא עלה על השולחן. הבבא סאלי סיים לאכול, 
בירך, ונפרד ממני לשלום... והנה, רק כאשר יצאתי מפתח הבית הגדול 

והקדוש הזה, אומר הרב טאובר, הבנתי מדוע הזמינני הצדיק אליו.
רבי ישראל אבוחצירא ידע שאני מתעסק בהשכנת שלום-בית בבתי 
ישראל בכל העולם, ולכן ביקש להנחיל לי את הידיעה החשובה הזו, 
שאחד היסודות הנחוצים לשמירה על שלמותו של כל בית יהודי, הוא 
לשוחח עם האישה על הדברים המעניינים אותה, כגון ענייני האוכל 

ושאר ענייני דעלמא
ולא סתם לדבר, אלא לשבח את הרעיה על המאכלים הטעימים, ולהחמיא 
לה על כל מה שהיא עושה למענו. עד כדי כך חשוב הדבר, שהבבא סאלי 
'בזבז' על כך שעה שלימה, ובוודאי שהוא עושה זאת תמידין כסדרן 
ולא באופן חד פעמי. "את זה הוא רצה שאראה, כדי שאנחיל אחר כך 

את הדברים לשומעי לקחי".



3

לחץ דם

לחץ הדם הוא הלחץ המופעל על ידי נוזל הדם על 
דפנות כלי הדם השונים. הלחץ הנמדד כאשר הלב 
מתכווץ ומזרים דם אל העורקים נקרא לחץ דם 
סיסטולי )הערך הגבוה(, והלחץ הנמדד כאשר הלב 
מתמלא בזמן מנוחה נקרא לחץ דם דיאסטולי )הערך 

הנמוך(.
לחץ דם תקין במבוגרים- 120/80 מ"מ כספית. ואילו 

לחץ גבוה הוא מעל 140/90 מ"מ כספית.
לחץ הדם אינו קבוע, הוא מושפע מגורמים רבים ולכן 

עשוי להשתנות במשך היום. כדי לאבחן בודאות לחץ דם גבוה, 
יש לבצע שלוש בדיקות נפרדות בישיבה במנוחה, שלא לאחר עישון, 
כעס ושתיית אלכוהול המגבירים אותו. במידה ולחץ הדם גבוה בכל 
הבדיקות, יש להתחיל בטיפול. כמו כן חשוב לבדוק אם לחץ הדם הגבוה 

הינו ראשוני )שסיבתו אינה ידועה( או משני )הנלווה למחלות אחרות(.
יתר לחץ דם )יל"ד( בדרך כלל אינו מורגש, אינו כואב, אך בעל השפעה 
מצטברת על כלי הדם ועלול לגרום לסיבוכים הקשורים בין השאר 

ללב, למוח, לכליות ולעיניים.
הגורמים העיקריים ליתר לחץ דם:

א. גורמים תורשתיים. ב. גורמים סביבתיים. ג. גורמים 
לא ידועים.

על הגורמים התורשתיים ועל הגורמים הלא ידועים 
לטפל  ביכולתנו  אך  להשפיע.  באפשרותנו  אין 
בגורמים הסביבתיים )חוסר פעילות גופנית, לחץ 

נפשי, תזונה לא נכונה וכד'(.

בין הטיפולים המומלצים למניעת לחץ דם גבוה:
ירידה במשקל במידת הצורך ופעילות גופנית מבוקרת - בהם 

יש להיועץ ברופא.
אורח חיים בריא - הימנעות מעישון. הימנעות מאלכוהול. הורדת המתח 
והלחץ, מיצוי היכולת האישית. תזונה מתאימה. ובמידת הצורך טיפול 

תרופתי לפי המלצת הרופא המטפל. 

בריאות ותזונה

מי  אמר שמגיע לך?

חזקיהו לימד תורה את כל ישראל, תקע חרב 
בבית המדרש ואמר: מי שלא בא ללמוד, יידקר 
בחרב! וכך כל ישראל למדו תורה. לימים חזקיהו נהיה חולה ואמר: ה', יש 
לי קצת זכויות. ענה לו ה': אין לך כלום. על מה אתה מדבר, שכל התולה 
בזכות עצמו תולין לו בזכות אחרים. יש לך מזל שיש לך איזה סבא צדיק 

)יותם מלך יהודה(, זה לא בזכותך. 
יש אדם שהולך מנופח, "אני תרמתי, אני עשיתי" וכו', אם אדם מבין מה 
הוא חייב לקדוש ברוך הוא, הוא לעולם לא יבוא עם מחשבה שמגיע לי, 
ואני צריך יותר מזה, ולמה אני סובל, מה זה למה אני סובל? ה' עוד מרחם 

עלי ונתן לי רק את הסבל הזה, עוד הוא מטיב איתי. 
אומר רבי ירוחם, אסתר נכנסת לאחשוורוש, שלושה ימים מתכוננת, צמה, 
תפילות, כל זכויות הצדיקים, כל העם צם איתה, לאחר שלושה ימים היא 
נכנסת לאחשוורוש, בא איתה ה'. לפתע היא מרגישה שה' עוזב אותה, "אלי 
אלי למה עזבתני". אנחנו אולי לא מבינים מה זה, כי אף פעם לא הרגשנו 
שה' איתנו. אף פעם לא היה לנו רוח הקודש, בתור דוגמא זה דולח לחייל 
עם נשק וטנק בקרב וניקח לו את הכל באמצע שדה הקרב. "אלי אלי למה 
עזבתני". שמא קראתיו כלב. אני טעיתי זלזלתי באחשוורוש. הוא מלך ואני 
קראתי לו "כלב". "הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי". מיד קראה אותו 

"אריה" "הושיעני מפי אריה". 
אומרים חז"ל מה את נבהלת? זה לא בגללך, הגעת לבית הצלמים, יש שם 
עבודה זרה, ה' לא יכול להיות שם, תעברי את האולם, עוד הפעם תחזור 
רוח הקודש. אבל אסתר היתה ענוותנית. היא מבינה שאם היא הפסידה 

משהו, זה בגללה. זה לא משהו אחר לא בסדר, זה היא לא בסדר, רכות 
הלבב, אדם אחר יאמר התכוננתי שלשה ימים, כל העם צם שלשה ימים 

מה אתה עוד רוצה ה', לא... פספסתי אני איזה משהו, זה אדם עניו. 
אומר רבנו בחיי על הכסיל, הפתי, הוא בטוח כי הוא ראוי לקבל יותר, 
למה אני קיבלתי כזו עבודה? מגיע לי יותר! איזה עבודה זאת, מה קיבלתי 
את האשה הזו, את הבית הזה, למה לא מעריכים אותי בבית הכנסת, לא 
מסתכלים עלי, כל הזמן הוא מרגיש שהוא ראוי להרבה יותר, אז ממילא 
הוא אף פעם לא יכול להודות לקדוש ברוך הוא. הוא תמיד מרגיש שה' 

צריך להגיד לו תודה שהוא לא מורד בו. 
הצמח צדק מספר סיפור ששמע מהבעל שם טוב, יום כיפור אחד אמר 
הבעל שם טוב שעם ישראל לא עובר את הדין, ונגזר על כל רוסיה כליה. 
אבל הוא אמר לתלמיד שאשה אחת הצילה את כל הדור. שאל אותו: מה 
עשתה? אמר לו: זה אשה ששנים לא נפקדה בפרי בטן ובגיל חמשים נתן 
לה ה' ילד. אותה אשה הלכה בכיפור להאכיל את הילד, אך לא היה לה 
במה להאכיל אותו, היה עוני, אז היא נתנה לו מה שמצאה והסתכלה 
עליו ואמרה: ריבונו של עולם איזה נחת עשית לי שנתת לי את הילד הזה. 
אין לה מה לתת לו לאכול והיא מודה לקדוש ברוך הוא, איך היא שמחה 
בחיים שנתת לי את הילד הזה, הלוואי וכל הבנים של ה' יעשו לו נחת 

רוח כמו שזאת עשתה.
המשפט התמים הזה שהיא אמרה "תודה על הילד", למרות שאין לה מה 
להאכיל אותו הכריע את כל רוסיה לכף חיים באותה שנה. כל התפילות של 
הצדיקים, הרבנים, תקיעות השופר, דבר לא עזר, רק האשה הזו שעמדה 

ואמרה לה' תודה גם כשאין, והיא אמרה זאת באמת מכל הלב. 
כשאדם תמיד מגיע עם תביעות, גם כשהוא יושב במסעדה תמיד הוא חושב 
שמגיע לו יותר, שילמתי לכן מגיע לי, הולך לבית מלון מתלונן מה זה 
המזגן הזה, המיטה הזו, תמיד חי בהרגשה שמגיע לו יותר. אך אדם עניו 
מנגד, תמיד אומר איזה יופי של חדר, איזה מיטה נוחה, אשתו אומרת אין 
חלון, הוא אומר נכון איזה יופי זה מבודד... כל זה תלוי מה האדם, האם 

הוא עניו או גאה...

 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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סיפור נפלא סיפר הרב ישראל שטיין שליט"א מתל אביב, מחבר ספר 
"כפתור ופרח" עה"ת:

המעשה היה לפני כ-40 שנה, שביום מהימים הציעו לרב שטיין להיות 
שותף בבית אבות בנתניה, מדובר היה בבית אבות שבבעלותם של חמשה 
שותפים, ואחד מהשותפים רצה לצאת מהשותפות ולמכור את חלקו. 
בית אבות זה היה מקום פעיל ומבוסס, שבפעילות השוטפת שביום יום 
לא הוצרך התערבות מיוחדת של ההנהלה, וכל עיקר ההשקעה של 
השותפים היה בהקמת בית אבות, אבל עתה לאחר שהוא כבר קיים 
ומסודר מבחינת כל האישורים הנצרכים, הם כבר לא הוצרכו לעשות 
מאומה, ויכלו לשבת בשלווה כאשר הנכס מניב להם ריווח נאה מידי 

חודש בחודשו.
השותף שרצה למכור את חלקו בשותפות ביקש על כך סכום של כ-25 
אלף דולר, אבל מצד שני הריווח שהוא מקבל על כך בכל חודש הוא כ-5 
אלף דולר. מדובר היה בהשקעה שעל פניו נראית כמשתלמת במיוחד, 

להרוויח סכום כה גבוה בלא שום מאמץ חודשי.
הרב שטיין היה משתתף בקביעות בשיעורו של הגאון רבי שלום בן ציון 
פלמן זצ"ל, שהתקיים בכל ליל שישי בתל אביב, ובאותם ימים סיפר 

להגרב"צ על ההצעה המיוחדת הזו שהתגלגלה אל פתחו, כשהוא 
מסתפק אם כדאי לו לגשת לכך, כי לפעמים בעסקאות כאלו שנראות 
כל כך טוב, טמון איזה מוקש שעלול להפיל את הכל. הגרב"צ אמר 
לו שבבני ברק גר הרב שטיינמן, שהוא רב גדול חכם ופיקח, וכדאי 

לו מאוד לפני שסוגר את העיסקה הזו להתייעץ עימו, אם 
יש לו ממה לחשוש ממנה.

באותם ימים שמו של הרב שטיינמן לא היה מוכר 
בציבור הרחב, והיה זה לראשונה ששמע את שמעו 
של הרב שטיינמן שאפשר להתייעץ עימו. לקח את 
הכתובת ומיד אחרי השיעור נסע לבני ברק, כשבדעתו 
לעלות לבית ברחוב חזון איש 5 כדי לשאול את 

השאלה. הגיע לבית הרב שטיינמן, ורבינו 
הגראי"ל שייטנמן זצ"ל ישב בסלון הבית, 

ליד השולחן ולמד. הרב שטיין נכנס 
לחדר, ולאחר שהציג את עצמו החל 
לפרוס בפניו את השאלה על כל פרטיה, 

בדבר ההשקעה בקניית שותפות בבית 
האבות המדובר.

הרב שטיינמן שמע, ואמר: "באמת לפי כל הפרטים נראה שמדובר 
בעיסקה מצויינת במיוחד, אבל כדאי שתבדוק קודם אם לא מאכילים 
שם את הזקנים נבלות וטרפות". וכשחזר שוב הרב שטיין על כדאיות 
העיסקה, אמר לו הרב שטיינמן: "מה שווה לך כל העיסקה אם מאכילים 
שם בשר סוסים וחמורים". הרב שטיין התפלא, למה שיאכילו שם נבלות 
וטרפות? הרי בכל בית אבות קיים הכשר, לכל הפחות של הרבנות, 
ואי אפשר לקבל אישור למוסד בלא שתהיה בו תעודת כשרות, ואם כן 
מהיכן יבואו לשם נבלות וטרפות? אבל החליט לבדוק את הענין לעומק, 
ומשום כך קבע פגישה עם כל השותפים כדי לשמוע מהם פרטים על 
בית האבות הזה, ובין כל היתר שאלם מה עם הכשרות במקום. המנהל 
השיב מיד בחיוב, שיש במקום כשרות רבנות. אבל הרב שטיין לא הסתפק 
בתשובה הזו, והמשיך ושאל: "והיכן אתם קונים את הבשר?". המנהל 
התחיל קצת לגמגם והשיב: "בשוק הכרמל". שאל הרב שטיין: "האם יש 

הכשר לבשר שבשוק הכרמל?".
המנהל התחיל לגמגם, ואז השיב: "אתה הולך עם כיפה, לכן אתה שואל 
את השאלות הללו, אנחנו קונים שם את הבשר ולא שואלים מידי הרבה 
שאלות. פשוט כדאי לנו לקנות שם בשר, משום שבמקום לשלם 10 לירות 
לקילו בשר, שם אנחנו משלמים לירה אחת לקילו בשר". הרב שטיין 
המשיך לשאול: "הרי יש לכם הכשר של הרבנות, ואיך הרבנות נותנת לכם 
הכשר בזמן שאתם קונים בשר בשוק הכרמל?". השיב המנהל: "המפקח 
מטעם המועצה הדתית בא לבדוק את המקום בכל ראש חודש, ובאמת 
בראש חודש אנו קונים קילו אחד של עוף מחברת 'עוף ירושלים', ושמים 

את זה מעל כל העופות, ואז הוא נותן את ההכשר, ובשאר החודש לא 
רואים שוב את המפקח ואז עושים מה שרוצים".

כמובן שאחרי הודאה ברורה כזו שמדובר בבשר נבלות וטרפות, היה 
ברור להרב שטיין שהוא יורד מיד מההצעה הזו, והמשיך לשם הנימוס 
לברר עוד פרטים על המקום, וסיים שהוא רוצה עוד לחשוב על זה 

ולאחר מכן יענה להם.
לא עבר אלא שבוע ימים, וביום שישי הרב שטיין פותח את העיתון, 
ולנגד עיניו כתוב בכותרת ראשית: "מדינת ישראל תובעת את בית 
האבות בנתניה על רצח הזקנים". הדבר היה מוזר ביותר, הלא מדובר 
בבית אבות תקין לחלוטין עם עובדים מסורים, הנהלה מתוקנת ואיך הם 
הגיעו לידי רצח זקנים? הוא המשיך לקרוא את הכתבה, ושם היה כתוב, 
שהתובע הוא היועץ המשפטי של משרד הסעד ר' שמואל בוקבסקי. 
הרב שטיין החליט לברר את הדבר אצל ר' שמואל בוקבסקי, שהיה גר 
בתל אביב בקרבת מקום מגוריו, ובבית הכנסת היו יושבים קרוב זה 
לזה. ובאמת מיד אחרי התפילה בליל שבת ניגש אליו, ושאל אותו מה 

הענין עם בית האבות בנתניה?
הרב בוקבסקי שם את ידיו על ראשו, ואמר: "בחיים לא הייתי מאמין 
שיהודים בשביל להרוויח כמה גרושים רוצחים את הזקנים". וסיפר 
שמשרד הסעד מחייב את בתי האבות להאכיל את הזקנים בשר בקר, והם 
רצו לחסוך ובמקום לקנות בשר בקר היו קונים בשר סוסים וחמורים, 
ובישלו את זה )עם סלק( בצורה כזאת שהדבר לא יהיה ניכר בטעם. 
והזקנים שאוכלים את הבשר הזה, מתים לאחר כמה חודשים מחמת 
הרעלים שיש בבשר הסוס והחמור, ומתוך כך מתפנה להם 
מקום בבית אבות, והם יכולים לקבל זקנים חדשים, 

ונכנס להם לחשבון 'ים של כסף'".
"באותו הרגע" – אומר הרב שטיין – "הבנתי טוב 
טוב את דברי הרב שטיינמן, שיושב לו בביתו בבני 
ברק, ואומר 'תבדוק אם לא מאכילים את הזקנים 
נבלות וטרפות', 'ומה שווה לך כל העיסקה 
אם מאכילים שם בשר סוסים וחמורים', 
וכך הוא הציל אותי מכל הפרשיה הזו, 
שהביאה מיידית לסגירת בית האבות, 
ולמשפטים ארוכים על ההנהלה שמי 

יודע איך היא הסתיימה בכלל". 

 * * *   
מעשה נפלא ומרומם מסופר על מרן זצוק"ל כשהגיע באחת הפעמים 
להתאשפז בבית הרפואה מעייני הישועה. כשהגיעה הידיעה כי מרן 
צריך להגיע להתאשפז, החלו מיד בנסיון לסדר לו את החדר הכי נוח 
במחלקה, אלא  שמבדיקה עלה שבחדר הזה מאושפז כרגע יהודי זקן 

ונשוא פנים, ולא ידעו כיצד לומר לו על סיבת העברתו לחדר אחר.
האחות הראשית התנדבה לכך, והסבירה לזקן שצריך להגיע לכאן גדול 
הדור, ורוצים מאד לאפשר לו את המנוחה המושלמת, וזה יכול להיות 
רק בחדר הזה. הזקן ששמע את הדברים שש מאד לעשות חסד בגופו עם 
גדול הדור ומיד הסכים להתפנות לחדר אחר. לאחר כמה ימים כשהגיע 
זמנו של מרן זצוק"ל להשתחרר מבית החולים, ספרו לו מקורביו שיש 
יהודי זקן המאושפז באחד החדרים הסמוכים, והוא הסכים לפנות את 

החדר הצדדי והנוח הזה בשביל הראש הישיבה, ושיסור אליו לברכו.
מרן ששמע זאת אמר מיד: "עכשיו אני מבין את סיבת בואן של היונים 
הטהורות לחלון חדרי בבית החולים, הן ישבו כל הזמן וזה היה תמוה 
בעיני. אבל כתוב בספרים הקדושים שדרך עופות טהורים להיות ליד 
מקום קדוש, ולא הבנתי איזה קדושה מצאו בחדר שלי, אולם עכשיו 
אני מבין, שהרי בחדר זה שהה יהודי זקן שעשה מעשה אצילי של ויתור 
למען השני, כזה מעשה מביא מיד קדושה למקום, ולכן היונים באו כל 

הזמן לחלון החדר".
לא עלה על דעתו של מרן כי היונים הגיעו בגלל גדול הדור שהיה בו, 
הוא לא הבין עד שמצא את התשובה, אבל לא אצלו. זוהי מידת ענוה 

מושלמת זוהי התרחקות עד סוף מקצה הרהור של מידת הגאוה.

מזקנים אתבונן - מרן הרב אהרן יהודה לייב שטינמן זצוק"ל
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רבי ישראל אבוחצירא "הבבא סאלי" זצ"ל

לקראת יום ההילולא שיחול אי"ה בשבוע הבא, נביא לפניכם מעשה מדהים 
שאירע אצל הבבא סאלי זצוק"ל:

יהודי אחד שהיה קבלן במקצועו היה מקורב מאוד אצל הרב, הוא לא 
היה צדיק מופלג ולא אברך ישיבה, אלא היה ירא שמים ומקיים כל אשר 
אומרים לו רבותיו. היה עובד באמונה וביושר ותורם לצדקה מהונו ומרצו. 

בכל פעם שהיה נכנס אצל הבבא סאלי היה הרב מאיר לו פנים.
צהריים אחד נזדמן לו לבוא אל הרב, והנה כאשר ראהו הצדיק נזדעק 
וקם למולו והחל לצעוק עליו בקול רם ומחריד: "שקרן, רמאי, נוכל. אתה 
הולכת אותי שולל כל כך הרבה זמן!" וכו'. נראה כי זעמו של הרב לא היה 
שגרתי, ובני הבית כולם נזעקו לקול קריאותיו. אבל הבבא סאלי לא אבה 
להפסיק לצעוק וקצף עליו כהנה וכהנה במשך דקות ארוכות, ולא נתקררה 

דעתו עד אשר צעק בפניו: "תצא מהחדר שלי ואל תדרוך בו יותר!".
מרוב בהלה יצא מהחדר במנוסה. הוא בכה חרש בינו לבין עצמו ולא ידע 
את נפשו. מה קרה? שאל את עצמו. מה עשיתי בזמן האחרון? מה סיפרו 
לו עלי? ולא היה מי שיתן לו תשובה. הוא הלך לביתו, הסתובב בפיזור 
נפש מחדר אחד למשנהו ולא מצא טעם לחייו. הוא החליט ללכת לאתר 
הבניה שלו במצפה רמון, אולי יראה אנשים וישכח מצערו. הוא שהה שם 

כמה שעות ולקראת ערב לקח את הפועלים במכוניתו לביתם כמנהגו.
העסק כולו לקח פחות משניה... המכונית שלפניו בלמה בפתאומיות 

באחד העיקולים של כביש מצפה רמון, וכיוון שהיה שקוע בצערו תגובתו 
הייתה איטית למדי. כשהבחין ובלם בפראות בחלקיק השניה האחרון, 
כבר היה מאוחר למדי. המכונית הועפה אל התהום הנוראה שמשמאל 
לכביש והתגלגלה שם כאבן קטנה. משום מה לא הוצת מיכל הדלק ולא 
פרצה דליקה. עד היום הוא אינו יודע כיצד. באותם רגעים הוא לא חשב 
על זה, הוא עיקם את הדלת וזחל בשארית כוחותיו, אז ראה את מכוניתו 

מרוסקת ואת שני פועליו הגויים מתים.
לפתע התפרץ בבכי: "ריבונו של עולם, בזכות מה אני חי?" הוא מישש את 
גופו ולא האמין. הוא בריא ושלם. החושך כבר ירד ואיש לא ראה אותו. 
בכל כוחותיו התאמץ לטפס אל הכביש ועצר טרמפ למשטרת ירוחם. סוף 
כל סוף הוא צריך להודיע על התאונה ועל ההרוגים. באמצע הדרך שינה 

את תוכניתו והחליט לנסוע לנתיבות אל הבבא סאלי.
יהי מה, חשב לעצמו. יצעק עלי הצדיק, אין ברירה. אני מוכרח ללכת 
אליו. לפני דלת חדרו של הבבא סאלי נעצר שוב. הוא דמיין לעצמו מה 
מחכה לו ורוחו נשברה בקרבו. הוא אזר אומץ בקרבו, דפק ונכנס. והנה 
הבאבא סאלי קם למולו בפנים צוחקות כמימים ימימה, ואומר לו: "ברוך 

הבא, ברוך הבא. אני מחכה לך. בוא חביבי, תשב".
זרם דמעות פרץ מעיניו של האיש והמילים נעתקו מפיו. הוא הבין שאין 
טעם לספר לצדיק מה אירע ולכן כלא את התרגשותו והצליח לפלוט 

מילים אלו בלבד: "רבנו, תסביר לי מה היה היום".
"דע לך", אמר לו הבבא סאלי, "כי המעשר שאתה נותן מכספך ללומדי 
התורה מגן עליך כחומה בצורה, ולכן כמה פעמים שרצו המזיקים להזיקך 
לא יכלו. אבל בזמן האחרון התחלת להתגאות על מעשיך הטובים האלה, 
וצמחה לך קרן ברגל... ]כמאמר חז"ל האי מאן דיהיר בעל מום הוי[, 
וכשנכנסת היום בצהריים ראיתי את מלאך המוות קשור לך שם, והבנתי 
שאין כל דרך להציל את חייך רק אם אצליח להוריד את גאוותך מיד. 
לכן השפלתי אותך, וכאשר רוחך ירדה כל כך עזב אותך מלאך המוות 

ולקח את שני הערלים".
)אור דניאל - דרשו(

פתרון לחידה משבוע שעבר:
את גובה החתול והצב לא ניתן 

לדעת, אך ניתן לדעת שההפרש 
ביניהם הינו 20 ס"מ, 

ומכאן, גובה השולחן הינו 150 ס"מ

א אשת אהרון	.

א  מה עשה מטה אהרון למטות המצרים?	.

א מבניו של לוי	.

א מתו ביאור כשמימיו הפכו לדם	.

א "התפללו עלי!"	.

א 4  לשונות הגאולה	.

א  מה עשה משה עם הפיח כדי להביא את  	.
השחין?  

א כך נקראו ׂשרים מכשפים של פרעה	.

א "עדיין לא"	.

א ֵאם משה	.

א  מכה זו לא הצליחו מכשפי פרעה לעשות	.

א פרעה התעקש=הקשה את...	.

א סוסים, חמורים, גמלים, בקר וצאן -  	.
במילה אחת!  

א צעקה של כאב	.

א הסתלק ונעלם )הערוב(	.

א מתקשה בדיבור )אצל משה(	.

א שם נוסף ליתרו	.

א נכנסו לבתים, למיטות, לתנורים ואפילו  	.
לבצק  

א חוסר סבלנות	.

א מה משותף לחנוך פלוא חצרון וכרמי?	.

א דינים/עונשים	.

א מטה אהרון הפך אצל פרעה ל...	.

מסתתר בציור פסוק בפרשה נסו לנחש איזה 
הבא:
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						א					
					א						א
					א				ם

חדרים אחרונים הרבנית היקרה 
אשת מורנו הרב 
תכבד את נשות

כאייל תערוג בכל
ימי הנופש במלון

אירועי

חודש שבט 
בשלוחה הקהילתית

"כאייל תערוג"
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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

05:50 )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'  
16:35 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

16:25 )כ-30דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
05:35 )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'  
16:55 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  

17:25 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש  
17:45 )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

לסוגרים 
בחודש ינואר

עיצוב מתנה!
אפשרות לחדרים לשבתות חתן
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

					א			א		םא	',א	'א			)08/01(א					א					א			א				"	א					א	:
בני ברק בשעה 21:00 בביה"כ "יביע אומר", רחוב עוזיאל 41

כמו"כ ימסור הרב שיעור לנשים ביום ד', ג' שבט)09/01( במלון קראון פלאזה - ים המלח 

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

שיעור הרב השבוע בגדרה

הרישום מותנה בוועדת קבלה

להרשמה במשרדי המוסדות רח' שמחת הכהן 23 - הר חומה
שעות פתיחה 9:00-16:00

1599-5020-51
מזכירות תלמוד תורה: שלוחה 3 | מזכירות בית הספר: שלוחה 4

פקס: 02-5023504


