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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

"ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו כֵֹהן ִמְדָין חֵֹתן מֶֹׁשה, ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֱאֹלִהים ְלמֶֹׁשה, 
ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו" – יתרו שומע את התנהלותה של מלכות שמים 
ביחסם לעם ישראל ואת הענישה שניחתה על המצרים, אותה ענישה 
מדוקדקת שנאמר, ִּכי ַבָּדָבר ֲאֶׁשר ָזדּו ֲעֵליֶהם, בקדירה שבה בישלו 
בה נתבשלו, כל זאת שמע יתרו ומגיע למסקנה  ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי 

ָגדֹול ה' ִמָּכל ָהֱאֹלִקים.
כולנו שומעים בכל יום על מלכות שמים, ועל עונשיה ועל כוחה 
וגדולתה, אבל הידיעות לא פועלות בקרבנו, ולא מחלחלות בתודעתנו, 
ולכן ממשיכים אנו באותו מהלך חיים, אנו שומעים השכם והערב על 
אנשים שחלו במחלות קשות, שומעים על תאונות מחרידות, שומעים 
על אסונות קשים, ועדיין טבעינו רע ועורפינו קשה, וממאנים אנו 

להמשך אחר האמת.
"ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵאל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע" – כל העולם 
צועק, כל הבריאה זועקת "ה' הּוא ָהֱאֹלִהים" "ּוַמְלכּותֹו ַבּכֹּל ָמָשָׁלה", 
"ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל ּדֹור ָוֹדר", ועדיין רואים אנו אנשים שמאמינים 
במציאות האל אבל מתכחשים לתורתו, ופועלים עפ"י רצונותיהם 

ומאויהם ולא עפ"י רצון ה.
"ִׁשְמעּו ּוְתִחי ַנְפְׁשֶכם" – אם האדם שומע ויודע להפנים זה מחיה את 
כל נשמתו, על האוזן אמרו חז"ל שהיא האיבר החשוב ביותר בגוף 
האדם, ש- 'אם ֵחְרׁשֹו נותן לו דמי כולו', 248 איברים יש באדם וע"י 
האוזן כולם חיים, שנאמר "ִשְׁמעּו ּוְתִחי ַנְפְשֶׁכם", ואמרו חז"ל היאך 
חביבים ישראל שהוא מפתה אותם, הדא הוא דכתיב שמעו דבר 
ה'. שאם ייפול אדם מראש הגג וכל גופו לוקה, הרופא נכנס אצלו 
ונותן לו רטיה בראשו וכן בידיו וברגליו ובכל איבריו, ונמצא שכולו 
רטיות, אבל אני איני כך אומר ה', אפילו כל גופו סובל אך האוזן 
שומעת, בכך כל גופו מקבל חיות, כאשר שומע האדם איך הקב"ה 
עושה הכל לטובה, ואיך הוא  "טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכל", מיד  "ְׁשמּוָעה 

טֹוָבה ְּתַדֶּׁשן ָעֶצם".
"ֵמִסיר ָאְזנֹו ִמְּׁשמַֹע ּתֹוָרה, ַּגם ְּתִפָּלתֹו ּתֹוֵעָבה" – אדם שאוטם אוזנו 
מלשמוע את המסרים וההוראות ששולחת אליו מלכות שמים, הוא 
לא ייענה בתפילותיו, הן נמאסות, ונהפוך הוא, "ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר 

ִּתְׁשְמעּו", אלו מצות ה' אלוקיכם, כל הברכה תלויה בשמיעה.
הגמרא מספרת שרב נחמן שמע שיש מגפה קשה בבבל, מיד עשה 

תענית ותשובה, חרטה על כל טעויותיו, מדוע שאלה הגמרא? אמר 
רב נחמן, אם שפחה לוקה גבירה לא כל שכן? אם בבל שהיא השפחה, 
סובלת ומקבלת עונשיה מה', אז הגבירה שהיא ארץ ישראל על כל 
יופיה, בודאי שגם היא עוד תסבול, כי אין פורענות באה לעולם 

אלא בשביל ישראל.
כולנו קוראים ושומעים על הריגות ורציחות שנעשות בארצות 
שכנותינו סוריה מצרים וכו', ומרגישים תחושת הקלה ורווחה ש- 
"ה' ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון", וזו מסקנת שוא, משום ש-60 שנה 
הקב"ה גבה מאיתנו מחירים גבוהים מאד של הרוגים במלחמות 
ופעולות טרור, ובכל שנה בתי הכלא גדלים, המוסריות יורדת יותר 
ויותר, הפשעים והעוונות נעשים קשים יותר, רמת הפשיעה הולכת 
ועולה, וודאי שאיננו זכאים למתנות משמים. אם כן המסקנה היא, 
"ִהְכַרִּתי גֹוִים ָנַׁשּמּו ִּפּנֹוָתם, ָאַמְרִּתי ַאְך ִּתיְרִאי אֹוִתי, ִּתְקִחי מּוָסר" – 
למה הכרתי גוים, למה יצרתי רציחות והריגות אצל הגוים, כדי שעם 

ישראל היושב בציון ישמע ויפנים שאנו הבאים בתור.
וחז"ל מספרים בגמ' סנהדרין על אביו של חזקיהו המלך, שקראו 
לו אחז, שהיה אדם עם השקפות עולם אנטי דתיות, עד שרבותינו 
הגדירוהו כ-"אוחז בתי כנסיות ובתי מדרשיות וסוגרם", היה מחפש 
היכן נפתחים מוסדות תורה חדשים והיה מבקש בתואנות של פגיעה 
בשלטון החוק לסוגרם, ואפילו את בנו חזקיהו ביקש לשרוף לפסילים 
שלו ולעבודה זרה שלו, אך לא עשה כן בזכות תושיה של אמו של 
חזקיהו שסכה אותו בשמן מיוחד חסין אש מדמו של "סלמנדרה", 
שהיה סוג של חיה שדמה מגן מפני חום האש. ובכל זאת לא מנאו 
את אחז עם כל רשעותו בין אותם אלו שאין להם חלק לעולם 
הבא, ומפני מה לא מנאוהו, מפני שהיה לו בושת פנים מישעיהו בן 
אמוץ. כשישעיהו הנביא היה מוכיחו, היה אחז מקשיב ולא משתיק 
אותו – על הכבוד הזה שעשה – שהיה מוכן לשמוע אפילו שהיה 
רחוק מלקיים, לא מנאוהו בין אותם מלכים שאינם בני העולם הבא.
אמר הקב"ה, שתי כוסות מזגתם בסיני, נעשה ונשמע, שברתם את 
"נעשה" ועשיתם לפני עגל, הזהרו ב-"נשמע", "ִשְׁמעּו ְדַבר ה' ֵבּית 
ַיֲעקֹב", לפחות לשמוע את האמת גם אם לא מיישמים אותה! גם 

לשמיעה יש מעלה גדולה מאד!
שבת שלום, אייל עמרמי

מאמר הרב

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
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כך ניצחתי את קלמן / סיפורו של איש חינוך

הייתי אברך צעיר בתחילת דרכי, משחזר איש חינוך נודע מארצות 
הברית. משפחתי גדלה ונזקקתי ליטול על עצמי את עול פרנסת 

הבית ברצינות. האמת היא שכבר משנות ילדותי היה 
־חלום חיי להפוך ביום מן הימים למחנך דגול בי
שראל, לכן הלכתי מיד על כיוון זה. הוצעה לי 

משרה של מלמדות בחיידר המקומי. לקחתי 
את התפקיד בדחילו ורחימו, ונכנסתי לכיתה 
ללמד את ילדי ישראל תורה כנתינתה מסיני.
איש לא הכין אותי להתמודדות הראשונה 

שנקלעתי אליה. בעודי מוסר בהתרגשות את 
השיעור הראשון שהכנתי בעמל רב, שמעתי 

לפתע קול תיפוף קצבי מאחד השולחנות. הישרתי 
מבט לכיוון מקור הקול וראיתי אותו... את קלמן. תוך 

דקותיים היתה כל הכיתה בעקבותיו וליהודים היתה אורה. לא 
אלאה אתכם באריכות דברים, רק אגלה כי תוך ימים ספורים התחלתי 
להבין שיש כאן ילד בעייתי, מפריע סדרתי לשיעורים, מחוצף לא 
קטן, שאין מנוס מלסלק אותו ולהתפטר ממנו, ויפה שעה אחת קודם. 

אף הנהלת התלמוד תורה עמדה מאחורי המהלך.
טרם אנקוט בצעד דרסטי שכזה, החלטתי לעלות אל אבי מורי לשאול 
בעצתו ונדהמתי מהתשובה שקיבלתי. "אם הנך צריך לפגוע בנפש 
בישראל ולהעליב כך במסגרת תפקידך החדש בחינוך ילדי ישראל, 
חפש לך אפוא פרנסה אחרת...  סימן הוא שאין זה התפקיד המיועד 

לך משמים" – אמר. אבי היה החלטי מאוד. "כאשר תעלה לבית דין 
של מעלה, וישאלו אותך מדוע העלבת נשמה של ילד יהודי, מה 
תשיב? – האם תוכל לענות שמתוקף תפקידך כ'מלמד' היית מוכרח 
'להעיף' אותו מהכיתה? זו תשובה מספקת? הרי עדיף שתצא ותשמש 
כ'שוחט' בהמות ועופות. מדובר ב'צער בעלי חיים' קטן יותר...", חתם 

אבי את תשובתו בלב שותת דם.
החלטתי לחשוב מחוץ לקופסה. למחרת, בתחילת השיעור, 
ברגע שהחלו הצחקוקים והדפיקות, פניתי מיד 
לקלמן וביקשתי ממנו שייגש לחדר המלמדים 
ויביא לי כוס מים. הוא הופתע מאוד ומיהר 
לעשות כפי שהתבקש. בעת שחזר עם הכוס 

־בידו, אמרתי לו בחמימות: תודה רבה, והוס
פתי מחמאה על פאותיו המסודרות בחן... 

איכשהו, השיעור הזה עבר בשלום.
למחרת, בהגיע רגע ההפרעה היומית, שוב 
התבקש קלמן להביא לי כוס מים, כאשר הפעם 
אני מחמיא לו על ילקוטו המסודר. ביום השלישי, 
שיבחתי אותו על כוס המים שהוא מוזג עבורי בכל הלב, 
וכי כל השיעור שאני מוסר נזקף לזכותו... ביום הרביעי, הוא שמח 

לשמוע שאני שם לב כי הוא מקשיב היטב לשיעור.
סוף דבר, לאחר כמה ימים חלף המנהל ליד הכיתה ונאלם דום למראהו 
של קלמן היושב בשקט וגומע בצמא כל הגה, ואף מתערב ושואל 
שאלות ענייניות ביותר במהלך השיעור. המנהל ביקש הסברים ואני 
התנדבתי להסביר: ניצחתי את קלמן בדרך האהבה... לפעמים אפשר 
'לנצח' תלמיד מתקשה דווקא בדרכי נועם ואהבה, ובחשיבה יצירתית 

מחוץ לקופסה.
)המבשר - דרשו(

להרגיש את השני

הרב שמואל גנוט מביא סיפור ששמע מר' מאיר סופר שליט"א: 
במשך שנים הייתי סופר סת"ם, ובאחד הימים ביקש ממני הסטייפלר 
זצוק"ל שאתקן בעבורו ספר תורה שהגיע לידיו. הסכמתי כמובן 
ועד שהספקתי לצאת למעונו של הסטייפלר, והנה הוא עומד בפתח 
דירתי ובידו ספר התורה. התיישבנו ובדקנו את ספר התורה, וכיון 
שנצרכו בו תיקונים הדורשים זמן, הצעתי להשאיר את ספר התורה 

־בביתי ולתקנו. 'והיכן תניח לבינתיים את ספר התורה?' שאל הס
טייפלר, ואני הצבעתי על מדף-בר בארון הספרים, מקום בו הספר 
יכול להישמר כראוי. הסטייפלר זיע"א הביט בארון ואמר: 'לא, זה 

לא מקום טוב. תמצא מקום אחר'.
"'מדוע?', תהיתי ומרן הסביר בפשטות: 'אני רואה שמונחים כאן 
קישוטים וחפצי הנוי של רעייתך. אשה רוצה שבמדף שבסלון יעמדו 
חפצי נוי. אי אפשר לשים ספר תורה על חשבון הקישוטים וחפצי 

הנוי של האשה...'
־ועוד מעשה נפלא שסיפר רבי מאיר סופר שליט"א: בביהכנ"ס 'לד

רמן' התפלל במשך שנים רבות יהודי ירא שמים, ששימש כפרופסור 
מוכשר מאד בתחומו. כל גדולי לדרמן ובראשם מרן ה'קהילות יעקב' 
זצוק"ל, העריכו מאד את יראתו וצדקותו. אותו פרופסור התגורר 
בשכונת 'רמת החייל', בצפון מזרח תל אביב, והיה מגיע מדי שבת 
ברגל מביתו המרוחק, כדי להתפלל ב'לדרמן'. בשבת קייצית אחת 
חמה, ערך הפרופסור קידושא רבא לכל מתפלי בית הכנסת, לרגל 

הולדת נכדתו. הקידוש נערך בביתו של גבאי ביהכנ"ס, הרה"ג רבי 
משה כהן שליט"א, והוגש בו כיבוד עשיר במיוחד, הרבה יותר מבכל 
קידוש. הסטייפלר זצוק"ל נכנס לקידוש והתיישב בצד לידי. הציבור 
ישב ונהנה מהמטעמים, והאזין לדרשתו של אחד מגדולי תלמידי 

החכמים ב'לדרמן', שהאריך בדברי דרוש משמחים.
לפתע רמז הסטייפלר ואמר 'גענוג' )די, מספיק(. הדרשן החשוב 
הפסיק את דרשתו במהירות, והסטייפלר זי"ע הסביר לסובבים: 
'אנחנו אוכלים ושותים ונהנים מהדרשה, אבל בבית מחכים לנו 
האשה והילדים. חם להם, הם רעבים, הם רוצים שכבר יתחילו את 

סעודת השבת. לכן צריך להזדרז...'
כמה חשוב ונצרך לבית יהודי אמיתי שכל אחד מאיתנו יסגל לעצמו 
בקביעות דפוס מחשבה מתחשב, אשר תמיד שם את רגשות וצרכי 
בן/הת הזוג אל מול עיניו, וישתדל שלעולם צרכיו האישיים לא 

יבואו על חשבון השני.
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לחץ דם גבוה - הדרך הטבעית

רבים ממי שחצו את גיל ה-50 נאלצים ליטול בקביעות 
תרופות להורדת לחץ דם. לפניכם הדרך הטבעית 

והבריאה לעשות זאת.
פלפל חריף - פלפל חריף מכיל קפסאיצין - מדלל 
דם מתון, המפחית את תהליך ההידבקות של 
טסיות הדם. בדרך כלל, מידת חריפותו של הפלפל 
נקבעת לפי כמות הקפסאיצין שהוא מכיל. הפלפל 
החריף מכיל גם ויטמין E וויטמין C. מחקרים 

הוכיחו כי פלפל חריף מסייע לשיפור זרימת הדם, 
למלחמה בדלקות, למניעת גודש, לחיזוק המערכת 

החיסונית ולהפחתת משקל. 
סלרי -  אכילת סלרי תורמת להורדת לחץ דם, שכן היא 

גורמת להרפיית תאי השריר החלק שבכלי הדם. אכילת 4 גבעולי 
סלרי ביום תספק לכם את מלוא הכמות הדרושה של המרכיב הפעיל 

שבצמח המשפיע לטובה על ערכי לחץ הדם.
שום -  השום יעיל עד מאוד בהפחתת ערכי לחץ הדם. הוא מתפקד 

כמרחיב טבעי של כלי הדם. מחקרים גילו כי השום מפחית את לחץ 
הדם הסיסטולי ב-30-20 מ"מ כספית, ואת לחץ הדם הדיאסטולי – 
ב-20-10 מ"מ כספית. אין ספק כי נתונים מרשימים אלה מדברים 
בעד עצמם. מחקר גרמני בן 12 שבועות מצא כי שימוש באבקת 
שום הוביל לירידה משמעותית בערכי לחץ הדם של המשתתפים. 
בנוסף, החוקרים הגרמנים הגיעו למסקנה כי צריכת השום גרמה 
להפחתה גם בערכי הכולסטרול והטריגליצרידים של 
המשתתפים. אם אתם מעדיפים להשתמש בתוספי 
תזונה המכילים שום, הקפידו לבחור תוסף המכיל 
לפחות 3,600 מק"ג אליצין – )המרכיב הפעיל 

שבשום( בכל מנה.
שמרו על רמה מיטבית של אשלגן - רמות נמוכות 
של אשלגן עלולות לגרום למחלות לב. השימוש 
הנפוץ בתרופות המיועדות לטיפול ביתר לחץ דם, 
גורם, לעתים קרובות, לירידה ברמות האשלגן. 

־בנוסף לכך, תהליכי עיבוד המזון האופייניים לת
קופה המודרנית, הכרוכים בשימוש בכמויות גדולות 

של נתרן, גורמים לפגיעה באיזון האשלגן בגופנו.
תוספי ויטמין C - מחקר מקיף, שנערך במשך 10 שנים, מצא 
קשר בין רמות נמוכות של ויטמין לבין יתר לחץ דם וסיכון מוגבר 
ללקות בשבץ מוחי. לפי אחד המחקרים שנערכו בנושא, טיפול 
בוויטמין C במינון של 250 מ"ג ביום, הקטין ב-50% את הסיכון 

לסבול מיתר לחץ דם.

בריאות ותזונה
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התחום הבולט ביותר שבו אנו זוכים לראות באופן מוחשי ש"מה' יצא 
הדבר" הוא תחום השידוכים. מאורעות שונים ומופלאים המתמשכים, 
לעתים, על פני שנים ארוכות, מזמנים את האיש והאישה למצב שבו 
יסכימו להקים ביחד את ביתם. הסיפור הבא, נרשם על גבי כריכתו 
של ספר עתיק על ידי תלמידו של רבי חיים מוולאזין, ששמע זאת 

מרבו ששמע מהגר"א בעצמו, וכה היה המעשה:
בתקופת הגלות של הגאון הוא התארח בבית אחד למשך יומיים. 
כאשר עמד לצאת ניגש אליו בעל הבית ואמר לו: "אתה, הלא, תלמיד 
חכם", השתומם הגאון ואמר "מנין למר?", ענה מארחו ואמר, "מכיר 
אני בך. ואם כן, כיצד הנך יוצא מביתי ללא תשלום?", מיד ענה 
הגאון "אשלם לך, לא ידעתי שתרצה כסף", אך התפלא למשמע 
אוזניו כשאמר מארחו, "אינני מעוניין בכסף, אלא בדבר ששווה לי 

יותר מכסף"... מהו הדבר אותו ביקש המארח?
קודם שנספר עליו, עלינו להקדים שבשונה מהנהוג במחוזותינו, 
שהכל שונאים את הביקורת, ואוי לו למי שיעז להשמיע באוזנינו 
מה אינו בסדר אצלנו, בדורות עברו היה הדבר שונה. כפי שמסופר 
על אבי שושלת רוטשילד שאירח בביתו רבנים רבים, ותמיד היה 
מפציר בהם שיערכו סיור בביתו ויאמרו לו דברי ביקורת. אחד 

מגדולי ישראל סיים את הסיור בבית, ואמר לרוטשילד: "ראיתי 
שהכל כאן נגד התורה". נבהל רוטשילד מן המילים הבוטות: "מה 
כל כך נורא כאן?", "התורה אומרת" – השיב לו הרב – "'וישמן 
ישורון ויבעט', אבל אצלך רואים 'וישמן ישורון', בלי שאתה 

בועט... ואם כך – הבית שלך כולו כנגד התורה"...
בעל הבית מיודענו בסיפורינו על הגר"א נמנה אף הוא 

על אותם אנשי מעלה של פעם, שאהבו את התוכחה, 
והיו מוכנים לשלם עליה... לפיכך משבאה הזדמנות 
זו לידו, לא היסס לתבוע בפה מלא מהגאון מוילנא, 
שישלם לו תמורת האירוח – אך התשלום היה 
מעניין, הוא רצה ביקורת כלשהי מהגר"א, על דבר 

מה שהבחין בו במשך שהותו בביתו ולדעתו 
עליו לשנותו. "לא הבחנתי בדבר הדורש 

תיקון" השיב לו הגאון.
אולם משהפציר בו הלה שוב ושוב, 

אמר לו: "לא ראיתי דבר שעלי להוכיח 
אותך עליו, אולם הבחנתי בנוהג מעניין 

שנהגת בו, ואשר אינו שכיח במקומנו, וחפץ אני לדעת מהו טעמו. 
שמתי לב, שבכל בוקר, מיד לאחר נטילת ידיים, הנך מגיש לרעייתך 
כוס תה למיטה, מה הסיבה לכך?", מששמע האיש את השאלה, 
פתח את פיו וסיפר: "אנכי בנו של רב העיירה בה נולדתי. בילדותי 
הבחינו כולם כי ניחנתי בכשרונות נדירים ביותר ובאהבת הלימוד, 
וכפי המקובל אז, גבירים רבים התחרו ביניהם מי יזכה בי לחתן. כך 
יצא, שעוד בהיותי בן 12 נחוגו 'תנאים' עם אחד מגדולי הגבירים 
בעיירה, אשר הציע נדוניה מכובדת ביותר. זמן קצר לאחר שנערך 
השידוך, הגיע המחותן לאבי ואמר לו שאינו מעוניין שחתנו ילמד 
ב'חיידר' רגיל עם שאר הילדים, והוא מבקש לשלם בעבור מורה 
פרטי שידאג לקדם אותו בהתאם לכשרונותיו המיוחדים. וכך נשכר 
בעבורי מלמד, ובכל יום הגעתי אל בית הגביר כדי ללמוד איתו".

המשיך המאחר ואמר: "המחותן לא הסתפק בכך, ומשהבין כי בבית 
אבי דר הרעב באורח קבע, החליט כי חתנו לעתיד לא יאלץ להשביע 
נפשו בלחם ומעט שום, אלא יאכל בשר מדי יום ושאר מיני מאכלים 
מזינים ובריאים. במשך כחמש שנים למדתי בביתו ואכלתי על 
שולחנו, ושני הצדדים היו מרוצים ביותר, אולם, אז החלו העניינים 
להשתבש... תחילה היתה זו רק עסקה כושלת אחת, אולם במהרה 
הסתבכו כל עסקיו של הגביר, עד שהוא פשט רגל ונותר נקי מכל 
נכסיו. מועד החתונה הלך והתקרב בצעדי ענק, מתוך התעלמות 
מוחלטת מן המצב הכלכלי הדחוק, ולבסוף, בחוסר ברירה, נגש 
הגביר אל אבי והודה לו כי אין לו מניין לשלם את כל התחייבויותיו 
הקודמות. אבי, בניגוד לדעתי, פסק שאם אין לו כסף – לא תהיה 

גם חתונה... ושטר התנאים נקרע...
ומכאן המשיך לספר המארח על המשך חייו: "במצבי החדש לא 
הייתי רק ילד כשרוני שעתיד להיות תלמיד חכם, אלא תלמיד חכם 
ממש, אשר מילא כרסו בש"ס ופוסקים, והשדכנים לא חדלו מלהציע 
לי הצעות מפתות, ואכן, כעבור זמן לא רב התארסתי בשעה טובה 
ומוצלחת עם ביתו של עשיר אחר, אשר הבטיח מחיר כפול ומכופל. 
החתונה היתה שמחה ומאושרת, ואני ביקשתי לשבת ולשקוד על 
תלמודי באין מפריע. שלשה חודשים ארכה שמחתי, כשלפתע 
התרגשה ובאה עלי צרה נוראה – חליתי בצרעת... חותני הבהיל 
למיטתי את טובי הרופאים, אולם ידם קצרה מלהושיע. שכבתי כך, 
חולה ומיוסר במשך מספר שבועות, וביום בהיר נכנס בעד הדלת 
חותני ומבט פניו לא בישר טובות. עוד לפני שפתח את פיו כבר 

הבנתי במה הוא מעוניין...
ואכן לאחר שאמר שעשה ככל שביכולתו כדי להבריא אותי, ואני 
הודיתי לו על כך, הגיע משפט המחץ: "עד מתי הנך חושב לאמלל 
את בתי?" – אמר האיש – "תן לה גט!", לא היתה לי כל ברירה, 
נתתי גט, ונותרתי כך, ללא כסף, ללא דירה, ללא אשה. ולמעשה: 
בלי שום דבר מלבד... הצרעת. לא יכולתי להתערב בין בני אדם, 
משום שהמחלה מדבקת מאוד. שכבתי בבית 'הכנסת אורחים' במקום 
מבודד, ופעם בשבוע היו תלמידי החכמים באיזור מתאספים סביבי 

ושומעים מפי שיעור בגמרא על דרך המהרש"א.
והנה הגיעה למקום קבוצה של מקבצי נדבות, ובראותם את השיעור 
שמסרתי, הציעו לי לנסוע איתם מעיירה לעיירה ולמסור שיעורים 
בבתי כנסת, כדי לזכות לתרומות מכובדות יותר ממה 
שהצליחו לקושש בעצמם, כשאת הרווחים נחלק 
בינינו באופן שווה. בתחילה סירבתי, כי מה לי 
ולכסף, ומה אעשה בו, אך הם לחצו ובקשו רחמים, 
שהם בעלי משפחות וזקוקים לעזרה הזאת, וגם 
לי כסף מסתמא לא יזיק. קיבלתי את ההצעה, 
בתנאי שכשארצה לחזור הם מחוייבים להחזיר 
אותי הנה. וכך התחלתי מסע נדודים, 
כשאני מרביץ תורה ממיטת חוליי 
ומזכה את מקבצי הנדבות שסביבי 

בסכומים נאים.
לאחר שסיימתי למסור שיעור בעיירה 
פלונית, ניגש אלי רב העיר והציע לי שידוך. "אני חולה" אמרתי 
מיד, אולם הרב הנהן בראשו ואמר לי: "זה בסדר. גם היא חולה... 
גם היא מצורעת... ועדיף שתשבו שניכם יחד, במקום שכל אחד ישב 
לחוד"... ההצעה התקבלה על דעתי ואף על דעתה של המשודכת, 
נפגשנו בינינו והחלטנו להקים ביחד את ביתנו. זמן קצר לאחר מכן 
התקיימה החתונה, וכאשר נכנסנו לחדר יחוד, פרצה הכלה בבכי 
מר. התעניינתי לסיבת הבכי, ובתשובה גילתה לי הכלה שהיא היתה 
מאורסת בעבר לחתן תלמיד חכם מופלג, אולם כיון שירד אביה 

מנכסיו התבטל השידוך... וכעת עליה להינשא למצורע...
הסיפור היה נשמע לי מאוד מוכר, ובעדינות ניסיתי לבר מה שמה 
ושם הוריה, היכן התגוררה ומי היה החתן הקודם... כאשר כל הפרטים 
תאמו בישרתי לכלה כי אנכי הוא אותו חתן... השמחה היתה גדולה 
ושנינו היינו מאושרים. המפליא מכל הוא, ששלשה חדשים לאחר 
מכן, באורח נס החלמנו שנינו מן הצרעת!... הלא תבין – פנה המארח 
אל הגאון מוילנא – זכיתי לראות באופן ברור את פירוש המילים 
"מה' יצא הדבר"! הקב"ה רצה שהשידוך בינינו יקום ויהיה, ולשם 

כך גלגל את כל האירועים באופן מופלא כל כך!
הצרעת, שאני קיבלתי, הגיעה לי ביושר, לאחר שביזיתי בת ישראל 
כשרה, אולם מדוע חלתה גם הכלה בצרעת? – משום שאלמלא כן 
לעולם לא היתה מעלה על דעתה להינשא לי!... שנים של סבל 
חלפו עליה בגללי, וכי לא ראוי, אם כן, שאגיש לה בכל יום כוס 

תה למיטתה?!...
)דרשו(

מה' יצא הדבר
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רבי יצחק חי טייב זצ"ל

כלפון העני התחיל לראות הצלחה בחייו. יום אחר יום החל להרוויח 
כסף עד שהפך לסוחר מבוסס בעל עסק מצליח ולאחר מכן עשיר 
של ממש. ההצלחה, שהאירה לו פניה בחיי החומר, הייתה הפוכה 

בתכלית בחיי הרוח.
כבר לא היה לו זמן לשבת ללמוד בבית הכנסת לאחר התפילה. הוא 
החל לצאת לפני סיום התפילה, איחר להיכנס אליה, בהמשך התפלל 
יחיד בחנותו, ולבסוף פסק מלהתפלל כלל. התקיים בו הפסוק שנאמר 
בפרשתנו "וישמן ישורון ויבעט", כאשר אדם מצליח בענייני העולם 
הזה, הוא צריך זהירות גדולה שלא לפרוק ממנו עול מלכות שמים. 

רעייתו של כלפון צדקת הייתה, ניסתה לדבר על לבו של בעלה, שידלה 
אותו והתחננה לפניו. אך הוא במסחרו. זה הדבר היחיד שהעסיק אותו 

תדיר. רעייתו החליטה לעשות מעשה.
בשכנותם התגורר הגה"ק רבי חי טייב זצ"ל, היא חיכתה לשעת הכושר 
בעת שעבר הרב תחת חלון ביתם ואנחה מרה התפרצה מליבה: "אוי, 

רבונו של עולם! עד מתי?"...
הרב נעצר מיד. הוא שאל בלא להרים את עיניו "מה קרה? האם אני יכול 
לעזור?" האשה סיפרה שבעלה נהיה עשיר והזניח את מצוות התורה, 
ובעיקר את התפילות. הרב סימן לה  שהבין ואמר שהכל יהיה בסדר.

למחרת ברבע לחמש לפנות בבוקר, דפיקות על דלת ביתו של כלפון. 
רבי חי טייב בפתח: "ידידי היקר", פנה אליו הרב בנועם, "בוא נלך 

ללמוד תורה ולהתפלל. אני מחכה לך שתתארגן". כלפון הרגיש אי 
נעימות, אבל כבוד לרבנים היה לו. הוא התלבש ובא.

לאחר הלימוד והתפילה פתח את חנותו. בשעות הבוקר המאוחרות 
הגיעו שליחים מבית המלוכה לחנותו, קנו סחורות רבות, ארזו הכל 
על העגלה ופנו ללכת. כלפון שאל בנימוס מה עם התשלום. הם השיבו 
לו בגערה: "כבר שילמנו לך, האם אתה רוצה להונות את בית המלוכה 

ולקבל כפול?"...
בעל כרחו שתק ושב לביתו סר וזעף. בהיכנסו אמר לרעייתו: "רואה 

את? רק הלכתי יום אחד להתפלל וראי איזה נזק אירע לי"...
למחרת היום ברבע לחמש דפיקות בדלת. רבי חי טייב הגיע לקחתו 
ללימוד ותפילה, שוב התלבש והלך בלא חשק. לאחר התפילה הגיעה 
גברת מהודרת וקנתה סחורות רבות, העמיסה על עגלתה וברחה... 

שוב הפסיד סכום רב.
בלבו גמלה החלטה שהתפילה מסבה לו נזקים. למחרת בבוקר השכים 
בשלוש וחצי. חשב להתחמק ולברוח. אך יצא בארבע מן הדלת ורבי 
חי טייב לפניו... 'עוד מוקדם', גמגם בבהלה למול דמותו ההדורה, אך 
רבי חי הרגיע אותו: "יש בבית הכנסת שיעור במשנה, בגמרא ובזוהר"... 

נטלו בידו והוליכו ללמוד.
פתח את חנותו בתשע בבוקר ולבו רועד. בעשר הגיע קצין צעיר, בחר 
סחורה בכמות רבה וכלפון חושש מהבאות. לפתע אמר הקצין: "אלך 
להביא את עגלתי, בינתיים אותיר פה את הסחורה", והלך. הגיעה שעת 
הסגירה וכלפון התייאש מלהמתין לו. על הדלפק נח ארנקו התפוח 

של הקצין, נטלו וסגר את החנות.
בדרכו לביתו ראהו הרב ואמר לו: "כל מה שהפסדת – מצוי כעת 
בכיסך". תמה כלפון לרוח הקודש הגלויה והרב הסביר: "כאשר אדם 
מעוניין להתחזק, כוחות הטומאה מקדשים נגדו מלחמה. ביום הראשון 
היה זה הס"מ, ביום השני הייתה זו אשתו המרשעת. רצו לנסותך האם 
תתמיד בתפילה. ידעתי זאת והחלטתי לעשות מעשה. היום הגיע 
הקצין שהיה מלאך משמים לשלם על הסחורות שלקחו ממך. אשריך 

שעמדת בניסיון"...  

א גיבוריםא)	ואעשיריםאלפיארש"י(	.

א קרי	תאיתרואכתגובהאלשמעאניסיאההצלהב.

א בנואהבכוראשלאמשהג.

א בקשתאעםאישר	לאממשהאכששמעואא	.
	תאקולאהשכינהאבמעמ	אהראסיני א

א הראסיני=אהרא...ה.

א חמשאהפעולותאר	שונותאשעשהאמשהאאאו.
כשפגשא	תאיתרוא)כולןאמתחילותאב-ו'א(

א עשוא	ברארעאבכוונה	.

א הקשראהמשפחתיאשלאיתרוא	לאמשהח.

א מהאשימחא	תאיתרו?אכלאהא...	.

א מהאעשהאמשהאבמשפ	אשהפריעאליתרו?י.

א תפקי	ואשלאיתרואבמ	ייןא)לפניאשהתגייר(כ.

א לש	ולאש	לותאמ	תאהשםל.

א 	סוראלעשותהאבשבתמ.

א 	רץא	רה=	רץא...נ.

א 	וצראחביב/כינויאלעםאישר	לס.

א ָיר	אעלאההר,אסמלאלהשר	תאשכינה.ע.

א 	סוראלעשותואולהשתחוותאלופ.

א מעמ	אהראסיניאהיהאבחו	שאהשלישיאלא...צ.

א אאק. 	חתאהשמועותאששמעאיתרוא
ובעקבותיהןאב	אלעםאישר	ל א

א השֹריםאהממוניםאעלאהעםר.

א ששאמ	ותאמהםאממוניםאעלאששאאש.
מ	ותא	לףאמישר	ל א

א יגיעה,אצרהאויסוריםת.

חידות לפרשת יתרו
 

	.אהמקוראלמצוותאקי	ושא	צלנואבפרשה.אהת	עא
מהיכןאנלמ	האחובתואגםאל	שה?

ב.אשניאכהניםא'להב	יל'אבפרשהא	חת.אמיא	לה?

ג.אמיא	האשהושפעאמ	"ואבשב	אשל	אמכבראחגגנו,א
ומ	ברא	לאחברואכ	ילואהו	אצמחאשמ	מןאל	א	כהא

ל	יפתאמים?

	.אעלא	י	האתו	ראהע	יףאיתרואלוותראלקר	תאפגישתוא
עםאמשה?א)שימואלב-אמו	כראבתחילתאהפרשה...(א
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הורים יקרים, הנכם מוזמנים
ליום פתוח בבית ספרנו "כאייל תערוג"

ברוכים הבאים!

יום שישי י"ט בשבט תשע"ט | 25/01/19 | 09:30-11:30
רח' שמחת כהן 24 הר חומה

להתרשם
לחוות 
לשמוע

בי"ס בית יעקב "כאייל תערוג" הר חומה
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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'  
16:55 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

16:40 )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'  
17:15 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  

17:45 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש  
18:05 )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!

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

שיעור הרב השבוע בגני ירושלים

בשבוע הבא יום ג', כ"ג שבט )29/01( ימסור מורנו הרב שליט"א שיעור ב– חדרה בבית הכנסת חפץ ה' רחוב תרמ"ב 9 בשעה: 17:00


