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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

"ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר וכו", רבותינו מפרשי התורה העירו את 
תשומת ליבנו, לכך שפרשת תזריע פותחת בנושא משמח ומרנין, פרשת 
היולדת, שנולד לה בן זכר, אך מיד בתוך כמה פסוקים עוברת התורה 
לנושא מדכדך ומקדיר והוא פרשת נגעים, "ֶנַגע ָצַרַעת ִּכי ִתְהֶיה ְּבָאָדם, 

ְוהּוָבא ֶאל ַהֹּכֵהן וכו".
ונשאלת השאלה מדוע הסמיכות הזאת, מדוע מעבר מנושא כל כך 
משמח לנושא כל כך עכור וכעור? וענו רבותינו משום שרצתה התורה 
ללמדנו מי גרם לילד שייצא עם פוטנציאל להופעת נגעים, אמו על 
שלא שמרה נידה וטהרה כהוגן. וכך מובא במדרש תנחומא: "ַאל ִּתֵּתן 
ֶאת ִּפיָך ַלֲחִטיא ֶאת ְּבָׂשֶרָך", בלשון נקייה דברה התורה, שאם אמרה 
לך אשתך שהיא נידה, אל תחטיא את גופך ותגע בה ואל תאמר לפני 
המלאך הממונה על צורת הולד שוגג הייתי ולא יודע, "ָלָּמה ִיְקֹצף 
ָהֱאֹלִקים ַעל קֹוֶלָך, ְוִחֵּבל ֶאת ַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך", אלו הבנים שלוקים בצרעת. 
אמר רב אחא, אם שימש אדם עם אשתו ביום ראשון לנידתה הבן הנולד 
לוקה ל-10 שנים, שימש עימה ביום שני לנידתה הבן לוקה ל-20 שנה, 
וכן על זה הדרך, וביום השביעי לוקה ל-70 שנה כנגד שבעת ימי נידה, 

ואינו יוצא מן העולם עד שרואה פירותיו מקולקלים.
זאת אומרת, מלמדים אותנו חז"ל שיש קשר ישיר בין בריאות הולד 
לבית התנהגות אמו בזמן נידתה, ובוודאי שקיימות עוד סיבות לתחלואי 
עוברים והיזקם, אבל הסיבה היותר דומיננטית ובעלת משקל זו ההתנהגות 

בימי הפרישה ובימי הנידה.
לכן על כל אשה לדעת את גודל האחריות שרובצת על כתפיה בזמן 
נדותה, וכן בהפסק הטהרה ובבדיקות שבהם עליה לשאול את חכמי 
התורה ולא להחליט לבד. ועל הזוג לדעת את גודל הסכנה בקירבה 
לנידה – בגמרא כתוב שאם נחש ירוץ אחר אשה להקישה ותאמר לו 

האשה "נידה אני" ותזרוק לו ציפורן, יפרוש ממנה הנחש ולא יתקרב 
אליה להקישה. אפילו נחש עם השכל המצומצם שלו מבין שלגעת 
באשה נידה זה יותר מסוכן מאשר להכניס את האצבע לשקע חשמל.

במסכת כלה מסופר שיש"ו הנוצרי שהיה בן לאמא יהודיה ושמה מרים 
מגדלא שערא, מרים הספרית, נולד מטומאת נידה, וכך זיהה אותו 
רבי עקיבא, שכשעבר הילד יש"ו ליד חכמי ישראל וסירב לנהוג בהם 
כבוד ולהניח כיפה לראשו כשהוא מול החכמים, זיהה מיד רבי עקיבא 
פצע חמור בנפשו, והימר בכך שהבן הזה הינו בן נידה וכן בן ממזר, 
וכך באמת התברר, שאמרה לו אימו לאחר מחקר שערך רבי עקיבא 
שבליל חופתה פירסה נידה ופרש ממנה בעלה ובא עליה שושבינה 
ומזה נוצר העגל הזה שקראוהו יש"ו, שטבחו מאמיניו עשרות ומאות 

אלפים מבני עמנו.
הזוהר הקדוש אומר שאין טומאה גדולה בעוצמתה כטומאת הנידה, 
ולכן אדם שמתקרב קירבה גופנית לנידה סופג טומאה שיוצרת אצלו 
אטימות מכל דבר רוחני ובכך מרגיש חוסר חשק לתפילות ללימוד תורה 
ולמצוות, וכן רואה באנשים עמלי תורה ומקיימי מצוות כאנשים לא 
יוצלחים ואומללים, ואינו מבין מה הכמיהה הזאת והרצון לקיום המצוות.

זה בעצם מה שקורה כשרואים יהודים מדברים בכזאת בורות על הערך 
של לימוד התורה – וכן מדברים על יהודים שמוכנים לחיות בעניות 

בעבור קיום תורה ומצוות בצורה מהודרת יותר.
לכן אמותינו היו שוברות קרחוני קרח ושלג בכדי לשמר את מצוות 
הטהרה והנידה, וכך גם אנו ובנינו נמשיך במסירות ובשלמות לשמר 
את החשיבות של מצוה זו ביהדות ונזכה על ידי כן לטהרה ולקרבת ה' 
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דחיית סיפוקים

שאלה:
כשהבן שלי רוצה משהו, הוא רוצה את זה מיד, כאן ועכשיו, לא תמיד 

יש באפשרותי לספק לו את מבוקשו מיד, מה גם שאינני 
בטוחה שכך צריך לעשות. מה היא הדרך הנכונה?

תשובה:
אחד הרבנים סיפר על אישה שבהוראת 
הרופא עשתה דיאטה להפחית במשקלה, 
אישה זו נתבקשה על ידי אחד הארגונים 

לעזור בחלוקת עוגות גבינה באזור מסוים. 
ניחוחות העוגות כמעט הטריפו את דעתה 

ומספר פעמים עצרה את רכבה לטעום מהמתוק 
המתוק הזה. כשראתה שמתקשה להתגבר נכנסה לרכבה 

וחזרה לביתה טעמה דבר מה בשרי ונרגעה. מלבד ריחות העוגות לא 
חשה שום השתוקקות לטעום מהם.

לענייננו, משחר ילדותו של כל ילד, להורים שומרי מצוות הוא לומד 
לדחות סיפוקים, דהיינו להתגבר על דחפים רצונות ומאווים. "היום 
שבת לא מציירים, הסוכרייה לא בכשרות שאנו אוכלים, לא מדברים 
לשון הרע, אתה בשרי תצטרך לחכות, יש ברכה לפני ואחרי האכילה". 
עם הזמן ילדים מתאמנים להתגבר על רצונות, שכן בכל תחומי החיים, 

ההלכה מלמדת אותנו להתאפק.
כשהדברים אמורים לגבי קיום מצוות, כמעט שאין "יצר הרע", אך 

מה לגבי הרצונות והמאוויים שאינם כתובים בשולחן ערוך? כגון: 
עכשיו אני רוצה מיץ, לחכות בתור, הרצון למשחק מסוים, ממתק, 
הילד רוצה להמשיך לשחק אך כבר מאוחר, שעת השכבה וקימה וכו'.

היכולת לדחות סיפוקים היא מרכיב חשוב בבניית אינטליגנציה רגשית 
אצל ילדים. בניסוי שנערך בשנות השישים הנקרא "ניסוי המרשמלו", 
קיבלו ילדים בני 4 מרשמלו, ונתבקשו להימנע מלאכול אותו במשך 20 
דקות עד שמישהו יכנס לחדר ויורה להם לאוכלו. המצלמה תיעדה את 
התמודדות הילדים מול המרשמלו, היו ילדים שלא הצליחו להתגבר 
ונגסו ממנו, היו ילדים שהריחו אותו מכל מני כיוונים, היו ילדים 
שהתגברו ולא טעמו ממנו. ילד שעמד בפיתוי נהנה ממרשמלו 
נוסף. בהמשך המחקר שארך מספר שנים נמצא, 
שהילדים שהצליחו להתאפק ונמנעו מאכילת 
המרשמלו, התגלו בבגרותם כילדים סתגלניים 
ואחראיים שהצליחו יותר בלימודים. ילדים 
אלו גדלו לילדים בוגרים שהתמודדו טוב 
עם תסכולים ולחצים שמלווים את החיים 

היום יומיים שלנו.
אז איך מאמנים ילדים לחכות בסבלנות? 
דוגמא אישית של הורים לילד, להחמיא לילד 
גדול,  שהצליח לחכות בסבלנות, לבנות פאזל 
כשבכול יום מתקדמים בשלב נוסף. למדו את הילד להמתין 

עם האוכל והשתייה עד לסיום הברכות.
היכולת להתאפק, לדחות סיפוקים ולווסת את עצמנו זוהי יכולת 
ומיומנות נלמדת ונרכשת. מכאן נגזרת החשיבות שלנו כמחנכים 
וכהורים בהדרכת הילדים ובהצבת גבולות בכדי לפתח בקרבם מיומנות 
זו. למשל: הילד רוצה להמשיך לשחק, אבל הגיע הזמן לישון? חשוב 
להבהיר לילד שכעת הזמן לישון ואילו מחר אפשר להמשיך לשחק. 
הילד רוצה את המוצץ עכשיו, אבל חשוב לכם שהוא ישתמש בו רק 
בעת השינה? התעקשו על כך. אולי הילד יתרגז ויבכה, אך אל תשכחו 

מהו התגמול על ההתאפקות לטווח הארוך. 

פנינים מדרכו של הרב שיינברג זצ"ל כלפי רעייתו הרבנית

בספר 'דמות' מובאים דבריו של הרב משה ויטו על התנהגותו 
האצילית של חיים פנחס שיינברג זצ"ל לרעייתו הרבנית:

א. בתקופה בה התקיים מניין לתפילת ערבית בליל שבת בבית הרב, 
היה הרב שולח את אחד הילדים לשאול את הרבנית האם אפשר כבר 
להתחיל, זאת אומרת, האם היא מוכנה, והאם הסידור כבר אצלה.

ב. במשך שנים רבות, היה ראש הישיבה ביציאתו משמחה ולוקח 
עמו עוגות בכדי להביא לרבנית. וכך התמיד בזה שנים רבות. בשנים 
יותר מאוחרות, כשהתפתח מגוון מפיונים יפים, היה ראש הישיבה 
אף טורח לחפש דוקא מפיון מיוחד לעטוף בו, לכבד ולשמח את 

הרבנית.
ג. סיפר לי השכן ר' מרדכי שטיינברג שיחי', שהיה נוכח פעם כששב 
ראש הישיבה לביתו במוצש"ק, וכבר המתינו לו בבית ציבור גדול 
)כי דרכו היתה להישאר בישיבה במוצש"ק עד עשר בלילה בכדי 
לחזק את הסדר במוצ"ש ורק אז לחזור לביתו(, ומיד כשנכנס כולם 
צבאו עליו, אך דבר ראשון ראש הישיבה עזב את כולם כשהוא נכנס 
פנימה, והיה פונה לרבנית לברכה לשלום, כשהוא מכריז בקול אליה: 

"דבר ראשון – שבוע טוב לרבנית הדגולה".
ד. סיפר לי חבר מכיתתי בחיידר, שלפני כשלושים שנה, כאשר ראש 
הישיבה גם אז כבר היה קרוב לגיל גבורות נכנס לביתו בערב שבת 

אחה"צ, והנה הוא שומע את ראש הישיבה דן עם הרבנית מה יש 
ביכולתו לסייע לה לשבת – האם בהדחת כלים או שמא בשטיפת 
הרצפות )וחברי כמובן שהשתומם מהרעיון, שראש הישיבה בזקנותו 
יצטרך לטרוח כל כך, ניגש מיד בעצמו לסייע לרבנית בנקיון לקראת 

שבת במקום ראש הישיבה(.
ה. בשנותיה האחרונות, הרבנית היתה יושבת בחולשתה שעות רבות 
על כסא בקצה השני של החדר שבו ראש הישיבה היה יושב ולומד, 
ומידי פעם ראש הישיבה היה מבקש מהבאים להרים את המדף 
הגדול עם הספרים שהיה מונח על שולחנו בכדי שיוכל לראות את 
הרבנית, ואז היה פונה אליה ושואל בשלומה, וכשהייתה מסמנת 
לו שהכל בסדר היה מחייך את חיוכו המפורסם ומרמז להחזיר את 

המדף למקום.
)דרשו(
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כיצד לזהות מזון מקולקל - חלק ב'

לפניכם מספר מאכלים נוספים שכדאי להרחיק 
מהצלחת.

א. שימורים מקופסה מעוותת: עלולים לגרום 
להרעלת מזון.

קופסת שימורים מעוותת, ובעיקר נפוחה, 
מעידה על התפתחות החיידק 'קלוסטרידיום 

בוטוניליום', אשר מפריש רעלן בשם 
בוטוניליום", מדובר בחלבון הפועל כרעל ועלול 

להשפיע על מערכת העצבים. אכילת מזון משומר 
מקופסה ששינתה את צורתה או התנפחה עלולה 

לעלות לכם בהרעלת מזון, ולכן מומלץ להיפטר ממנה 
לאלתר.

ב. מלפפון עם קצה רקוב: פוגע במערכת העיכול.
אם יש לכם במקרר מלפפון שנראה "עייף" או מעט רקוב, 

כדאי שתעשו לו היכרות עם פח האשפה הקרוב. החיידקים 
שמתיישבים על המלפפון וגורמים לרקבונו נקראים פסאודומונס. 

הם יוצרים מראה של דמעות על גבי המלפפון, מה שמכונה 
"מחלת הדמעות", ובמקרה כזה המלפפון עלול לגרום לפגיעה 

במערכת העיכול שלנו. חיידק נוסף שיוצר את הריקבון נקרא 
לפקטובטריום. הוא חודר אל תוך שכבות הירק, אינו מתעכל היטב 

בגופנו ועלול לגרום לזיהום במערכת העיכול ובכבד.
חומרים אלה עלולים להימצא גם באזור שלכאורה אינו נראה 

פגוע, לכן במקרה שחלק מהמלפפון או כולו רקוב - פשוט זרקו 
אותו לפח. "אם אתם רוצים לשמור על טריותו של המלפפון פשוט 

אחסנו אותו בתא נפרד מזה של העגבניות, כיוון שהן עלולות 
להאיץ את רקבונו".

ג. תבלינים בעלי טעם לוואי: עלולים להכיל עש.
תבלינים נראים לכאורה בעלי אורך מדף רב, אך 
שמירתם בחוץ )בטמפרטורת החדר( עשויה 

לעודד התפתחות של עש המזון והחרקים, ייתכן 
שבתחילה לא נבחין בנוכחותו ורק נרגיש טעם 

לוואי של תבלין לא טרי, אך בהמשך נוכל 
לראות גם את עקבותיו של העש בתבלין.
לכן, במקרה של חשש - כדאי לזרוק את 

התבלין ולפתוח חדש. בנוסף, רצוי לצרוך 
תבלין כשהוא סגור ולא פתוח ועדיף לאחסנו 

במקרר. כמו כן, יש להימנע מהשארתו באזורים 
לחים, כיוון שחדירת לחות לתבלין מסייעת 

בהתפתחות חיידקים.
ד. חטיפים מטוגנים בעלי ריח לוואי: ככל הנראה עברו 

קלקול כימי.
חטיפים מטוגנים, כגון שקדי מרק, קרוטונים ואפילו גרנולה, 

בעלי ריח לוואי של שמנים שעברו חמצון - מעידים לרוב על כך 
שהמוצר עבר קלקול כימי", מדובר בתופעה מסוכנת, שכן שמנים 

אלה מייצרים רדיקלים חופשיים, העלולים לפגוע בגוף. לכן, 
כשיש לכם ספק בעניין - עדיף פשוט להיפטר מהמוצר.

עד היכן מגיעה זהירות מפגיעה בזולת

ברית מילה נערכה בבני ברק לפני שנים, ואבי הילד כיבד 
בסנדקאות את מרן ה"חזון איש" זצ"ל, השמועה על יציאתו של 

מרן מביתו עשתה לה כנפיים ורבים נהרו אל אולם בית הכנסת כדי 
לחזות בזיו קדשו ובעיקר להתברך.

הגיעה עת הברית, והנה יושב החזון איש ומקבל את הקהל הגדול 
שצובא על המקום, מאיר פנים לכל אחד, מחייך, שומע בתשומת 
לב כל שאלה, מכריע ומייעץ, רק המקורבים לו ביותר מבחינים 
בחיוורון הנסוך על פניו ולבם מבשר רעות. כשסוף סוף הסתיים 

הכל, קם ה"חזון איש" ממקום מושבו ופסע באיטיות אל המכונית 
הלוקחת אותו, והנהג מחליט לנסוע לבית החולים הקרוב.

"סע לאט!" עוצר בעדו ה"חזון איש", "מאחורינו יש עדיין אנשים", 
הנהג מציית וממשיך בנסיעה איטית. כשהגיעו לעיקול הרחובות, 

הרים לפתע החזון איש את קולו והורה לו: "יותר מהר! יותר מהר!", 
המשב"ק היושב לצידו של מרן, הוציא במהירות כדור שהורה 

הרופא לחזון איש ליטול במקרה של התקף לב והגיש לו כוס מים, 
החזון איש בלע את הכדור, ובקש לעצור את המכונית על מנת 

שיוכל לצאת החוצה ולנשום אוויר.
כשנרגע מעט סיפר לו החזון איש "זה היה התקף לב חזק", נדהם 
המשב"ק, "ממתי חש הרב ברע?" שאל, "עוד בדרכי לברית" ענה 

הרב, "אכן כך"? הוא נדהם, "אם כן למה נסע הרב לברית?". 
לתשובה כזו לא ציפה, "קיוויתי שזה יעבור" אמר הרב. "וכשלא 
עבר, מדוע המשיכה קבלת הקהל"?, התפלא הרב וענה, "כל כך 

הרבה אנשים באו וחיכו, כל אדם המתין עם ה'פעקאלע' שלו. 
לא יכולתי לברוח מהם, אילו היו יודעים, שחביבין ישראל ואינם 
צריכים שליח שיתפלל ויברך אותם... די להם במה שהם בעצמם 

מבקשים מהקב"ה, אבל אין הם יודעים והם המתינו לי, ואיך יכולתי 
לעזוב כך?"

המשיך המשב"ק לשאול, "ומדוע גם כשעלה לרכב אמר לנהג 
לנסוע לאט"?, תהה החזון איש: "וכי לא ראית את הציבור הגדול 

שהלך אחרי המכונית? אם היינו נוסעים מהר, היו מקבלים 
הישר על פניהם את העשן הנפלט מאחור. איך אפשר לזלזל כך 

ביהודים?!"    

בין אדם לחבירו

פרשת תזריע פרק י"ב פסוק ג'.
ּוַבּיֹום ַהְשִּׁמיִני ִיּמֹול ְבַּשׂר ָעְרָלתֹו.

במעמד ברית המילה, לאחר שמכריזים את שמו של התינוק אומרים: "כשם שזכה למילה כך יזכה לתורה, לחופה 
ולמעשים טובים". מה ההקבלה כשם שזכה למילה – כך יזכה לתורה, לחופה ולמעשים טובים?

מסבירים חכמי המדרש: כשם שזכה למילה... – כמו שבעת הברית הורי הילד שניהם בלב שלם ובשמחה מכניסים את הבן לבריתו של אברהם 
אבינו, כך יזכו ההורים לגדל אותו לתורה לחופה ולמעשים טובים בשמחה, וללא חילוקי דעות וללא שום מחלוקת חס ושלום.

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: הילד המתוק ישי כהן ני"ו מכיתה ד'



4

סיפר מגיד המישרים רבי שבתי יודלביץ זצ"ל: מעשה שהיה בישיבת 
וואלאז'ין המעטירה, כששני בחורים יצאו לדרך אל בית הוריהם, 
להפוגת 'בין הזמנים' מסדרי הישיבה. בדרכם, נכנסו לפונדק דרכים 
אחד, אכלו ארוחת ערב חמה ועלו על יצועם לישון, לאסוף כוחות 
להמשך המסע ביום המחר. ויהי למחרת, טרם ייצאו מהפונדק, 
גילה אחד מהם כי חסרים לו שבע פרוטות לשלם את החוב לבעל 
הפונדק בגין האכילה והשינה במעונו. בעל הפונדק רשם את החוב, 
כאשר הבחור מבטיח שבדרכו חזרה לישיבה, יסור לפונדק וישלם 

את מלוא החוב.
דא עקא, שבהגיעו לביתו חלה אותו בחור, וכשהבין שלא יוכל לחזור 
לישיבה ולשלם את החוב, קרא לידידו ונתן לו את שבע הפרוטות, 
כשהוא מבקש כי בדרכו חזרה לישיבה יפרע את החוב האמור. 
אלא שהחבר, בדרכו חזרה לישיבה, שכח מהענין לחלוטין, ושב 
לשגרת יומו כששבעת הפרוטות נותרות בכיסו... לא עברו ימים 
מועטים, ומיודעינו הבחור נפטר לבית עולמו. השמועה הגיעה לישיבת 
וואלאז'ין, והכל התאבלו על הבחור העילוי שנפטר בטרם עת. ימים 
ספורים אחר כך, צועד ראש הישיבה – הגאון רבי חיים מוואלאז'ין 

זצ"ל במסדרונות הישיבה, ולנגד עיניו הוא רואה מחזה מצמרר:
הבחור הנפטר צועד מעדנות לפניו, ממש בא הרוג ברגליו - - -

האמנם? נחרד רבי חיים, 'מה נעשה בדינך, תלמיד יקר? 
מדוע שבו ושלחו אותך לעולם הזה?', השיב הבחור, כי 
לאחר שדנו בענינו בבית דין של מעלה, יצא זכאי בדין 
והוחלט לשולחו לגן עדן. אלא שבכניסתו לגן עדן ניצב 
לנגדו המלאך, ואינו מאפשר לו לעבור: הרי הותיר 

בעולם הזה חוב של שבע פרוטות לבעל הפונדק, 
ואף אם השלים את תפקידו בעולם בצורה 
המיטבית, החוב הקטן והפעוט שלא שולם 
מעורר מהומה, שאינה מאפשרת להביאו 

בשלום למקומו בגן עדן. אלא שהבחור הוסיף 
אלא וטען, כי הוא מצידו עשה כל שלאל ידו להסדיר את  החוב, 

שהשליח שכח לבצע את השליחות. שוב דנו הדיינים בכובד ראש 
בטענתו, ואכן, רק בשל העובדה שעשה כל שביכולתו להסדיר את 
החוב לפני פטירתו – ניתנה לו האפשרות הנדירה לשוב לעולם הזה 

להסדיר את העניין, כדי שיוכל להגיע למנוחתו...
רבי חיים הבטיחו מיד כי יסדיר את העניין במהירות, וידאג שהחוב 
ישולם בדחיפות. באותו רגע נעלם הבחור הנפטר, ולא נראה שוב 

שנית...
הרי זה תמרור אזהרה מחריד: גם אדם מושלם בעולם הזה שמקומו 
מובטח בגן עדן, עשוי לאבד את שכרו בשל חוב פעוט, בשל ממון 
שלא הסדיר ביושר מלא! ומאידך, מי שעושה כל שביכולתו להיות 
ישר בדיני ממונות, ניתנת לו הזכות משמים להשלים את תפקידו!

זהירות אפילו בשווה פרוטה
בראשית תקומתו של היישוב בירושלים, עמד ברבנות העיר הגאון 
רבי שמואל סלנט זצ"ל. אותו גאון הוא שעמד ותיקן את העירוב 
בין היישוב 'החדש' – שנבנה מחוץ לעיר העתיקה, לבין היישוב 
'הישן' - העיר העתיקה. הרב סלנט הוא שעמד ומדד את גבולות 
העירוב, הנחה את העוסקים במלאכה, השיב לשאלות השוטפות 

וגם עסק בתיקוני העירוב.
להפתעת הכל, גם את הוצאות הקמת העירוב, מימן רבי שמואל 
מכיסו הדל. הוא לא ביקש פרוטה שחוקה אחת מקופת הקהילה, 
עמד על כך כי רצונו הוא לשלם את כל הוצאות העירוב מממונו 
האישי. פרנסי העיר ראו ותמהו: 'הן הרב מתפרנס בדוחק רב, והקמת 
העירוב היא הוצאה שעל קופת הקהילה לשלמה. מדוע הרב רוצה 

כל כך לשלם את העירוב דווקא מכספו?'

נענה רבי שמואל והשיב, כמסופר בספר 'שמחים לשמרו': 'הלא גילו 
לנו חכמינו, כי רוב בני האדם נכשלים בגזל. פרוטה אחת או יותר, 
מחוסר שימת לב או בשוגג, אבל זה המצב. ומה התקנה של אדם 
שנכשל בגזל ואינו יודע ממי? לעסוק בצרכי רבים, ובכך הוא משיב 
ממון למי שגזל ממנו, שבוודאי נמנה על אחד הנהנים מתרומתו. 
לפיכך חפץ אני לשאת לבדי בנטל הוצאות העירוב, כי כל תושבי 

ירושלים ייהנו מהעירוב הזה, ונמצא שהשבתי להם את גזילתם!'
כמה צריך להיזהר בפרוטה אחת, וכמה צריך לפעול להשיב ואף אגורה 
אחת. העצה של 'צרכי רבים' היא גאונית: אם אדם כרבי שמואל, גאון 
בזהירות בממון חברו, פעל כה רבות כדי להשיב גזילות נשכחות 
באמצעות צורכי רבים, על אחת כמה וכמה שאנשים כמונו עליהם 
להשתדל לעסוק בצורכי רבים, לעשות משהו למען הכלל מכספם, 
כדי להבטיח שאם חלילה נכשלו - יתקנו זאת במימון צורכי רבים, 

ובכך נבטיח את ידינו וליבנו נקיים וזכים!

הפקר או גזל?
"יהודי נכנס לחפץ חיים זצ"ל בעת שישב בבית הכנסת וביקש ממנו 
המלצה. הרב הסכים לתת לו המלצה, אבל כדי לכתוב צריך נייר, 
ולא היה לו בבית המדרש נייר )פעם הדפים היו נדירים יותר מהיום(. 
על השולחן היה מונח דף. הלך היהודי שנזקק להמלצה לקח את 

הנייר ואמר: 'הנה נייר'.
הרצין החפץ חיים שאל, 'נייר של מי זה?' בטרם היה 
מוכן לכתוב עליו דבר מה, 'לא יודע', השיב האיש, 
'נראה שהנייר הפקר'. קם החפץ חיים והחל מתעניין 
אצל הראשון שישב שם: 'סליחה, הנייר הזה אולי 
שלך?', כך הלך מאחד לשני. הלה כבר איבד 
את הסבלנות – 'מה זה בסך הכל, נייר, שוה 
פרוטה, האם צריך לעשות מזה עסק?'. הגיב 
החפץ חיים לתמיהתו: 'הנייר הזה אכן לא שווה 

שחוקה, ואולי משהו יותר מפרוטה, אבל אם אקח אותו, יותר מפרוטה 
אהיה גזלן. עברתי על 'לא תגזול' ומהחטא הזה יכול להיברא מלאך 

משחית שבכוחו לשרוף את כל ורשה!'"
)הרב קרלנשטיין(

זהירות משקר וגוזמא, היכולים להביא לידי הונאה
רבי מרדכי שולמן זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה, כשנה לפני הסתלקותו 
ישב פעם במרפסת ביתו, הסתכל החוצה לעבר בנייני ישיבת סלבודקה 
הסמוכים, ואמר לרעייתו ע"ה: 'את רואה את הבנין הגדול לאכסניה 
לתלמידים, שנבנה בשנים האחרונות? כל לבנה נקיה, ללא ממון 
אחרים, כל טיח ואבן קיר שהונחו, נקיים ללא חששות. הכל נעשה 

מכסף כשר בתכלית'.
סיפר לי המזכיר של ישיבת סלבודקה, כי כאשר הדפיסו לראשונה 
'קבלות' יפות עם ציור של בנין הישיבה ועוד, כדי לתת לכל תורם 
כסף לישיבה, הראו אותן לרבי מרדכי שולמן, והוא מאן להשתמש 
בהן מחמת חשש גניזה. הדפיסו קבלות חדשות והוא מאן שנית. 
מדוע? כי ציירו שם שני נרות: 'אצלנו לא מדליקים נרות לעילוי 
נשמת הנדיבים, והם יחשבו שאנו כן מדליקים, וזה לא נכון'… נאלצו 

להדפיס קבלות אחרות בשלישית.
קרה שבמכתב לנדיבים כתבו, כי הישיבה מחזיקה כך וכך אברכים. 
כאב לו ה'שקר'. 'מה שקר? וכי המספר לא נכון?' – תמהו. 'לא, מספר 
האברכים נכון, אבל כאשר כותבים 'מחזיקה אברכים', משמעות 
הדבר – החזקה מושלמת, והאמת כי אנו רק תומכים במידת מה', 
וביקש שישנו את הנוסח במכתב", מספר הרב קרלנשטיין בציינו 

את הזהירות העצומה של גדולי ישראל מכל חשש גזל והונאה.
)יחי ראובן, דרשו(

זהירות! גזל – מקבץ סיפורים לעורר על נושא הגזל
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רבי ישראל יצחק רייזמן זצ"ל

ביום קיץ אחד, כאשר השמש הכתה במלוא עוזה על ראשי הבריות, 
הטלטל ר' יוסל בדרכים לצורך מסחרו, כאשר פניו מועדות לטבריה 
וממנה לעיר חיפה. הדרך באותם ימים נמשכה שעות ארוכות, תנאי 
התחבורה לא היו משופרים כמו בזמננו, וכאשר הגיע ר' יוסל אל 
העיר טבריה, היה עייף ומותש ופלגי זיעה נטפו מגופו. בקש ר' יוסל 
להתרענן מעט טרם ימשיך בדרכו, ולכן פנה אל הכנרת, ימה של 
טבריה, בבקשו לטבול במימיה הצוננים ולהנפש קמעה מחום היום.

והנה שוד ושבר, בעת טבילתו באגם, חדרו מים אל מעמקי אזנו והחלו 
להציק לו קשות. לשווא ניסה ר' יוסל להוציא את המים מאוזנו, ראשו 
החל לכאוב ומרגע לרגע הלך הכאב וגבר. יסוריו היו ללא נשוא, אזניו 
צללו וכבדו, ור' יוסל הבין שאם לא ימהר לקבלת טיפול רפואי הולם, 
עלול הוא חלילה לאבד את שמיעתו באוזן בה חדרו המים. הפך ר' 
יוסל בדעתו לאן יפנה במצוקתו, והגיע למסקנה כי אין מנוס מאשר 
לשוב לירושלים ולפנות ללא דיחוי אל הדוקטור ר' משה וולך, הרופא 

הנודע של ירושלים במשך שנות דור.
ללא היסוס, פנה ר' יוסל במהירות אל הכביש הראשי של טבריה, 
עצר את המונית הראשונה שהזדמנה לפניו, ובקש מהנהג לקחתו אל 
בית הרפואה הנודע שערי צדק שברחוב יפו בירושלים. הנהג הביט 

בו כלא מאמין, שכן מעולם לא הוזמן לנסיעה מיוחדת עד ירושלים, 
אולם ר' יוסל האיץ בו לצאת לדרכו, ואף הבטיח לו תשר גבוה אם 
יאיץ את הרכב כדי להגיע כמה שיותר מוקדם אל הרופא, ויפה שעה 
אחת קודם. כנישא על כנפי נשרים דאה נהג המונית בדרך המובילה 
לירושלים, כאשר ר' יוסל יושב כל העת ונאנק מכאבים עזים באזנו, 
ובלבו תפילה לרופא כל בשר שיחיש את רפואתו ושמיעתו לא תיפגם.
שעות מספר לאחר מכן, כבר עמד ר' יוסל בשערי בית הרפואה ופניו 
מועדות אל חדרו של הרופא ד"ר וולך, אלא שבהגיעו לשם חשכו עיניו. 
תור ארוך של ממתינים השתרך ליד פתח חדרו של הרופא הדגול, 
רופאם של בני ירושלים, ור' יוסל הבין כי המתנה ארוכה נכונה לו 
עד שהרופא יתפנה אליו. נטל ר' יוסל פתקה הקובעת את תורו בין 
הממתינים ויצא לבינתים לרחובה של עיר כדי לכלכל את צעדיו, 

אולי יעלה בידו לנצל את הזמן היקר שלא יעבור עליו ללא מעש.
מיד כשיצא משערי בית הרפואה, והנה הוא פוגש את רבי ישראל 
יצחק ריזמן, שהיה עסוק באותה שעה בענין חשוב של צדקה והיה 
בדרכו להתרים לשם כך כמה נדיבי עם. פנה ר' יוסל אליו וסיפר לו 
בצער על המקרה הביש שארע לו בטבריה כאשר המים חדרו לאזנו, 
ועל התור הארוך שמשתרך אצל הרופא. "זקוק אני עתה לסכום נכבד 
לצרכי צדקה", אמר לו ר' ישראל יצחק, ור' יוסל הפיקח נאחז מיד 

בדבריו. "לאיזה סכום אתה זקוק"? שאל, ונענה: "לשלש לירות".
היה זה סכום נכבד. אולם ר' יוסל לא הסס. כסוחר ממולח ערך בזריזות 
את החישוב כי הביקור אצל הרופא יחד עם רכישת התרופות שודאי 
יאלץ לרכוש, יעלה לו יותר משלוש לירות, ועל אתר שלף מכיסו 
את הסכום ומסרו לידיו של רבי ישראל יצחק. פניו של הראב"ד אורו 
למראה הסכום הגדול שקבל בבת אחת, והוא ברך את ר' יוסל בברכת 

רפואה שלמה מבלי שיזדקק לרופא בשר ודם.
לא עברה שעה ארוכה, וכאשר ר' יוסל עלה לנוח מעט בביתו מתלאות 
היום, חש לפתע כי אזנו נפתחה מאליה וכל המים שחדרו אליה, יצאו 
בבת אחת וכאביו פסקו בן רגע, ואף שמיעתו חזרה לתקנה בכח הצדקה. 

פתרון לחידה משבוע שעבר:

"הלכתי לאכול במסעדה של אשר,
אצלו כמובן כל האוכל כשר,

כך אמרו לי במפורש,
רק כשיש לו תאכל בלי חשש,

אבל כשאין לו ואפילו אחד חסר,

לא יהיה לדבר היתר,
משקה אפשר לשתות עם קש אחד 

אבל לזה צריך לפחות שניים,
והשני נמצא בין סעודיה למצרים"

הפתרון: סנפיר וקשקשת

חידה
מה הגיל של הבן שלך?

איש אחד נשאל לגיל בנו. ענה האיש:
גילו של בני גדול פי 5 מגילה של הבת שלי,

אך הוא גם קטן פי 5 מגילה של אישתי.
בשביל לדעת מה גיל בני, עליך לדעת שגילי 

כפול מגיל אשתי וסכום הגילאים של ארבעתנו 
שווה לגילה של הסבתא שחוגגת היום 81. 

מצאו את המילים הבאות בתפזורת:

גבחת
קרחת

בוהן
זקן

ירקרקת,
אדמדמת,

שחור, 
צהוב

לוג
עץ ארז
ספחת

שחין
צרבת
שפם

זב
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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

זמני תפילות ושיעורים

05:35 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  
07:00 שחרית מנין ב'  

07:30 )בישיבה הודו ב7:45( שחרית מנין ג'  
08:15 שחרית מנין ד'  
18:45 מנחה מנין   

סמוך למנחה ערבית מנין א'  
20:15 )בתום השיעור המרכזי( ערבית מנין ב'   

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

אמונה ובטחון יום שני   
פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא יום שלישי   

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

פעילויות לנשים
יום שלישי     20:45  שיעור לנשים בנושא חינוך מפי גב' אלינור

18:35 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
05:15 )כ-65 דק' 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  

15:30 חושן משפט שיעור הלכה, שולחן ערוך 
16:00 מנחה מנין א'  
16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בתום השיעור( מנחה מנין ב'  
18:40 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים  

19:10 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  
19:37 )עם צאת השבת(פעילויות לנשים  ערבית של מוצ"ש  

פעילויות לנשים בשבת
14:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

14:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

תפילות לימות החול תפילות ושיעורים בשבת קודש

חדש בשכונה 

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

לפרטים נתנאל: 0506785912

בס"ד

עיצוב
במתנה! אפשרות לחדרים לשבתות חתן
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שיעורי מורנו הרב שליט"א ביום הבחירות - ד' ניסן )09/04( ברחבי הארץ:
חדרה 12:00 רחוב תרמ"ב 9 בית כנסת חפץ ה'

נתניה 14:00 רחוב בני בנימין 15 בית הכנסת נר אברהם
אשדוד 16:00 רחוב יצחק הנשיא 23 בית כנסת החיד"א

ת לקריאה בימי החול בלבד!
ת הפרסומיו

המודעו

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

ביום שלישי הקרוב ד' ניסן
נצא כולנו ונקיים מצוות רבותינו

להצביע לתנועה הקדושה והעומד בראשה
יו״ר תנועת ש״ס ר׳ אריה דרעי הי״ו

בראשם נשיא מועצת חכמי התורה
מרן הגאון חכם שלום הכהן שליט״א 

הר חומה שומעים לגדולי ישראל -
קריאת קודש


