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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

ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה, ְנֵטה ָיְדָך ַעל ַהָּׁשַמִים, ִויִהי חֶֹׁשְך ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים" 
– ושאלו חז"ל )שמות רבה(, מדוע בחר הקב"ה דוקא בענישה על 
ידי חושך עליו נאמר, ֹלא ָראּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו, ְוֹלא ָקמּו ִאיׁש ִמַתְּחָתּיו 
ְשֹׁלֶשׁת ָיִמים, חושך מפני מה הביא עליהם? יתברך שמו של הקדוש 
ברוך הוא, שאין לפניו משוא פנים והוא חוקר לב ובוחן כליות, לפי 
שהיו פושעים בישראל שהיו להם פטרונים מן המצריים והיה להם 
)לפושעים שבישראל( שם עושר וכבוד, ולא היו רוצים לצאת. אמר 
הקב"ה, אם אביא עליהם מכה בפרהסיא וימותו, יאמרו המצרים 
כשם שעבר עלינו כך עבר עליהם, לפיכך הביא על המצרים את 
החושך ג' ימים כדי שיהיו )ישראל( קוברין מתיהם ולא יהיו רואים 

אותם שונאיהן והיו משבחים לקב"ה על כך.
ז"א שלימדונו חז"ל, שגם במצרים רוב העם )יותר מ-80 אחוז(, 
היו אנשים בעלי תפקידים ומשרות, מנכ"לים, שופטים, יועצים 
ומנהלים, והיו בעלי משרות בכירות שסירבו לצאת מארץ מצרים 
וללכת אחרי ה' בארץ לא זרועה, בלא בטחון כלכלי וצבאי, העדיפו 
את מצרים הארורה על תפנוקיה וטובותיה, וסופם היתה כליה 
נחרצת, כולם מתו, כל אותם יהודים רבים בני אברהם יצחק ויעקב 

נשארו קבורים במצרים.
עלינו לדעת, "ִּכיֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות", ואומר ר' 
שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, את אותו מהלך והתנהלות שהיה 
לקב"ה ביציאת מצרים, עתיד לישם ה' בגאולה העתידה והאחרונה, 
וכך אומר רשב"י, 'חמשה עשר ימי חושך עתידים להיות בעולם 
שבהם כל רשעי ישראל ימותו', אותם שסירבו להכיר בתורה כסמכות 
העליונה והבלעדית, אותם שהשתמשו בתורה ובתנ"ך רק כאשר 

זה שרת את האינטרסים שלהם.
הכניעה לחוכמת התורה צריכה להעשות בכל עת ובכל זמן, בין 
בהצלחה כאשר החיים מאירים לו פנים, ובין בכשלון בשעת חושך 
והסתרה, תמיד הקב"ה צריך להיות מוצב אצל האדם במקום הראשון, 

ולא ח"ו במקום השני ומטה.
וזו התביעה שצועק הנביא "ְואִֹתי ִהְׁשַלְכָּת ַאֲחֵרי ַגֶּוָך", כך הגמרא 
דורשת על אדם הדואג לגופו באכילה ושתיה קודם שמתפלל 

לקב"ה בבוקר – הגיע האדם להתפלל אבל רק לאחר שדאג לעסקיו 
ולצרכיו ולאכילתו ושתייתו, זהו בגדר "ְואִֹתי ִהְׁשַלְכָּת ַאֲחֵרי ַגֶּוָך", 
השלכת את ה' אחרי הגב שלך, הוא אצלך במקום השני ומטה, 
כשקודם האדם שם את עצמו ורק אח"כ את ה' – זהו עלבון לקב"ה. 
וכמו כן כאשר האדם עושה שמחה, כגון בר מצווה חתונה אירוסין 
וכו', קודם כל חושב מה ישמח אותי, ורק אח"כ חושב מה ישמח 
את ה'. את ה' ישמח מקום בכשרות גבוהה, מקום מרוחק ממוקדי 
פריצות – את הקב"ה ישמח שמחה ומאורע בהפרדה מלאה – אבל 
האדם חושב קודם כל על עצמו ורק אח"כ על בוראו, וע"ז נאמר 

"ְואִֹתי ִהְׁשַלְכָּת ַאֲחֵרי ַגֶּוָך"
וכן בעניינים שבין אדם לחברו – אדם מוכן לשמור על ה-'שלום 
בית', אבל בתנאי שהוא שמח ואשתו מכבדתו כרצונו, ובמידה והוא 
נפגע מעט, הוא כבר מפר את שלום הבית, אבל הקב"ה נעצב כשיש 
חוסר שלום בית. נכון, אך האדם בשלו, כשאני אהיה מרוצה, גם ה' 

יהיה מרוצה, אבל קודם כל אני, וזהו פשע!
לכן על כל אדם שירא את ה' ומכיר במלכותו שהיא מלכות עולם 
וממשלתו בכל דור ודור – שידע להכניע את ליבו מול התורה 
הקדושה – גם אם זה נוגד את חשיבתו ואת דעותיו, גם אם זה מתנגש 
עם רצונותיו, הוא יודע שהתורה עתידה לדרוש את עלבונה מכל 
אותם אנשים שהתעלמו מצוויה ורצונותיה, ולכן כל חייו מנוהלים 
על פי התורה ויראת שמיים, כל מעשה שעושה מתייעץ עם תלמידי 
חכמים שבדור ועל פיהם מנתב את אורחותיו כדי שחס וחלילה לא 
יסטה מנתיב התורה. אדם כזה יזכה לראות את מלכות משיח, ודוד 

המלך בראשם שנאמר, 'ועבדי דוד מלך עליהם לעולם'.
הערה! תלמיד חכם שראוי ליטול ממנו עצה הינו אדם שלמד אצל 
גדולי התורה והוסמך על ידם להורות ולדון, 'כל מן דין סמוכו 
לנא', ונמצא בחיקו תעודת הסמכה ומעידים עליו רבותיו כי 'יראתו 
קודמת לחכמתו' – ולא אדם שיודע לדרוש יפה אבל לא הוסמך 

ולא עמל בנבכי החוכמה וההלכה!

שבת שלום, אייל עמרמי
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חינוך להסתפקות במועט

חינוך להסתפקות במועט או במילים אחרות להסתפקות במה שחנן אותם 
הבורא יתברך ולהיות שמחים בחלקם, הוא בוודאי אחר הערכים 

החשובים שהורים יכולים להנחיל לילדיהם. הורה שמשדר 
לילד שלו, חסר לנו ולכן אנו עצובים או נפגמה שמחתנו, 

יגרור אצל הילד כמיהה להגיע לאושר והשמחה, וזו 
למיטב הבנתו על ידי שיתמלא החיסרון, ומדמה 
בנפשו שרק על ידי שיהיה יותר ויותר יוכל להגיע 
לשמחה, אך ידוע לכולנו שהעשיר הינו האדם 
השמח בחלקו ולא תלוי הדבר בעושרו האמיתי 

של האדם.
הורה שישכיל להפריד בין חוסר לשמחה, שמחה 

יכולה להיות גם כשיש קושי, גם כשיש חוסר, ואדרבא 
הסתפקות במועט היא המביאה את האדם לשמחה גדולה 

ורוגע עצום, ובזה משוחרר ליבו ומחשבותיו ללימוד התורה.
ירושלים של השנים עברו הצמיחה גדולי תורה, והעידו כל יושביה 

בימים ההם כי מידת ההסתפקות במועט שהיתה אז, הצמיחה את החממה 
המושלמת לצמיחת גדולי תורה. נביא סיפור מהספר "סיפורים ירושלמים" 

שמעיד כמאה עדים על התקופה הזוהרת ההיא:
ילדה אחת באה בפני רבי הערש פסח פראנק זצ"ל, לשאול על דם שנמצא 
בביצה, שאל אותה "בתי מהיכן את?", השיבה "משערי חסד אני!", עמד ופסק 
לה '"כשר כשר". לכשהלכה שאלוהו "מה ענין הכשר ביצה למקום מגורים?" 
אמר: "אם שולחים לשאול על ביצה מ'שערי חסד' עד ל'כרם אברהם' מרחק 
הליכה של כחצי שעה, הרי שמדובר במשפחה שזה לה הפסד מרובה, והרי 
בכך מקילים הפוסקים". ידעה ירושלים הסתפקות במועט עד קצה הגבול, 

לפיכך יצאה ממנה תורה ולפיכך ידעו בה חן ערך תפילה, אי הרדיפה אחר 
התענוגות הוליד גם שלווה ופנאי לעסוק בתורה ובתפילה.

ועוד סיפור נפלא שסיפר  הגר"א זיע"א לילדיו, על מידת ההסתפקות במועט, 
שהביאה לשמחה גדולה ההיפך ממה שנראה לבני אדם בעיניים הרגילות:

ביום אחד בימי גלותי התאכסנתי בביתו של יהודי ומיד כאשר נכנסתי 
ראיתי עניות משוועת, אך הוא קיבלנו בכזו שמחה שאין לתאר, ולא עוד 
אלא בשולחן הרעוע שבחדרו ישבו עוד אורחים נוספים מלבדי, יהודים 
שהיו רעבים ללחם. בעל הבית היסב עמהם בראש השולחן ושמחתו גדולה, 
אכלו לחם חם לא יותר, לחם ומים, והאושר היה רב. כאשר חלפו יומיים 
שלושה לקראת שבת, ריחמתי עליו וביקשתי לעזוב למקום אחר, 
אך הדבר כאב לו, ואז שאלתי אותו 'כיצד תרצה כי אהיה 
עליך למעמסה? מנין לך אוכל לשבת בשביל אורחים?' 
היהודי הסביר לי 'אכן נכון שאין לנו פרוטה, אבל 
רעייתי הולכת מידי ערב למקום טחינת הקמח, 
והיא מקבלת רשות לאסוף את הסובין הנושרים 
ליד הריחיים, הפסולת האמורה להיזרק לאשפה, 
כך יש לנו ב"ה כמות מספקת של סובין וקליפות, 
ובמעשי ידיה היא אופה לחם טרי מידי יום, 
והעניים הרעבים אוכלים לשובע והנאתם רבה, 

מסעודה זו הם אוכלים דיים לחם טרי.
ומה עם שבת? שאל הגר"א, 'היום יום חמישי רעייתי 
עובדת מבוקר עד הערב במריטת נוצות ליד מקום שחיטת 
העופות, ובשכר זאת נותנים לה השוחטים את ראשי התרנגולים והרגלים 
בשפע, ואכן גם אם לא אוכלים את הראש וחלקי הרגלים, אבל ברוך השם היא 
יכולה לשפות על הכירה שני סירים גדולים של מרק עוף נקי מקדירה, האחת 
אוכלים בליל שבת ומהקדירה השניה בשבת בבוקר, וכולם שבעים ומרוצים'

מכך התפעל הגר"א זיע"א, ומכך רואים אנו בחוש שהסתפקות במועט לא רק 
שלא מביאה צער ויגון על האדם, אלא אדרבא היא הסיבה לשמחה פנימית 
ורוגע עצום לאדם, שאם משכיל האדם לעבוד כך את בוראו הוא יכול להגיע 
לשמחה שלא תלויה בדבר, ולכך זה המפתח לחיי רוחניות גבוהים יותר, 
כי אז פנויים הלב והחכמה ללימוד התורה והמצוות ללא רדיפת התענוגות 

הממלאת את כל ישותו של האדם לבלתי תת לו רוגע ושלוה.

איזה חכם היודע את מקומו

מלבד גאווה והתנשאות על הזולת, שהן מידות מאוסות וניכרות על פני 
השטח, ישנם מבחנים נסתרים לבני האדם על פי התנהלותם הפרטית. גם 
בני אדם שאינם מתנשאים על זולתם, לעיתים אינם יודעים את מקומם ואינם 
מצליחים להתנהל בדרך של "אשרי אדם יודע מקומו". הדברים נכונים 
לגבי כל תחומי החיים: חברה, שידוכים, זוגיות, עסקים, עבודה ושכנות.

קחו לכם כלי מדידה: בני אדם שיודעים להעריך עצמם לפחות מעט מתחת 
למה שהאחרים מעריכים אותם, זהו מתכון להצלחה. והסיבה, כאשר מאן 
דהוא מעריך עצמו יותר ממה שהסביבה מעריכה אותו, )וקל וחומר שהרבה 
יותר(, תמיד יתקשה למצוא עבודה )בראשו עובדות מחשבות שונות, 
"הם לא משלמים לי מספיק, וגם אני מתאים ישר לניהול" וכו'(, למצוא 
שידוך )"אתם לא מתביישים להציע לי שידוך כזה?"(, בעסקים הוא יפוצץ 
עסקאות על כבוד או על כמה שקלים, וגם יגרום לכולם להתרחק ממנו. 
והרי זה ברור, בני אדם מעדיפים לעבוד עם אנשים נעימים ומסבירי פנים, 
וכן הדבר מקבל משנה תוקף בעיקר בזוגיות, ברגע שאחד מן הצדדים חש 
שקיבל בן זוג פחות טוב או מוכשר ממנו הוא יהיה ממורמר, אך אם ירכין 
קצת את עצמו ויחוש שהוא הרוויח ושזכה בבן/בת זוג שלא מגיע לו, הוא 
תמיד יהיה מאושר יותר וכך גם זולתו, בקיצור כל אחד צריך לדעת את 

מקומו ותפקידיו.
סיפר ת"ח אחד, שאשתו בצעירותה למדה בסמינר בית יעקב הישן, וביקשו 
פעם ממרן הרב שך שימסור בפני הבנות שיחת חיזוק. כאשר הגיע מרן 
בליווי הרבנית קם ואמר: "בנות יקרות, התפקיד שלכן זה לא לשמוע 
דרשות ולהיות ת"ח, אלא נשים במאי זכיין? שעוזרות לשלוח את בעליהן 

ובניהם ללמוד תורה, ולכן ראוי היה ללמד אתכן איך אופים עוגות וקוגלים 
טעימים כדי לתת להם כח ללמוד, ואני איני יודע זאת, אשר ע"כ הבאתי 
את הרבנית והיא תלמד אתכן לבשל ולאפות"... ובזאת ירד מרן מהבמה 

והרבנית המשיכה במקומו.
ועוד מעשה בסמינר חדשני שלימדו מקצועות שונים, וביניהם למדו 'ביקורת 
המקרא', וכמה בנות עלו לרב שך לשאול אותו פשט בעיון הרמב"ן על 
התורה! הלך הרב שך למטבח והביא עוגת שוקולד ושאל בחיוך: "אתן 
יודעות איך לאפות עוגה כזאת?", וכשענו בשלילה אמר: "כל זמן שאתן 
לא יודעות לבשל ולאפות איך תשאלו שאלות על הרמב"ן? שהרי זה 

תפקידכן העיקרי". 
אין הדברים אמורים חלילה לומר שאשה יכולה או לא יכולה לעבוד ולעזור 
בפרנסת הבית חלילה, אלא שיש לדעת שיש להיזהר שלא יבוא הדבר על 
חשבון תפקוד הבית, וכן כלפי הגבר, וודאי שאסור לו להרגיש מרומם 
מאשתו בשל פרנסתו המוצלחת, או בשל היותו בן עליה המתמיד בלימוד 
התורה, ואסור שיבואו דברים אלו על חשבון לקיחת חלק ראוי בניהול הבית.
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פיצוחים

בין אם התחלתם לקנות לכבוד ט"ו בשבט, ובין אם 
לא, יש כמה דברים שכדאי לדעת לגבי פיצוחים.

משפחת האגוזים והזרעים חשובה מאוד בתרומתה 
התזונתית מבחינת שומן בלתי רווי וחלבונים. האגוזים 
מספקים מינרלים חשובים דוגמת מגנזיום, אבץ, סידן, 

אשלגן ונחושת. עם זאת, חשוב לדעת שאגוזים נוטים 
להתקלקל בקלות, להתחמצן ואף לפתח עובש הנחשב 

כמסרטן. בתעשיית הפיצוחים נוהגים לטפל באגוזים בגז 
כדי לשפר את מראה הקליפה שלהם ולרככם. אגוזים המגיעים 

קלופים, או שקליפתם מחורצת כמו של הפיסטוק, או הנמכרים 
לאחר טיגון וקלייה - מספקים שומן מחומצן ותכונותיהם הנפלאות 

כלל אינן באות לידי ביטוי.
אז מי הם האגוזים הקטנים והחשובים שכדאי להוסיף יום-יום לתפריט?
אגוזי מלך - אגוזי המלך מומלצים לשיפור תפקודי הלב וכלי הדם, 

 .E בהיותם עשירים באומגה 3, מגנזיום, סידן, ברזל, חלבונים וויטמין
כדאי להוסיף אותם לארוחה כממרח, בסלט או ליד פירות.

אגוזי ברזיל - גם אגוזי ברזיל עשירים בחומצות שומן חיוניות, חלבון 
איכותי, סידן, ברזל, אשלגן, אבץ נחושת וויטמינים.

שקדים - תרומתם המבורכת ביותר של השקדים היא העובדה שהם 
רוויים בסידן. אכילת שקדים טריים לא קלויים או חמאת שקדים 
מצוינת לטיפול באוסטיאופורוזיס. כמו כן, השקדים עשירים 
ברכיבי תזונה חיוניים החשובים לתפקוד הגוף, כמו 
אשלגן, ברזל, מגנזיום, אבץ, סיבים תזונתיים, חלבון, 
וויטמיני B ,E, ו-C. השקדים אף עשירים בחומצה 
פולית, הידועה כמרכיב חשוב במניעה של מחלות 

לב וכלי דם.
פיסטוקים - פיסטוק הוא אגוז עדין מאוד הנוטה 
להתחמצן בקלות בשל העובדה שקליפתו פתוחה. 
פיסטוקים עשירים בחומצות שומן רב בלתי רווי 
ובחלבון, והיות שהוא תורם ברזל מן הצומח הוא מומלץ 

במקרים של אנמיה.
צנוברים - הצנובר הוא מעין "סופר אגוז": הוא בעל תכולת 
החלבון העשירה מבין כל האגוזים, הוא עשיר באשלגן, במגנזיום 
ובזרחן. כמו כן, הצנובר עשיר מאוד בברזל, באבץ ובמנגן, לכן הנו בעל 
חשיבות גדולה לחיזוק מערכת החיסון והדם. שמן הצנובר ידוע כמדכא 
תיאבון ונוגד חומציות, ובנוסף משפר את ערכי הכולסטרול בדם בזכות 

יכולתו להפחית מרמות ה-LDL )הכולסטרול ה"רע"(.

בריאות ותזונה

תודה רבה! גם על הפרטים הקטנים

אדם לא יכול להתנהג עם הקדוש ברוך הוא 
בדרך אחת ועם בני האדם בדרך אחרת, איך 
שהוא יתנהג עם בני האדם הוא יתנהג גם עם ה'. אם מישהו נותן לאדם 
דירה בחינם, ועוד מרוהטת, בוודאי אותו אדם אומר לו תודה רבה על 
הדירה, ועל הרהיטים, אבל הוא לא יודה על הסמרטוט ששם לו בכיור, או 

על הסבון כלים, מה זה סמרטוט בכיור לעמת דירה ורהיטים. 
אבל חז"ל הקדושים לימדו אותנו לומר תודה לפרטי פרטים, ככה תתרגל 
גם לראות את הפרטי פרטים שה' נותן לך. וראיה מרחל אימנו, אשר זוכה 
להביא ילד לעולם לאחר שנים שאין לה, והיא קוראת לו יוסף, "אסף אלוקים 
את חרפתי". מפרש רש"י עכשיו אם יישברו דברים או יגמרו התמרים בבית, 
בעלי לא יאשים אותי, אני יגיד: בנך אכל תמרים אלו, בנך שבר כד זה. 
שואל רבי חיים שמואלביץ', קיבלת ילד, לא סתם ילד, יוסף הצדיק הולך 
להביא את המשיח, את רואה מי הוא הילד הזה, תגידי לה' תודה איזה ילד 
הבאת לי, יוסף, שכל מצרים עליו, יוסף הוא השליט, לכאורה נשאל, "מה 
את מודה על תמרים", שבעלך לא יצעק עליך שנגמרו התמרים, והרי זה 

מתגמד לעומת גדלותו של יוסף? 
אלא שרחל לימדה אותנו שעל הדברים הגדולים אנשים רגילים להודות, 
אבל לדברים הקטנים האם שמנו לב? מי אכל תמרים אלו, מי שבר כד זה, 
זה לא טובה שה' עשה לי? מלמדנו רבי חיים שמואלביץ', אדם שיתחיל 
לחיות ככה יראה הכל אחרת בחייו, הוא לא יאמר לאשתו תודה רק על 
האוכל, תודה ששמת לי בקבוק שתיה במקרר, הוא יודה לה על כל המכלול 

אפילו על הדברים הפעוטים ביותר. 
זה נקרא אדם בעל לב, לב שהצליח לישר קצת את העקימות שלו, עלינו 
לדעת אין כביש עקום כמו הלב, "עקוב הלב מכל ואנוש הוא, מי ידענו 
והלא אני הוא ה'", אומר הנביא ירמיה, כמה הלב של האדם עקום, הלוואי 

ונתחיל להודות לקדוש ברוך הוא כרואי וניישר מעט מעקמומיותו.
ביקר אצלי חסיד חב"ד של"ע חלה במחלה והבריא, בא לומר תודה שעזרנו 
לו לאסוף כסף למקרר, אומר לי באתי להגיד תודה. אמרתי לו: על מה 
תודה? ענה לי החסיד: יש רופא אחד בהדסה ניצול שואה, שאת המזוזה 
עקר מהדלת ואמר אין אלוקים. לא מאמין בכלום. הוא רופא אחראי על כל 
מכון שרת. גם המזוזה הקטנה הוא עקר אותה מהמשרד שלו ואמר לא רוצה 
מזוזה. הוא אמר לחסיד חב"ד הזה: אם אתה תבריא מהמחלה אני מתחיל 
להניח תפלין, אין לך סיכוי, הוא אמר בסדר, תודה לך אדוני הרופא. הוא 
מספר, שבגלל הכאבים שהיו לו, הוא היה צריך ללכת לבית החולים לבקש 
הרדמה של ניתוח, כי אין כדור שיכול לעצור את הכאבים האלה, הוא היה 
הולך לבית חולים היו מרדימים אותו לכמה שעות. הוא אומר הבנתי מה 
הקדוש ברוך הוא רצה ממני, הוא התחיל לקחת תהילים, לשיר לה' כל יום 
על החיים היפים שנתן לו, כל יום היה הולך שעה וארבעים לכותל הלוך 
חזור עם תהלים ושר לה', מגיע לכותל מנשק את האבנים וחוזר בחזרה. 

לימים אמר לו הרופא, תראה לי את הצילום שלך, אם אתה הבראת אני 
מניח תפלין, הראה לו את הצילום הוא הסתכל על זה ואמר לו תכין לי 
תפלין. מה הקדוש ברוך הוא רצה להשיג בזה, למה אני עושה לך את כל 

הצרות האלה? בשביל התעוררות, להגיד תודה על מה שנתתי לכם.
בשביל שנבין, נקח לדוגמא אשה שרוצה שבעלה יעריך אותה ויאמר לה 
תודה, מה עושה? עושה לבעלה סנקציות. "הוא לא אומר לי כלום? אין 
בעיה עכשיו שיסתדר לבד. אני לא עושה בשבילו כלום. שיתחיל להבין 
שהוא צריך אשה". ככה כביכול הקדוש ברוך הוא עם האדם. תתחיל לומר 
לי תודה על הדברים שנתתי לך בחיים, גם על הדברים הקטנים שאף אחד 

לא שם לב אליהם. 

 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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תחילתו של הסיפור הוא בילדותי, למדתי בתלמוד תורה ירושלמי. הייתי 
ילד שקט ועדין, אך מקובל חברתית, בכיתתי למד ילד, אכנה אותו יוסי, 
שמאז שהכרתי אותו היה פרוע, פורק עול ומושחת במידותיו. למעשה, 
כל ילדותי עברה עלי בפחד נורא מאותו ילד. ניתן לומר שבמהלך שמונה 
שנות הלימוד לא היה ילד בכיתה שלא ספג מנחת ידו, וחמור יותר – ממצב 

של השפלה, חרמות ופגיעות אחרות.
כשסיימנו כיתה ח' התפזרנו לישיבות, וכשהגעתי לישיבה, התברר שחוץ 
ממני הגיע מתלמוד התורה שלנו עוד ילד. ניחשת נכון, אותו יוסי. הדבר 
הראשון שהוא עשה זה ליידע את כל חבריי החדשים בחסרונותי, בחולשותי 
וגם בחולשות ובחסרונות שכלל לא היו בי. מובן שהוא העביר הלאה את 
הכינוי שבו נהג לכנות אותי. שלוש השנים הבאות היו סבל מתמשך עם 
הפסקות מבורכות בימים שבהם נשלח לביתו על התנהגויות מחפירות. 
קשה לי להסביר כמה הרס הכניס יוסי לחיי. אם בשנות תלמוד התורה 
ההתעללות שלו התחלקה איכשהו בין כל ילדי הכיתה, הרי שכעת הוא 
מיקד כלפיי את כל האש. בסך הכול הייתי נער שמח ודי תמים, ובישיבה 
הקטנה ההצקות שלו הפכו לרוע מתוחכם שלא יכולתי להתמודד מולו.

זו הייתה הצרה הפרטית שלי. עברתי אותה לבד. איש לא ידע. לא הורי 
ולא הר"מים, ואפילו המשגיח לא ידע מאומה. הוא ניחש משהו, אך מעולם 

לא קיבל אישור לניחושיו. משהו קרה לנפש שלי. המהלומות הקשות 
שקיבלתי לא יכלו להותיר אותי כפי שהייתי. נער אחר קם וצמח 
בתוכי, נער שהמשיך ללכת ואפילו לחייך, אולם אותו נער ידע כי 

הותיר מאחוריו נער קטן המדמם למוות.
הלכתי לישיבה גדולה ולאחר מספר שנים התחתנתי. "התחתנתי" 

יכול להישמע כמו "באושר ועושר עד היום הזה", כאילו 
אם אדם מתחתן הכול נמחק, אבל אצלי שום דבר לא 
נמחק. מעולם לא סלחתי לאלה שפגעו בי, והעובדה 
שלא ביקשו ממני מחילה סייעה למצפוני לעבור יום 
כיפור אחר יום כיפור, ועדיין איני סולח להם. למדתי 

בכולל מספר שנים, ולאחר מכן מצאתי עצמי מחנך 
לילדים, ומאוחר יותר ר"מ בישיבה לנערים. 

עם הזמן הרפיתי ממחשבות הכעס, הכאב 
והשנאה כלפי אלה שפגעו בי, ובעיקר 
כלפי זה שעמד בראשם, אבל לרגע 

אחד לא שכחתי.
בעבודתי החינוכית ראיתי יעוד למנוע את 

להגיש פציעתם של ילדים ושל נערים, ואם לא למנוע,  לפחות 
סעד ועזרה וחבישת הפצעים כדי למנוע מהם פגיעות מהסוג שנפגעתי 
אני. בגיל שישים, לאחר שחיתנתי את כל ילדי, אירע אסון במשפחתי. 
רעייתי חלתה במחלה קשה, ולאחר שנתיים של מאבק קשה ומתיש השיבה 
את נשמתה לבוראה. אשתי הייתה האדם היחיד שידע את מה שאני נושא 
בלבי. אגב, זה קרה שש שנים לאחר נישואינו, ללמדך כמה היה קשה לי 
להוציא את זה מהלב, אפילו אליה. התאבלתי עליה במשך שנתיים, ואז 
החלו ללחוץ עלי להינשא בשנית. נעתרתי, לא בקלות, והתחלתי לשמוע 

שידוכים בפעם השנייה בחיי.
במהלך הזמן הוצעה לי אלמנה הצעירה ממני במספר שנים, נפגשתי 
ִאתה, ולאחר פגישות אחדות הגענו להבנה כי יש בינינו מכנה משותף 
לפרק ב'. בפגישה שהייתה מבחינתי אחרונה לפני החלטה, דיברנו קצת 
על המשפחה שממנה באה לפני שנישאה. שם המשפחה הוא נפוץ ביותר 
וקשה רק על פיו למצוא אנשים מוכרים, לכן התחלתי לשאול על אחיה 
ואחיותיה. אף שידעתי את שמם ותפקידם, לא ממש ביררתי עליהם. ואז 
הגענו לשם שנשמע לי מוכר. התחלתי לשאול עליו עוד ועוד, ומהר מאוד 
התברר שאחיה הגדול הוא לא אחר מ"יוסי", הנער שפגע בי כה קשות 

בימי ילדותי ונעורי.
נראה היה שהיא לא ששה לדבר עליו, ועקב מצבו המשפחתי הבנתי 
מדוע, אך ראשי כבר לא היה שם. חשבתי על כך שאני הולך לקשור קשר 
נישואין עם אחות של אדם מושחת מידות, שעד היום לא ממש השתנה. 
אני מוכרח להודות שכל הנכונות שהייתה לי – ירדה לגמרי והתחלפה 
בהסתייגות ואפילו בסלידה. לא היה לי שום חשק להתקשר למישהו 

שנמצא בקשר משפחתי עם הברנש הזה, ודאי לא עם אחותו. סיימתי את 
הפגישה בחיפזון כשכולי אפוף שרעפים. בירור שעשיתי העלה שמשפחתו 
לא ליקקה ממנו דבש, וכל חייו המיט עליה חרפה וצער, אבל את הנעשה 
אין להשיב. משהו בי נרתע מקשר נישואין עם אחות של אח כזה. ידעתי 
היטב את הנאמר "הנושא אישה יבדוק באחיה", ואני בדקתי, כמה בדקתי. 

הנער המת שבי קבור אי שם בישיבה, האם לא יכיר את הקברן שלו?
הודעתי כי איני מעוניין להמשיך. היה ניסיון אחד לגשש מדוע החלטתי 
כך, והעניין ירד מהפרק. חודש לאחר מכן מופיע בדלת ביתי בן־אדם. 
הוא לא היה צריך להציג עצמו. הכרתי אותו כפי שהכרתי את חלומות 
הסיוטים שלי בהם הופיע בתדירות. זה היה יוסי. הוא ביקש להיכנס 
ונעניתי. לבי היה בוער וסוער. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. למרות 
עשרות השנים שעברו עדיין זכרתי את מה שעולל לי בצעירותי. הוא 
התיישב והחל לדבר. "תראה", אמר, "אחותי קישרה בין העלאת שמי לבין 
ההחלטה השלילית שלך. אני לא בא לכאן כדי לשכנע אותך שהשתניתי, 
כי לא השתניתי. בעצם כן, אבל לא מהסיבות הנכונות. החיים כופפו אותי 
וכפו עלי לעצור את מעשי. במהותי נשארתי אותו יוסי שהכרת, ושילמתי 
על זה מחיר כבד. איני מגיע כדי לשכנע אותך שתתחתן עם אחותי, כי 
לדעתי אני האדם האחרון שישכנע אותך במשהו וייתכן שניסיון מִצדי 

יביא את התוצאה ההפוכה".
"אתה בטח רוצה לשאול לשם מה הגעתי". לא הגבתי. האווירה נעשתה 
מעיקה. "הגעתי כדי לספר לך סוד שאינו ידוע לאיש פרט לי ולהוריי 
ז"ל. זהו סוד שאני מודע לו כמעט כל חיי, מאז היותי בן 10, ובכן, 
בגיל עשר חיטטתי במסמכי הוריי וגיליתי שאני ילד מאומץ. 
זה היה רגע המשבר בחיי. כיוון שלא שיתפתי איש 
בתגלית זו, הרגשתי תחושת דחייה, מחשבות מענות 
על זהות הורי ועל סיבת נטישתם אותי. הפכתי לילד 
מרושע וזוועתי, ואני חושב שאתה תוכל למצוא את 
המילים המתאימות יותר ממני.  כל חיי הסבתי להורי 
המאמצים ולמשפחתי המאמצת רק רוע ובושה. 
עשיתי הרבה רע בחיי, והקב"ה גמל לי 
בהתאם. חיי אינם טובים. פסיכולוגית 
אני מוגדר כבעל הפרעת אישיות. זה 
אומר שלא הצלחתי להתמיד בנישואי, 
ילדי אינם בקשר ִאתי, ואחי ואחיותיי 

עושים זאת בלא חשק רב."
ו  ז  , י ת ו ח א שנפגשה ִאתך, הייתה האדם היחיד שנטתה לי חסד "

ודאגה לי. לא יכולתי לראות אותה משלמת מחיר כה כבד בגללי. חשבתי 
לבוא ולבקש ממך מחילה, להתחנן לפניך לסלוח לי, אבל ידעתי שזה לא 
יעזור. היה לי מספיק זמן לעשות זאת ואיחרתי את הרכבת. לכן החלטתי 
לתת לך מתנה שאותה לא נתתי לאיש, וזה הסוד שאיני באמת אחיה, 
אין לי שום קשר דם ִאתה. אם פחדת להינשא לאחות של מפלצת, ובכן, 
היא אינה אחותי. חשבתי שאמות עם הסוד הזה, שמשום מה חשוב לי 
מאוד לשמרו, אבל למראה ִסבלה החלטתי שאעשה פעם אחת מעשה 

טוב ואקריב את סודי למען אושרה.
"זה הכול", אמר. "לא אעיק עליך. אני רק רוצה הזדמנות לבקש ממך 
סליחה ומחילה על מה שעשיתי לך. אני יודע שאין בכך כל תועלת, לא 

אחרי כל השנים הללו, ובכל זאת אני מבקש".
לא ישנתי בלילה. בבוקר קמתי עם החלטה ברורה. התקשרתי לשדכן 
והודעתי לו שהוא יכול להודיע לה שאני ממשיך. בפגישה הבאה הודעתי 
לה כי אני מעוניין להינשא, ואכן נישאנו בתוך חודש, ואנו חיים יחד כבר 
שמונה שנים. מעולם לא סיפרתי לה את הסוד של אחיה. גם היא אינה 
יודעת מה גרם לי לשנות את דעתי, ובחכמתה אינה שואלת. אבל אתה 
יודע. השינוי נגרם לא בגלל גילוי הסוד,  הסליחה שהוא ביקש ממני, היא 
זו ששינתה את החלטתי. יוסי של אחרי הסליחה היה אדם אחר מהאיש 
הרע שפגע בי כל כך ושסירבתי אפילו להתקרב אליו. הסליחה טיהרה 
אותו בעיני, והייתי מסכים להינשא לאחותו – גם אם הייתה באמת אחותו. 
יש קונה עולמו בשעה אחת. סודו של יוסי היה המעשה ששכנע אותי כי 

הוא ראוי לסליחתי.

בודקין באחיה / הרב חיים ולדר
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רבי שלום שבדרון זצ"ל

היה זה בערוב ימיו של המגיד הירושלמי רבי שלום שבדרון זצ"ל. הוא שכב 
על מיטתו שקוע בשינה עמוקה, כשסביבו עומדים בני ביתו בסבר פנים 
מודאג. היתה זו שעת בוקר, בבית בתו בבני ברק, לשם הגיע בליל אמש 
תשוש ויגע לאחר מספר ימי אשפוז בבית החולים. הדקות החולפות התריעו 
על שעת סוף זמן קריאת שמע הקרבה ובאה. ביודעם עד כמה חביבה מצוות 
קריאת שמע על סבם הגדול ועד כמה עמל כל ימיו שלא להפסיד ולו פעם 
אחת את קריאתה בזמנה, נכנסו נכדיו אל החדר וביקשו להעירו. אלא שאז 
גילו הם כי מדובר במשימה שאינה קלה, הסבא היה שקוע בשינה שנראית 
דומה יותר לעילפון. רהיטים שהוסעו על פני החדר, מחיאות כפיים, קריאות 
קולניות, ניסיונות טלטול ונשיפות – כל אלו לא הועילו כלל, ר' שלום לא 

הראה סימני התעוררות.
הנכדים עמדו לפני ייאוש, וכבר החלו בדיבורים על הצורך בהזמנת רופא 
שיבדוק את המצב, אולי באמת מדובר בעילפון כבד... אלא שאז נפתחה 
הדלת באחת, בפתח הופיעה בעלת הבית, בתו של ר' שלום, מי שהכירה 
אותו יותר מכל. היא הביטה בהמולה הסובבת את המיטה, הבחינה בלחץ 
שעל פני הנכדים והתעניינה לפשרם של דברים. "סבא לא קם" – הסביר אחד 
מהם, "וכבר עומד לעבור זמן קריאת שמע" – הוסיף משנהו בחרדה. "זו לא 
בעיה" – הגיבה הבת, שכבר הכירה היטב את אביה הדגול. "בואו ואראה לכם 
כיצד מעירים אדם גדול כמו אבי". "אבא!" – ניגשה הבת למיטת אביה וקראה 
ללא מאמץ, "זמן קריאת שמע!!!", ליותר מכך לא היה ר' שלום זקוק. טרם 

הספיקה בתו לסיים את המשפט, וכבר הזדקף לו באחת מעל מיטתו, נטל 
ידיו והניח את רגליו על הרצפה הקרה והשליך מעצמו את השמיכה באחת.
"זמן קריאת שמע??" – שאל כלא מאמין, ופניו שעדיין אחוזות היו בקורי 
השינה הביעו זעזוע עמוק. "אוי!" – קרא בחרדה, "למה לא הערתם אותי 
קודם?!", ר' שלום נטל שוב את ידיו בזריזות והביט בשעונו כלא מאמין. 
"בעוד דקות ספורות סוף זמן קריאת שמע, מי יודע אם אספיק". ניכר היה 
כי הוא מתחלחל מן המחשבה, אולם בני הבית הרגיעוהו – "סבא, קודם כל 
נותר עוד די זמן כדי להספיק קריאת שמע לפני שיעבור הזמן. שנית, מדובר 
על סוף זמן קריאת שמע של ה'מגן אברהם', אולם עד סוף זמן קריאת שמע 

של הגר"א, נותר עדיין זמן רב.
או אז הרשה לעצמו רבי שלום להירגע, הוא חייך לסובביו את חיוכו הנצחי 
בטרם נעמד על רגליו, והחל קורא בדבקות קריאת שמע, עוד הספיק להודות 

להם בכל פה: "הצלתם אותי, תזכו למצוות"!

* * *
כאשר ביקר הגאון רבי שלום שבדרון זצ"ל באירופה והוא כבן שבעים וחמש 
שנים, זקן ותשוש, אירע ובדרך הילוכו ברחוב מעד ונפל. וכך גם אירע ביום 
שלמחרת הוא נתקל ונפל על הארץ. "למה נפלתי"? שאל רבי שלום את עצמו 
ואת מלוויו שוב ושוב. שאלה זו הציקה לו מאוד, ולא עזרו כל ההסברים כי 

בעולמם של מבוגרים הנפילה מצויה. הדברים לא נקלטו באוזניו.
לפתע קם על רגליו ואמר: אני הולך להתייעץ עם הצדיק ממנצ'סטר רבי 
יהודה סגל. חלפה שעה ורבי שלום הודיע חגיגית: "החלטנו יחד עם רבי יהודה 
סגל שהנפילה נגרמה עקב חיסרון בהכרת הטוב... בימים אלא מתקיימת 
בארה"ב שמחת נישואין של בן אחד ממכריי, יהודי שהתחסד עמי רבות. 
האיש ביקש ממני מספר פעמים שאבוא להשתתף בשמחתו ולא נעניתי לו, 
כוחותיי הדלים מנעו ממני להסכים להטלטל עד ארה"ב. אבל הכרת הטוב 

מה יהא עליה? הכרת הטוב! הייתי צריך לנסוע!".
הודיע אפוא רבי שלום נחרצות שהוא נוסע לאמריקה. "מחר ה'שבע ברכות' 
האחרון ועלי לנסוע לאמריקה". רבי שלום ביקש להודיע טלפונית שהוא 
מגיע, ארז מזוודה קטנה ויצא לדרך. ואכן הספיק רבי שלום לשמח את 
החתן ואת אבי החתן, ונסך אהבת תורה ויראת שמים במאות המשתתפים 
שנכחו שם. כששב ללונדון נזקק למנוחה של מספר ימים, אך רוחו היתה 
עליזה ביותר. הוא חש נקיון פנימי. עשיתי מה שהיה מוטל עלי, וכתמיד 

השתדל לעשות כן בשלמות.

פתרון לחידה משבוע שעבר:
כך אמר ה' למשה - ַויֹּאֶמר ה' ֶאל 

ֹמֶשׁה בֹּא ֶאל ַפְּרֹעה ִכּי ֲאִני ִהְכַבְּדִתּי 
ֶאת ִלּבֹו )וכן שאר הפסוקים 

המדברים על הכבדת לב פרעה(

1.  שם הפרשה

עוד מילה לחושך. )י' :כ"ב(  .2

משה ואהרן באו אל פרעה עם מסר מה' אלקי ______ )י' :ג'(  .3

את בשר קרבן הפסח אוכלים "צלי אש ו_______ " )י"ב:ח'(  .4

"ועצם לא _______ בו" )פרק י"ב(.  .5

"_______לא תשברו בו" )פרק י"ב(.   .6

. הקרב צריך להיות צלי אש, ולא    .7

ּוְלֹכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא ֶיֱחַרץ ֶּכֶלב ְלֹׁשנֹו   .8

_______ ְוַעד-ְּבֵהָמה. )פרק י"א(

צריך להשבית דבר זה מהבתים שבעת ימים.    .9

)פרק י"ב(. 

10.  ַוִּיְסעּו ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס, ֻסֹּכָתה, ְּכֵׁשׁש-

ֵמאֹות ֶאֶלף _______ ַהְּגָבִרים, ְלַבד ִמָּטף. )פ' 

י"ב(

11.  מלאכה שמותר לעשותה ביום טוב: "אשר 

_______ לכל נפש" )פרק י"ב(

12.  בעשור_______ לוקחים את השה, 

ובארבעה עשר יום _______ שוחטים אותו. 

)אותה המילה, פעם אחת(

13.  ְוָלְקחּו ִמן ַהָּדם ְוָנְתנּו ַעל _______ 

_______.  )שתי מילים ללא רווח(

14.  _______  ְוָׂשִכיר ֹלא ֹיאַכל ּבֹו.  )פרק י"ב(

האות האחרונה של כל תשובה היא גם האות הראשונה של התשובה 
שלאחריה.  התחילו במספר 1 והמשיכיו משם.  כתיב המסורה )כמו 

שכתוב בחומש(, אלא אם כן צויין אחרת. 

מהפרשה, התוכלו למצוא מצווה או דברי חז"ל כל תמונה מסמלת פסוק, 
אותם?

1234
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הורים יקרים,
הנכם מוזמנים ליום פתוח בבית ספרנו "כאייל תערוג" בי"ס בית יעקב 

"כאייל תערוג" 
הר חומה

ברוכים הבאים!
יום שישי יב' בשבט תשע"ט | 18/01/19 | 09:30-11:30

ר"ח שמחת כהן 24 הר חומה

להתרשם
לחוות 
לשמוע
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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'  
16:40 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

16:30 )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'  
17:00 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  

17:30 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש  
17:50 )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!

בשבוע הבא יום ג', ט' שבט)15/01( ימסור מורנו הרב שליט"א שיעור ב:
בכפר סבא ב-19:00, בית כנסת "אוהל יעקב", רחוב השופטים 1

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

שיעור הרב השבוע בבני ברק


