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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

"ַוְיַדֵבּר ה' ֶאל ֹמֶשׁה ְבִּמְדַבּר ִסיַני ְבֹּאֶהל מֹוֵעד" – אמרו רבותינו מפני מה 
במדבר סיני ניתנה תורה, אלא מכאן שנו חכמים, בשלושה דברים ניתנה 
תורה: באש, במים ובמדבר. שלושה דברים שמלמדים אותנו מה הם 

הכלים והיסודות לרכוש את המתנה הנפלאה שנקראת תורה.
תורה ניתנה במים, שכך כתיב,  "ַגּם ָשַׁמִים ָנָטפּו, ַגּם ָעִבים, ָנְטפּו ָמִים", באים 
ללמד שכשם שמים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, שם המקום הטבעי 
שלהם, שם במקום הנמוך הם מרגישים נינוחים, כך לעולם התורה לא 
תשכון אלא במי שמחפש את המקומות הנמוכים, אינו מחפש את הבמות 
ואת הפרסום, ואף שיש ורואים אנשים שאוהבים להתלבט ולהתפרסם וגם 
עושים רושם שכביכול שיש להם תורה, זה הטעיה! יש להם ידיעה, מידע 
תורני, אבל תורה שתוכל להמית ולהחיות, תורה שתביא מזור ורפואה 
לאנשים אין עימם. כמו שכל אומנות שבעולם צריכה את הכלים שלה, 
אינסטלטור זקוק לכלים אחרים מאשר הסנדלר זקוק, היהלומן משתמש 
בכלים אחרים מהנגר, כך גם התורה צריכה את הכלים שלה, והכלי שבה 
אפשר ליצור תורה זה ענווה, השנאה להתבלט, "ונפשי כעפר לכל תהיה", 
כמה שהאדם מצליח להיות מוסתר ומכוסה יותר כך יזכה להגיע גבוה 

יותר, "ֹיֵׁשב ְּבֵסֶתר - ֶעְליֹון"
תורה ניתנה באש שנאמר, "ְוַהר ִסיַני ָעַׁשן ֻּכּלֹו ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו ה' 
ָּבֵאׁש", מפני ש - "ֲהלֹוא ֹכה ְדָבִרי ָּכֵאׁש ְנֻאם ה". וכמו שאש יכולה להאיר 
ולחמם כך גם אש יכולה גם לשרוף ולכלות כשלא ניגשים אליה בכובד 
ראש הראוי וברצינות המתאימה. לכן, "ִמיִמינֹו, ֵאׁש-ָדּת ָלמֹו", ולכן כל 
הפורש מן התורה )פירוש, מניח מעט את לימוד התורה שרגיל בה בשביל 
הנאות העולם וכשפיו(, ראוי לשורפו באש – כך אמרו רבותינו על אליהו 
ואלישע. ובאש לא משחקים, נוקטים את כל אמצעי הזהירות הנדרשים. 
כך גם בלימוד התורה, לא ניגשים ללימוד התורה מתוך קלות ראש אלא 
באימה ויראה ברתת ובזיע. לכן מי שמגיע אל התורה בלא פחד שמא 
ימרה את רצונה וכלשון רבותינו "יראת חטא", לא תצליח לו חכמתו, 
'שכל מי שיראת חטאו קודמת לחכמתו', לפני שבא לתורה כבר החדיר 
בליבו אימה מהחשש שמא יעבור על מצוות שמים, אז חכמתו מצלחת 
ומתקיימת, 'וכל שאין יראת חטאו קודמת לחכמתו, אין חכמתו מתקיימת'.

ותורה ניתנה במדבר, שכל העושה עצמו כמדבר הזה שהוא הפקר לכל, 
תורה ניתנת לו במתנה. שכך כתיב "ּוִמִמְּדָבּר ַמָתָּנה. ּוִמַמָּתָּנה ַנֲחִליֵאל", 
פירוש, רק מי שהצליח לרכוש לעצמו את תכונת המדבר שלא מרגיש 
ַּבַעלּות על קניינים ונכסים, הכל אצלו למען הכלל, הוא יודע שכל מה 
שנברא האדם אינו לצורך עצמו אלא להועיל לאחריני כלשונו של רבי 
חיים מוואלוז'ין. אדם כזה שעושה עצמו כבושם הזה שהכל נהנים ממנו, 
זוכה למתנה שנקראת תורה. ולכן כשצריכים ממנו עצה ותושיה, מעולם 
לא אומר אני עסוק כעת, גם רכושו וקנייניו עבור הכלל, ולכן כשמישהו 
צריך את מכוניתו, נותנה בחפץ לב, לפעמים כשצריך לארח אדם בביתו, 
מסכים בחפץ לב, לפעמים כליו, מקדחה, פטיש וכדומה, נותנם בלא חשש 
שמא יינזקו, ומבין שגם אם חס וחלילה קרה וניזוקו בשוגג, הערך של 
המצווה גדול יותר מההפסד, "ּוִמִמְּדָבּר ַמָתָּנה", תחושת המדבר שהיא 

חוסר בעלות בעולם, נותנת לך מתנה את התורה.
לכבוד יום הכיפורים אנו מתכוננים 40 יום, ואילו לכבוד מתן תורה 
אנו מתכוננים 50 יום, להראות לנו מה גודל חשיבותו של יום זה, יום 
מתן תורה. לכן אומרת הגמרא שיוצאת רוח ושמה טבוח בערב יום חג 
השבועות, וח"ו מי שלא מכין עצמו לקבלת התורה ניזוק ע"י אותה רוח, 

ולכן גזרו חז"ל שלא להקיז דם בערב חג השבועות.
ויש לדעת שעיקר ההכנה לקראת מתן תורה היא הנכונות לוותר על 
הנוחיות והנעימות שיש בעולם הזה בעבור עמל התורה, כמאמר הכתוב 
"וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה – ויט שכמו לסבול ויהי למס 
עובד" – ואומר רש"י ויט שכמו לסבול, עול תורה – למס עובד, ללמד 

דינים והלכות לעם.
ולכן נשארים ערים בליל שבועות ועוסקים בתורה ומנדדים שינה מעיננו, 
להראות את גודל הנכונות שלנו שמוכנים לוותר על הנעימות והמנוחה 

בעבור המתנה היקרה שהיא התורה הקדושה.
חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם, ואשרי מי שעמלו 
בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. רק מי שמבין את גודל המתנה יחפש 

ויבקש את האמצעים לקנותה ולרכשה קניין נצחי.
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חום ואהבה או פינוק יתר

שאלה:  אני מאוד רוצה להעניק לילדי חום ואהבה ובכמות רבה, 
ידועה לי החשיבות של לקרב את הילד, להיות חבר שלו ולהעניק 

לו. מצד שני אני חוששת להניק פינוק יתר לילדי.
תשובה: כאשר אנו מדברים על המילה “פינוק” אנו בעצם משתמשים 
במילה שיש לה משמעויות שונות: משמעות חיובית ומשמעות 

שלילית.
במשמעות החיובית הכוונה למתן תשומת לב, חום ואהבה לילד. 
המתבטא ב: חיבוק, נשיקה, זמן משותף, קריאת סיפור לפני השינה, 
טיול רק ההורה והילד, משחק ביחד ועוד. ילדים זקוקים מאוד 
ל-”פינוק” מהסוג הזה. הורים רבים חוששים להגזים ב”פינוק”, פן 
ח”ו יצא ילדם “ילד מפונק”, אך צריך לדעת כי בפינוק חיובי אין 
כמעט אפשרות להגזים. ילד שיקבל הרבה פינוק מהסוג שנכתב 
לעיל יהיה ילד מאושר היודע שהוריו אוהבים אותו, ולא ילד מפונק.
ילד מפונק במשמעות השלילית הוא ילד תובעני, בכיין ועקשן, 
החושב שהכל מגיע לו וכולם צריכים למלא את רצונו. הילד המפונק 
מהסוג השלילי נעשה כזה, לא בעקבות תשומת לב, חום ואהבה. 
אלא הוא נעשה כזה אם הוא מרגיש שלהתעקשויותיו ולבכיו יש 

השפעה עליכם.
עודף תשומת לב אהבה והערכה, לא יהפכו ילד-למפונק. הפיכת 
ילד למפונק אינה תלויה כלל ב-כמה תתנו לו, אלא ב-איך תתנו לו. 
אם הילד יצליח לגרום לכם לשנות את דעתכם או לוותר לו, בעזרת 
בכי ואיומים – אזי הוא יבין שזו דרך טובה ומהירה להשפיע עליכם 

ולכן יעשה זאת שוב ושוב.
אז מה עושים? כדי שילדיכם לא יהיה מפונק, חשוב להבהיר לו שוב 
ושוב שאתם לא מושפעים ממנו ולא מתרגשים מהבכי והצרחות שלו 
)במידה ומדובר בילד קטן( ולא מפחדים מהאיומים שלו )בילד גדול(.
כאשר הילד מתחיל בסדרת בכי או צרחות ואפילו כאשר הוא 
משתולל על הרצפה ושולח הודעות ואיומים לכל עבר, בזוית העין 
הוא מסתכל ומחכה לתגובה שלכם. כאשר אתם מראים לו שאתם 
מתרגשים מההצגה שלו - הפסדתם. אם נתתם לו לבכות 20 דקות 
ולא נכנעתם לדרישתו )כמובן כאשר היא לא מוצדקת( הוא מתחיל 
להבין: ש”אמא אינה סחיטה” ואי אפשר לשנות את דעתה - אפילו 
לא ע”י בכי. במילים אחרות “לאמא יש מילה”, והיא יודעת מה היא 
רוצה. כאשר נשנה את דעתנו בעבור בכי או איומים אנחנו מרימים 
“דגל לבן” ונכנעים לילד. בכניעה לימדנו את הילד שאין לנו מילה 

ולכן לא נתפלא שהוא “מצפצף” עלינו.
לא צריך גם להעניש ילד שמתפנק ובוכה, )עכשיו יש לך סיבה טובה 
לבכות - נשמע לכם מוכר( צריך פשוט להתעלם ממנו כאשר הוא 
מתחיל את ההצגה ולא להראות לו שאנחנו מתרגשים ממנו, וברוב 

המקרים די בכך לחנכו שאין בכך שום תועלת.
יוצא מהאמור לעיל, שאם תוותרו כאשר הילד בוכה - רק כדי 
להשיג שקט או בגלל שלא נעים לכם להראות הורים “אכזריים” 
ששומעים את הילד בוכה ומתעלמים, יש לכם מתכון בטוח לילד 
מפונק. תארו לעצמכם שאתם נתקעים עם האוטו באמצע הכביש 
ומזמינים גרר. המוסכניק מגיע ונעמד ליד האוטו אך מסרב לזחול 
מתחת לאוטו ולבדוק, “אני מתבייש לזחול כך ליד כל האנשים. נחכה 
שיהיה חושך”. נכון נשמע לכם מגוחך? זה חלק מהעבודה וצריך 
לפעמים לזחול. כך בדיוק אנחנו מתנהגים. הילד משתולל בסופר 
ורוצה חצי ממדף הממתקים - ובגלל שלא נעים אז קונים לו. בזה 
אנחנו עושים אותו מפונק. אפשר לתת לו לבכות ולהראות שאנו 
כלל לא מתרגשים מהבכי ואפילו לא מהאנשים שמסתכלים – אנחנו 

בעבודה. עבודת החינוך.

לא הכל מושלם, אבל ודאי שיותר מחצי הכוס מלאה

כשאנחנו בוחרים בן/בת זוג כשאנו מתחתנים, אנחנו מצפים ממנו 
להיות הכל עבורנו, שיהיה בו או בה את כל מה שחיפשנו - להיות 
מכיל, להיות אוהב, להיות מפרגן, להיות חזק, להיות... מושלם. אבל 
כמה מפתיע לגלות שאין 'חיה כזאת', לא כבן זוג ולא כבן אדם בכלל.
נשאלת השאלה, איך מתמודדים עם הציפייה לשלמות? עם הפחד 
להתמודד עם חסרונותיו של אדם אחר, עד כדי מניעה שיש אנשים 

הנמנעים ממפגש ישיר איתו או מחתונה?
הנקודה הראשונה והמשמעותית ביותר היא המשקפיים בהם אנו 
בוחרים להסתכל על האדם איתו אנו נפגשים. כשאנחנו נפגשים 
עם בן אדם, אנחנו צריכים לנסות להסתכל על התמונה הכוללת 
שהוא מייצג. כשם שאני בן אדם ויש לי יתרונות וגם חסרונות, כך 
האדם איתו אנו נפגשים ובוודאי אם נסתכל נכון ירבו היתרונות על 
החסרונות. ישנו משפט חכם האומר, "כל אחד היה יכול להתחתן 
עם היתרונות שלי, אבל אני מחפש מישהו שגם יהיה מוכן להתחתן 

עם החסרונות שלי".
נכון, לא חייבים לרוץ להתחתן עם כל אחד. אבל עלינו לא להיות 
כל כך בררניים ומפוחדים מכל מיני תסריטים שמא ואולי יקרו. 
ננסה לבחון, לבדוק ולקוות שרובו של האדם איתו אנו נפגשים הוא 
חיובי ורלוונטי לדרך חיי. שיש לנו על מה לדבר, שערוצי התקשורת 
בינינו פתוחים, ואם אנו זכינו להתחתן, עלינו להשכיל ולהתבונן 

בטוב שבצד האחר ולא במגרעותיו.
כאן המקום להכניס מעט אמונה )או בעצם הרבה(, אדם שמרגיש 

שהחששות והפחדים משתלטים עליו, צריך לדעת שעל אף שזיווגו 
של אדם קשה כקריעת ים סוף, בורא העולם הוא זה שקורע את אותו 
ים סוף עבורו, זיווגו של אדם נקבע עבור האדם עוד קודם שהוא 
נוצר, ובורא העולם כבר ייעד את האשה המתאימה ביותר עבורו, 
וכן להיפך את האיש המתאים ביותר עבור האישה. אדם שמבין 
שהכל קבוע וקצוב מלמעלה מבין שאין מקום לטעויות. ממילא 
הבחירה כלל לא קשה, אנחנו בסך הכל עושים את ההשתדלות 
שלנו, מבררים קצת, נפגשים... אבל הכל הקב"ה עושה. העבודה 
האמיתית מתחילה לאחר הנישואים, עבודה יום יומית של להסתכל 
על כל דבר בחיים ולבחון אותו לטובה, ומהחסרונות להעלים עין 

או לתקן עד כמה שנוכל ברוח חיובית.
כשיש לנו את זה, בתוספת בטחון בעצמנו, נוכל לעבוד על הדברים 
הטובים וגם על אלה הפחות טובים. אחרי הכל, צריך להכיר בהם, 
לא להתעלם מהם ולחשוב שהם לא קיימים, ובעזרת ה' כל אחד 
ואחת ימצא את הזיווג המתאים ואף לאחר החתונה ישכיל להתמודד 

ולהקים בית נאמן.
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גבינה. כן או לא?!

לקראת חג השבועות נכתב מעט על סוגיה שעדיין 
שנויה במחלוקת. האם מוצרי החלב של ימינו 
בריאים? האם כדאי לצרוך גבינה? או שמא 
הגבינה מלאה הורמונים, לקטוז ושאר דברים 

שאינם מומלצים.
בעד: הגבינה עשירה בסידן הבריא לעצמות, יש בו 

גם ויטמין D שחשוב לספיגת הסידן, דברי חלב גם 
עשירים במרכיבים נוספים שחיוניים לבנית העצמות 

והשניים כגון מגנזיום, אשלגן, אבץ, זרחן, פלואור וחלבון 
מהחי שגם עוזר בספיגה.

נגד: החלב מכיל את סוכר החלב המכונה לקטוז, אצל מבוגרים 
האנזים שיודע לפרק אותו חסר. בנוסף החלב מכיל שאריות של 

אנטיביוטיקה וזריקות שהוזרקו לבהמה.

רופא גרמני ממוצא יהודי, ד"ר אוטו היינריך ורבורג, אשר זכה בשנת 
1931 בפרס נובל בגין מחקריו בתחום התאים, הגיע למסקנה כי 
תאים סרטניים, לא עלינו, מתפתחים בסביבה חומצית ומתקשים 
לשרוד בסביבה בסיסית. לכן, כשאנו אוכלים מאכלים היוצרים סביבה 
חומצית, כגון מוצרים מהחי – בשר, חלב ומוצריו, הגוף רוצה לאזן 
את החומציות ולשם כך מפריש סידן מהמאגרים על מנת 

לאזן את החומצה בבסיס.
מסתבר שהאמת, כמו תמיד נמצאת איפה שהוא 

באמצע.
רצוי ומומלץ לצרוך מוצרי חלב, כמובן במידה 
ובמשקל, כדאי להעדיף מוצרי חלב דלי שומן, 
מוצרי עיזים, או מוצרים מוחמציים. אך הדבר 
החשוב ביותר הוא לאזן את מידת החומציות 
בארוחה, לצד ארוחה של גבינה או מאכליים 
מוחמציים יש לצרוך ירקות ירוקים, או מוצרים 

שנחשבים בסיסיים.
ככלל, המזון המתועש ברובו הוא מזון חומצי, ברשימת 
המזון החומצי ניתן למצוא את המשקאות הקלים, משקאות 
אנרגיה, אלכוהול, סוכר ולחם. ברשימת המזון הבסיסי ניתן למצוא 
את הירקות הירוקים, לימונים, בצל, אבוקדו, תה ירוק, בטטה, 
ועוד. כאמור שילוב של המזונות בכל ארוחה ישמור על איזון בריא 

בגוף. בהצלחה.

פרשת במדבר פרק א' פסוק א'
ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל-ֹמֶׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני, ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:  ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית, ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים--ֵלאֹמר.

מובא במדרש רבא )א, ז(, בשלשה דברים נתנה התורה: באש – במים – ובמדבר.
מדרש זה בא ללמדנו את הדרך שבה עלינו ללכת כדי לעלות במעלות התורה והיראה.

האש: - זו שלהבת י-ה שבלב עם ישראל לאביהם שבשמים. מים: - הם שפלות הרוח מדבר: - זהו סמל התורה מתוך הסתפקות במועט.
מוסיף ואומר הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל ששלושה דברים אלו קשים מנשוא וכנגדם ראינו את התגברותו של האדם עליהם:

באש: - אברהם אבינו שמסר נפשו לכבשן האש במים: - נחשון בן עמינדב שמסר נפשו וקפץ למים ראשון.
במדבר: - עם ישראל שהלך במדבר 40 שנה בתנאים קשים ובמסירות נפש

יה"ר שנזכה ללכת בדרך התורה והיראה כל חיינו, אכי"ר.

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: הילד המתוק נהוראי נמיר ני"ו מכיתה ב'

"תלמידים 
מספרים

על עצמם"
"תלמידים 

מספרים
על עצמם" המחנך שלי הוא הרב מיכאל ארגמן, אני אוהב לבוא לת"ת כי יש 

משחקים עם חברים, אני אוהב מאוד ללמוד תורה, ורוצה להיות גדול 
בתורה, כי אני ילד חברותי ומשתדל להיות חרוץ, ובדרך כלל מצליח, 

וכן שהרב יהיה מרוצה ממני, יש לי תחביב שנקרא "מבצעים" ואין 
מבצע בתלמוד תורה שלא השתתפתי בו.

שמי הראל שמעון אהרוני בן 7
ואני לומד בכיתה א' בת"ת "כאייל תערוג" 
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ירדתי במדרגות של הדירה המיוחדת והמטופחת ולבי נצבט בקרבי. 
הלוא זה בדיוק המעון הנכסף שחיפשתי וחלמתי שנים לא מעטות, 
כדי לשכן בו את בני משפחתי ההולכים ותופשים נפח בלי עין רעה. 
כשמברכים "כן ירבו" מתכוונים – ברוך השם – ֵאַלי. ועכשיו, מדרגה 
אחרי מדרגה, אני צריך לעשות עם עצמי מאבק פנימי לא פשוט. 
לוותר או לא לוותר. ואם לוותר, מי מכריח אותי? שהצד ההוא 
ירד מהעץ ויחפש אלטרנטיבה אחרת... למה דווקא אני?! ואם לא 
לוותר, אז רגע רגע, מי שמך בעל-הבית על העולם?! מי התיר לך 
להשתמש בכח הפיננסי היותר מוצלח שיש לך כרגע, כדי לדחוק את 

המתמודד הנוסף?
בקיצור, הרב לוי, מדובר בדירה בת חמישה חדרים, קומה שניה, עם 
מעלית. לובי הבניין מאד מאיר עיניים. החדרים גדולים, הסלון משקיף 
לנוף ירקרק עם אופק של שמים אינסופיים, המטבח רחב-ידיים עם 
פינת אוכל שהיא הרבה-הרבה יותר מפינה. בקיצור, הבית החביב 
הזה מתאים כמו כפפה ליד למשפחתנו. כל צורך של כל ילד נענה 
בהרווחה, כולל חדרון עבודה קטן בשבילי צמוד למרפסת הענקית... 
אתה יכול להבין את מפח הנפש, והאכזבה העמוקה שתקפה אותי 
עקב ההחלטה לא להיכנס לעסקה, שאני כל כך חושק בה...ושתבין, 

המוכר ביקש סכום גבוה ביותר. 2.2 מיליון ש"ח, זה דרש ממני 
להוסיף עוד 150,000 למשכנתא המנופחת ממילא. סגן מנהל 

הבנק אמר לי – תוך כדי שיחה עם בעל הדירה – שלדעתו 
לא תהיה בעיה ותוך יומיים שלושה הבנק עומד לצידי עם 

התוספת המבוקשת. עיניה של אשתי נתלו בי ודחקו בי 
כאומרות: 'נו פרויקה, נו פרויקה, תעשה איתו זכרון 
דברים, גם בחלום הכי ורוד שלנו לא חשבתי שנזכה 
להיכנס בשערי הדירה המהממת הזו...' ניסיתי להוריד 

50,000 שקל מהמחיר, והלה היה עקשן. "בשום 
פנים ואופן לא! שני מיליון מאתים אלף! אם 
מתאים לך, עושים עכשיו זכרון דברים ויוצאים 

לדרך. מחר בבוקר שנינו אצל העורך דין, תכין 
מקדמה יפה, ושלום על ישראל".

פתאום חמותי על הקו. "פרויקה אל תחשוב פעמיים, תפסיק להסס 
ולהתמקח איתו בשביל 20,000 פחות או יותר לא מפוצצים עיסקה 
שכזו, שתתן לכם הרחבה, הרווחה והמון שמחת חיים. צא מקופסת 
הגפרורים והיכנס לארמון, פרויקה. בעלי אומר שהוא מוכן להעביר 
לכם 10,000 שקל כדי להקטין את הנזק...". חמותי לוחצת, והנה חמי 
על הקו. "פרויקה אל תמצמץ, הבת שלי רוצה את הדירה, היידה 
תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחריך, וכדאי שתדבר עם הוריך אולי 
גם הם ישחררו כמה לירות". עכשיו גם חמי לוחץ, דמעה קטנה בעינה 

הימנית של אשתי, ואני נכנע.
או. קיי, אני אומר לו, נעשה זיכרון דברים על 2.2 מיליון ושיהיה 
לברכה. רק תסביר לי למה אתה לא מוריד כמה גרושים מעל המחיר 
נקוב, שאלתי את המוכר. "תקשיב פרויקה, יש לי קונה רצינית, שמוכנה 
לשלם שני מיליון מאה חמישים אלף. עקרונית סגרתי אתה, אבל לא 
חתמנו חוזה ולא זיכרון דברים. סיכמנו שאם היא תשיג את הסכום תוך 
חודשיים-שלושה, נסגור. דא עקא שהמשכנתא שלה מעוכבת המון 
זמן ע"י הבנק", הסביר לי. מדוע? שאלתי. "תראה פרויקה, מדובר 
באשה אלמנה עם מספר ילדים, היא עדין בתוך שנת האבל, בעלה 
נפטר לא מכבר, והדירה מחולקת גם ליורשים, עפ"י ההלכה והחוק 
גם יש להם חלק בדירה. עכשיו הם מנסים לשנות את צו-הירושה, 
כדי להוציא את הבנים בהסכמתם כמובן, מן הירושה, אבל העסק 
נמשך ונמרח כבר ארבעה חודשים וחצי, ואני די לחוץ. והנה הגעת, 
הוספת מעליה סכום נאה של חמישים אלף ובשעה טובה סוגרים", 

עדכן המוכר.

אלמנה? אלמנה מהפכת בחררה ואתה לא מעדכן אותי? זה נשמע לא 
טוב, טענתי. המוכר, יהודי חביב וירא שמים קצת מבין ענין, משיב 
לי: "תשמע, שנינו יראי שמים, אתה אומר שהיא מהפכת בחררה 
ושאתה לא בסדר. שומע. מה יותר נכון וראוי מאשר להרים טלפון 
לרב שלי שהוא מורה הוראה, ונשמע מה יש לו לומר בנידון". אמר 
ועשה. ורבו מעבר לקו שואל מפה, חוקר משם, חוכך בדעתו ופוסק: 
"עפ"י הנתונים היבשים שהשמעתם, אין כאן שום איסור של חטיפת 

החררה מידי המהפך בה. בהצלחה".
"יופי שמעת, הבה ונסגור את הפרטים בינינו", דחק בי המוכר. גם לי 
יש רב, וגם הוא מורה הוראה, השבתי למוכר. רבך השיב כפי שהשיב, 
הבה נשמע מה אומר בנדון רבי ומורי. הפלא ופלא כבוד הסופר, גם 
רבי ומורי, שהוא דיין מיומן וותיק משיב באותה רוח דברים. "עפ"י 
ההלכה אין שום מניע שתבצעו את העסקה, כרגע – עפ"י הדין – החררה 
בידך...". הרב שלי פסק מדיבורו, נשם עמוק והוסיף את המשפט הבא: 
"נכון, ההלכה לצידך ואף אחד לא יבוא בטענה כלפיך אם תרכוש 
את הנכס, אלא שיש כאן צד של צער אלמנה. קרוב לוודאי שכשהיא 
תשמע שהדירה נמכרה והכל בגלל העיכובים של הבנק או הרשויות 
שאין בכוחה כרגע לגבור עליהם, היא תזיל דמעה. וכי חסרות דירות 

בעולם? למה להתעסק עם דמעתה של אישה מיוסרת?"
עיניה של רעייתי הפכו רכות ונוגות, המוכר אף הוא נאלם דום. 
לחצתי לו יד בחום רב, וסיכמתי את המפגש בינינו: אתה איש יקר, 
ודירתך נפלאה ועונה בדיוק על מה שחלמנו ורצינו, וברוך 
השם גם מבחינה כספית יכולנו להתמודד עם המחיר. 

אבל דמעה של אלמנה. אתה מבין?".
ר' לוי, ַעיין בפתח דבריי. ירדתי במדרגות עם לב 
צבוט ומכווץ. מצד אחד חשתי מאוכזב ושבור ומצד 
שני מעודד עם תחושת הצלחה שגברתי על 
היצר. אבל הדירה, אווף, הדירה החלומית, 
חמקה מבין אצבעותי. אגלה לך, שיש לי 
תפקיד מסוים במוסד ציבורי חשוב. למחרת 
בבוקר ערכתי בדיקה יסודית מה בעצם מעכב את 
המשכנתא של הגברת. נו טוב, לא נלאה אותך, מדובר היה בכמה 
פרטים טכניים תקועים, ולאחר שהפעלתי לחץ וקשרים מסוימים 
במקומות הנכונים הבטיחו לי שהעסק שלה מתקדם. נשמתי לרווחה.
אחרי הצהריים אחד, בעוד הנני משרך רגלי לכיוון דירתי, המכונה 
בז'רגון המשפחתי קופסת גפרורים, ידיד שלי – מנחם – על הקו. 
"פרויקה, באיזה רחוב אתה נמצא?" נכנסתי כרגע לרחוב החבצלות. 
"עצור במקום..." הורה לי. משמאלך בנין מספר ארבע, עלה לקומה 
ראשונה, דפוק בדלת השמאלית של משפחת ירדני, הם מוכרים את 

הדירה, עוד לא שמו שלט, לך תציץ".
אדון 'קוטף סיפור', נכנסתי לדירה וכמעט נפלתי מהתרגשות. דירה 
יותר רחבה ונוחה מן הקודמת, הנוף יותר מרשים, היא קרובה למוסדות 
החינוך של ילדי ולקהילה שלי. בקיצור, אם ההיא היתה 100%, זו 
הנוכחית מתאימה במיליון אחוז, אם יש דבר כזה. וכמה רוצה כבודו? 
שאלתי את המוכר. "1.8 מיליון וסוגרים", כעבור רבע שעה נכנסה 
אשתי, עשתה סיור זריז, תלתה בי עיניים דוחקות והבנתי הכל. מיד 
עשינו זכרון דברים. ועכשיו לסיכום הדברים – שים לב: מצאתי דירה 
גדולה ונוחה יותר, במחיר הרבה יותר זול, באיזור הרבה יותר נוח 

מבחינת הכל, והכי חשוב, לא היפכתי בחררה למרות שהתירו לי.
חכה רגע ר' לוי, לא סיימנו... יצאנו רעייתי ואני מן הדירה מרוצים עד 
השמים, זיכרון הדברים בכיסי, המשכנתא תצטמצם בהרבה. הפינוי 
של ירדני זריז. צלצול בפלאפון הכשר שלי. על הקו האלמנה: "רציתי 
לבשר לך שכרגע הזרימו לנו את המשכנתא, ואנחנו בדרך לחתימת 

חוזה. תודה רבה לך מכל הלב".

מוויתור לא מפסידים / ר' קובי לוי הי"ו
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רבי שמשון מאוסטרופולי זצ"ל

רבי שמשון היה לאחד מגדולי המחדשים בתורת הקבלה, שלא עסקו 
רק בפרשנות לדברי קודמיהם אלא גם חידשו חידושים רבים. חידושים 
אלו, לדבריו ולדברי תלמידיו, הם תוצאה של גילויי מגיד: מלאך ממרום 
שגילה לו סודות התורה, בדומה לרבי יצחק לוריא אשכנזי )האר"י 
הקדוש( שחידש אף הוא חידושים רבים בקבלה, על פי גילוי אליהו 
הנביא. דודו של רבי שמשון מצד אימו היה המהר"ל מפראג, ובכך 
ייחוסם המשפחתי בדומה למהר"ל, מגיע על פי המקובל עד דוד המלך.

כשלוש וחצי שנים לפני גזירות ת"ח ות"ט, טען רבי שמשון לגילוי מהמגיד 
שהתגלה לו, שהודיע לו על הגזירות הממשמשות לבוא, והכינו לכך. 
הרמח"ל בספרו "דרך עץ חיים" מספר על ר' שמשון מאוסטרופולי, 
ומתאר כיצד השביע רבי שמשון את הסטרא אחרא על הגזירות בת"ח 
ות"ט, במהלך זה ענה לו הסטרא אחרא שאם יבטלו ישראל ח"ו שבת 
מילה ותורה יבוטלו הגזירות, בתגובה לכך ענה לו ר' שמשון שאות אחת 
מהתורה לא תבוטל. רבי שמשון עורר בעקבות כך את הסובבים אותו 
לשוב בתשובה, אך תשובתם לא הועילה לבטל את גזר הדין. ובג' אב 
ה'ת"ח, בהתקרב הפורעים, אסף רבי שמשון את בני עירו לבית הכנסת 

ועסק עמם בתפילה, עד שנהרגו על ידי הפורעים.
אותן פרעות ת"ח ות"ט, החלו בעצם כמרד, הפיכה עממית של הקוזאקים 

כנגד שיטת המשטר והכיבוש הפולני, ואותו מרד הופנה לימים גם כנגד 
היהודים, משום שנתפסו כנציגי המשטר - ובהמשך, איבד המרד את אופיו 
המקורי והפך לסדרת פרעות כנגד יהודים באשר הם יהודים. בפרעות 
אלו נהרגו על פי ההערכות על קידוש השם כ-100,000 יהודים.  באותן 
שנים חיו בין עם ישראל הצדיקים רבי שמשון מאוסטרופולי ורבי יחיאל 
מיכל מנעמירוב, אשר שניהם מסרו נפשם למען כלל ישראל ונהרגו 
על קדוש ה' בפרעות אלו, ואכן זמן מועט לאחר מותן מות קדושים 

התבטלה הגזירה מעל עם ישראל והפוגרום נפסק.
מסופר אודות הפלא שהתרחש עם הרב, כאשר לא הרגיש כלל בעת 
שהרגו אותו, וכך כתב עליו תלמידו, רבי נתן הנובר: והיה בתוכם )בקרב 
קהילת פולאנה( איש אחד חכם ונבון ומקובל האלקי ושמו מוהר"ר 
שמשון מק"ק אוסטרופולי. ובא מלאך המגיד אליו בכל יום ולמד עמו 
סתרי תורה. ועשה המקובל הנ"ל פירוש על הזוהר על פי קבלת מהאר"י 
ז"ל ולא זכינו שיבא לדפוס. ואמר לו המגיד לפני הגזירה שיעשו תשובה 
גדולה שלא תבוא כך הגזירה הרעה. ודרש כמה פעמים בבית הכנסת 
והזהיר לעם שיעשו תשובה על הצרה שלא תבא, וכן עשו תשובה 
גדולה בכל הקהילות ולא הועילה כי כבר נחתם הגזירה רעה. וכאשר 
באו האויבים וצרים על העיר נכנס המקובל הנ"ל לבית הכנסת ושלש 
מאות בעלי בתים עמו, כולם חכמים גדולים וכולם מלובשים בתכריכין 
ובטליתות על ראשיהם ועסקו בתפילה גדולה עד שבאו האויבים לעיר 

ונהרגו שם כולם בבית הכנסת על אדמת קודש ה' יקום דמם.
רבי שמשון כתב ספרים רבים אשר רובם עסקו בחוכמת הנסתר. אחד 
מסגולותיו המפורסמות הינה איגרת רבי שמשון מאוסטרופלי הנחשבת 
כבעלת סגולה בייחוד בערב פסח, ולפי המסורת מי שקורא אותה מובטחת 
לו שמירה מפורעניות לכל השנה. איגרת זו היא פירוש למאמר סתום 
מדברי האר"י, העוסק בשמות המלאכים המופקדים על הכאת המצריים 
בעשר מכות מצרים, והם האחראים גם על גאולת ישראל בעתיד, סגולתה 
היא שמי שמעיין בה פעם אחת בשנה ובפרט בערב פסח ינצל באותה 
שנה מכל מכשול וממיתה משונה ושום אדם לא ימשול בו, וכל אויביו 

יפלו תחתיו, והוא על במותימו ידרוך.

פתרון לחידה משבוע שעבר:

חידת
שוקולד

ילד ניגש לקיוסק ורוצה לקנות שוקולד. המוכר אומר לילד 
"אתה יכול לקבל שוקולד חינם אם תפתור את השאלה 

הבאה":
יש לי כאן שלוש צנצנות סגורות: אחת עם שוקולד חלב, שניה 

עם שוקולד מריר ואחת עם שוקולדים מעורבבים - חלב ומריר.

על כל צנצנת יש מדבקה, אבל אף מדבקה לא נמצאת במקום 
הנכון. מותר לך לטעום שוקולד מצנצנת אחת ואז לדעת איזו 

מדבקה צריכה להיות באיזה מקום. אם תחליט נכון, תקבל עוד 
שוקולד חינם.

מה עשה הילד?

חידה: על פי תורתנו הקדושה, באיזה מימי 
הולדתך, פי ארבע מוכפל ערכך? ומתי 

פוחת ערכך בבת אחת, בשבעים אחוזים 
)!( ביום אחד?

תשובה: כמבואר בספר ויקרא )פרק 
כ"ז( עד גיל חמש ערכו של הילד חמישה 

שקלים, ומגיל חמש ומעלה עשרים 
שקלים. מגיל עשרים עד שישים ערך הגבר 

חמישים שקלים, ומגיל שישים חמישה 
עשר שקלים.

 א.    סימן

 ב.    את מי החליפו הלויים בעבודה במשכן?

 ג.     נשיא שבט מנשה.

 ד.    קבוצה של שלשה שבטים החונים יחד בכל  
       אחד מצידי המשכן נקראת...

 ה.    אספו את כל האנשים.

 ו.     מהיכן למדים שכל המלמד את בן חברו 
       תורה כאילו ילד אותו?

 ז.     מי שאינו כהן?

 ח.    מאיזה גיל נמנו הלויים?

 ט.    תרגום המילה "דגל" לארמית.

 י.     עונשו של זר שנכנס למשכן שלא כדין.

 כ.    כיצד פדו את הבכורות העודפים על   
       הלויים )אלה שלא היה לוי ש'יחליף' אותם(.

 ל.    כמה בנים היו לנדב ואביהוא )ציטוט מן   
       הפסוק(.

 

מ.    ממול אך קצת רחוק.

 נ.     נשיא שבט יהודה.

 ס.    מקום חניית הלוויים.

 ע.    גיל המשתתפים במפקד הראשון.

 פ.    בן בכור שנולד לאמו נקרא...

 צ.    מקום חניית דגל מחנה דן.

 ק.    כעס.

 ר.    מתי מתחיל לנסוע דגל יהודה כשרואה           
       את הענן עולה?

 ש.   מספר החודש והשנה ליציאת מצרים
       בהם נערך המפקד הראשון של פרשתנו.

 ת.    תספרו.

בעוד כחודש בס"ד יתקיים מסע קודש לקברות צדיקים באוקראינה בליווי מורנו ורבינו. בין קברות הצדיקים שנזכה 
לפקוד הוא ציונו של רבי שמשון מאוסטרפולי זיע"א. הצטרפו אלינו! לפרטים: 055-663-8719
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 בס"ד

 תכנית העצמה חינוכית וחברתית
 ביום חמישי התכנסו הורי תלמידותינו בנות כיתה ז' 

 לערב עיון שבו העמקנו במשנה החינוכית והחברתית.
 בערב קיבלו האימהות כלים ונפתח דיאלוג וסימפוזיון

 המפקחת, היועצת והמחנכת - בו נכחו הצוות המקצועי של ביה"ס
 מנחת הורים מקצועית ומנוסה. -' וכן הרצאה מפי הגב' שושי יעקב תחי

 בשבט: בערב זה הוצגה תכנית ההעצמה שחלה השנה בכיתה ז' החל מטו' 
 'שיעור כישורי חיים עם המפקחת הגב' הדר דוד תחי 

'שיעור כישורי חיים מובנה מכמה היבטים הם מחנכת הכיתה הגב' חלי עבאדי תחי 

 העצמה אישית אחת לשבועיים מאת היועצת הגב' ברכה ברמי תחי'שיעור 

תרפיסטית באומנות, מטפלת מוסמכת בעלת תואר שני בטיפול באומנות  -וגולת הכותרת 

 הגב' שיפי שלנגר תחי'.

 תכנית ההעצמה תתפרש על פני שלושה חודשים.
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04:45 )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'  
19:25 מנחה    

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

19:15 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
04:30 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  
07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות ריבית  

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'  
19:15 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים  

19:45 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  
20:16 )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

עיצוב
במתנה! אפשרות לחדרים לשבתות חתן

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

חדש בשכונה 

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

לפרטים נתנאל: 0506785912

בס"ד

שיעור הלכה חושן משפט, הלכות פועלים

בימים א,ב,ה בשעה 18:45

בשבוע הקרוב יימסרו השיעורים בביהכנ"ס ע"י אברכי הכולל
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

קהילת "כאייל תערוג" - הר חומה חגגו את 
הילולת רבי שמעון בר יוחאי עם הכנסת 
ספר תורה לבית המדרש ׳חסדי שמואל׳ 
 ומיד לאחר מכן הדלקה וסעודה מצווה.

ביום רביעי ליל ל"ג בעומר בקהילת "כאייל 
תערוג" בהר חומה בראשות הרה״ג אייל 
עמרמי שליט״א התקיימה הילולת הרשב״י 
 ומעמד הדלקה בהשתתפות מאות מהקהילה.

הערב החל בהכנסת ספר תורה לבית המדרש 
׳חסדי שמואל׳ הגדול בהר חומה ולאחר 
מכן מעמד ההדלקה בסמוך לאולמי ׳לה 
בל׳ שם התקיימה סעודת מצווה, כ-700 
שולחנות  סביב  בסעודה  השתתפו  איש 
ערוכים. את המשא המרכזי נשא מורנו הרב 
שליט״א. כיבד את המעמד חבר הכנסת הרב 
מכאל מלכיאלי הי״ו שהתפעל מפעילות 
המקום  התפתחות  את  ושיבח  הקהילה 
ירושלים. דרום  שכונות  תושבי   לטובת 

לאחר מכן המשיכו בשירה וריקודים אל תוך 
הלילה לכבודו של הרשב״י הקדוש.

הילולת הרשב״י והכנסת ספר תורה בקהילת "כאייל תערוג"


