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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

רש"י הקדוש שואל בתחילת הפרשה, 'מפני מה נסמכה פרשת מרגלים 
לפרשת מרים )שקראנו בשבוע שעבר(, לפי שלקתה על עסקי דיבה 

שדיברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר'.
אומר רש"י הקדוש, שהסמיכות בין מעשה שילוח המרגלים לבין 
ענישתה של מרים אינו מקרי, זה מסודר כך בכוונה תחילה כדי 
ללמדנו שחרון אף ה' על המרגלים היה גדול מאוד, משום שניתן 
להם ולכל ישראל אות אזהרה, שכולם ראו מה קורה לדיבורים לא 

שקולים ולא אחראים, 'ראו ולא לקחו מוסר'.
מלמדנו רש"י שמכל מה שרואים מעונשי שמים מסביבנו, צריך 
לקחת את המוסר והמסקנה, "ֶמה ֳחִרי ָהַאף ַהָּגדֹול ַהֶּזה", "וַעל ֶמה 
ָעָׂשה ה' ָּכָכה ָלָאֶרץ ַהֹּזאת", אסור להתעלם, אסור להיות בנאלי, אם 
אדם רואה חס וחלילה תאונת דרכים בין ב' כלי רכב, אף שהוא לא 
היה מעורב, עליו לקחת מוסר מדוע הראו לי מראה כזה מן השמים, 

אולי רוצים להזהיר אותי מן השמים.
אם אדם רואה אנשים שסובלים ממחלות קשות וסופניות, לא בכדי 
הביאו מול עיניך את המקרים הקשים הללו, כדי שתשיב אל לבבך 
כמה קשים וחמורים עונשי שמים, וכך אומר הנביא לישראל "ִהְכַרִּתי 
גֹוִים, ָנַׁשּמּו ִּפּנֹוָתם.. ָאַמְרִּתי ַאְך ִּתיְרִאי אֹוִתי ִּתְקִחי מּוָסר", אומר הנביא 
שהקב"ה מכה את הגוים במלחמות ורציחות קשות בינם לבין עצמם 
והכל למטרה שעם ישראל יראו וייקחו מוסר ויבינו כמה מסוכן 

למרוד ולסרב לצווים של מלכות שמים.
החפץ חיים היה אומר שכמו שאם אדם ייקח במה במרכז העיר ורשה 
וידבר ב-'יידיש' ולא בפולנית, בוודאי שנאומו מופנה לעם היהודי, כי 
רק העם היהודי מבין יידיש, כך הקב"ה כשמביא סבל וצרות לאומות 
העולם זה מופנה אך ורק לעם היהודי, 'אין פורענות באה לעולם 
אלא בשביל ישראל'. כי 'כל הגויים כאין נגדך', "ֵהן ּגֹוִים ְּכַמר ִמְּדִלי, 
ּוְכַׁשַחק מֹאְזַנִים ֶנְחָׁשבּו", הם לא בתחום התעניינות שלי. אבל אם אני 
עושה אצלם הפיכות ותמורות, זה כדי להראות לעם היושב בציון, 
שהתהליך עומד לקרות כאן אם לא נחזור בתשובה ובשינוי מעשים 

מיידית לקב"ה. "ְוָהיּו ֵעיֶניָך ֹראֹות ֶאת מֹוֶריָך", מה שעיניך רואות, 
אמורה אותה ראיה להיות לך כמורה ומדריך לחיים, ולכן כל הנבואות 
לנביאים נאמרו בצורה של ראיה, "ָמה ַאָּתה ֹרֶאה ִיְרְמָיהּו, ָוֹאַמר ִסיר 
ָנפּוַח ֲאִני ֹרֶאה", ללמד את העם לתרגם נכון את המראות שה' מראה. 
במידה שאדם מבין את אזהרות ה' ומשים אותם על ליבו מתקיים 
בו הפסוק "ֵאֶליָך ֹלא ִיָּגׁש. ַרק ְּבֵעיֶניָך ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה".

לראות את מאורעות ועונשי שמים ולהתייחס אליהם בקרירות ובלא 
רגש ומוסריות זו רשעות, לכן רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. 
המדרש מספר על אשה מכובדת שהיתה בתקופת חורבן בית שני 
ושמה מרתא בת ביתוס, והיא היתה בעלת אמצעים וממון ושקלה לו 
לינאי המלך "תרקבא דדינרי", סל מלא מטבעות זהב, העבירה שוחד 
לשלטון כדי שימנו את בעלה יהושע בן גמלא לכהן גדול מטעם רומי, 
ומספר המדרש שלימים הגיעה הענישה מה', ונטלה מלכות רומי את 
כל ממונה והשאירו אותה ערומה כביום הולדה רק עם חלוק אחד 
על בשרה – ומספר המדרש שירדה לחוף הים לרחוץ את חלוקה 
והנה הגיע גל גדול וחטף ממנה חלוקה ונשארה ערומה גם מבלי 
החלוק היחיד שהיה עומד לרשותה – ומיד נשים צדקניות התאספו 
וארגנו מגבית כדי לרכוש לה סט בגדים חדש, ועברה תקופה וגם 
אותו ירדה לרחוץ על חוף הים ושוב עלה גל גדול ונטל את חלוקה, 
וכעת ניסו שוב לסייע בידה הנשים הסובבות אותה, עמדה ואמרה 
הניחו לבעל חוב לגבות את חובו – מגיע לי, ה' מעניש אותי כי מרדתי 
בתורה בעושרי, וכעת הגיעה עת הענישה – מיד כשאמרה מילים 
אלו והפנימה את המאורעות שקרו עמה, רמז הקב"ה לים ופלט לה 
את כל בגדיה ועמדו על שפת הים, זאת אומרת שהענישה מיצתה 

את עצמה ואין צורך יותר ליסרה.
כמה כדאי לאדם להפנים ולהרגיש את המאורעות שהוא רואה, בגדר 

של ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶּתם, ואז ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם. אמי"ר
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אי-ציות מתוך מרדנות

שאלה: בתקופה האחרונה אני מבקשת מהילד שלי לבצע מטלות 
שונות בבית, להכנס להתקלח, לאכול, או להכין שיעורים, אך 
משום מה לא רק שהילד אינו מקשיב, אלא עושה בדיוק ההיפך, 

מה עושים?

תשובה: לעיתים ילד עושה בדיוק ההיפך ממה שביקשתם פשוט 
מתוך מרדנות, רצון לעשות “דווקא”, ולהוכיח את עצמאותו. אי 
ציות כזה נפוץ במיוחד בתקופת גיל המרי. אך לא רק אז, והוא 

אי הציות ה”אמיתי” והחמור ביותר.
קניתם אגרטל חדש והזהרתם את ילדכם לא לגעת בו )וכמובן 
גם הסברתם מדוע, אין כזה מושג “הילד מבין לבד”(, הילד הציץ 
אליכם בחיוך המוכר, רץ אל הכד, והתחיל לערוך בו ניסויים. 
במקרה כזה ילדכם מנסה לבדוק מה תהיה תגובתכם, ובעצם - 

לבחון את הגבולות שאתם מציבים לו.
הפיתרון הפשוט הוא לא להיענות להתגרות מצד הילד, וזה 
במקרה שבו תוצאות ההתגרות אינן כרוכות בנזקים, לחלופין 
גערה קצרה וחד-משמעית במקרה ועוד רגע יכול להגרם נזק. 
אתם בהחלט יכולים לתפוס את הילד ביד, לקחת אותו הצידה 
ולומר לו מטווח אפס: “הרגע אמא אמרה לך לא לעשות את זה 
)כמובן לפרט את מה( ואתה עושה דווקא. אני מבינה שאתה 

במצב רוח של לעשות שטויות, אצלנו בבית עושים מה שאמא 
מבקשת. ומה שאמא אומרת לא לעשות - לא עושים”. תגובה כזו 
יכולה להוציא ממנו את החשק לכל העניין וגם להעמיד אותו על 

טעותו, אם שכחת יש כאן “בעל הבית”.
אל תכעסו על הילד גם במקרה של אי-ציות מתוך מרדנות. הציבו 
לו גבולות, אך השתדלו לעשות זאת ללא כעס או צעקות. ילד 
לעיתים מוכן לקבל גערה ואפילו מכה העיקר שיראה את ההורים 

שלו בקלקלתכם - צועקים, מתרגזים ועושים ממנו “עניין”.
בשביל הילד זה ממש הצגה טובה והוא מוכן לשלם עבורה אפילו 
ביוקר - אם אתם באמת רוצים לחנך אותו אל תשחקו עם הילד 
במגרש שלו שם יש לו יותר כח. אל תרדו לעולם לרמה שלו, 
הכניסו אותו למגרש שלכם. אמרו לו: “בבית שלנו ...”, התאימו 
את המשפט למעשה, הקפידו להישמע רציניים והחלטיים והכי 

חשוב לא להתבלבל מהתנהגות הילד. תבחינו בי אני קיים.
פעמים רבות “אי ציות” נגרם על ידי הילד באופן מודע ואפילו 
עקבי, וזאת על מנת למשוך מכם תשומת לב שלפי דעת הילד 
חסרה לו. מחקר שהתפרסם הראה ש%60- מבעיות ה- ”אי ציות”, 
אפשר לפתור על ידי שיחה עם הילד אפילו כשמדובר בילד קטן 
מאוד, גישה נכונה ונינוחה ותוספת יחס וקשר אישי לרוב יעשו 

את העבודה.
מצד ההסתכלות של הילד גם יחס של הכאה הוא סוג של יחס. 
ופעמים ולילד חסרה קרבה גופנית מצד הוריו )לרוב מהאבא( 
ולכן יעדיף אפילו “הכאה” העיקר שיתייחסו אליו. פעמים רבות 
שמענו על תשובה של ילד כאשר הוריו הכו אותו, “תני לי יותר 
חזק זה בכלל לא כואב”, תשובה כזו בוודאי מקוממת ומתסכלת 
את ההורים גם יחד. אולם היא משקפת לנו מצב נורא ואיום, של 
ילד הנתון במצוקה רגשית הטוען “אני מוכן אפילו לקבל מכות-

העיקר תתייחסו אלי”.

לומר או לא לומר?!

את הסיפור הבא סיפר יהודי על מעשה שארע איתו, המלמד עד 
כמה נכונה אמרת חז"ל ִמָלּה ְבֶּסַלע, ַמְשּׁתֹוָקא ִבְּתֵרין, כלומר שאם 
מחירה של מילה טובה הוא סלע אחד )מטבע כסף בזמן הגמרא(, 
אזי מחירה של שתיקה שווה יותר והוא 2 סלעים. מספר אותו יהודי:
נכנסתי למאפייה סמוכה לביתי, ונעמדתי עם מה שבחרתי מול 
הקופאי. ליבי התמלא רחמים. מדובר בחנות מסוימת, אשר בעל 
הבית שלה נוהג לרדות בקופאי שלו באופן הבא, על הקופאי 
מוטלת החובה לסייע בהכנת מוצרי המזון שנמכרים בחנות, ובד 
בבד להציץ לכיוון הקופה אם כבר נוצר תור של לקוחות. ברגע 
שנוצר תור עליו למהר לכיוון הקופה, לסיים עם הקונים ושוב 
לשעוט לכיוון התנורים. באופן זה מצליח בעל הבית הנצלן להפיק 
מפועל אחד, מאתיים אחוז של עבודה. המוכר היה קצת מסורבל 

בבשר, והריצה ממקום למקום הייתה אומללה.
מאחר שכבר שמתי לב שזה הסגנון במקום רציתי בכנות לעודד את 
המוכר. כל הכבוד! אמרתי לו בחיוך כנה. אתה מסוגל להתמודד עם 
שתי משרות! המשפט נאמר ללא גרם אחד של ציניות, אך תגובת 
הקופאי היתה שלילית. עיניו התעגלו בכאב מעורר רחמים, שפתיו 
התכווצו, וניכר היה שחש במושפלות. דרכתי לו על יבלת רגישה! 
כן, הוא ידע שהוא מנוצל. אך הוא גם ידע שאין לו ברירה אחרת.

עזבתי את החנות בלב כבד, רציתי להועיל – אך הזקתי! אז מה 
הייתי צריך לעשות, לשתוק? ואם המוכר היה מגיב בשמחה גם 

הייתם אומרים שהיה עלי לשתוק...?
עד כן סיפורו של אותו יהודי. מספרים על זקן עקשן שכאשר 
ידיד בירך אותו "עד מאה ועשרים!" הגיב בכעס: "אתה לא תקבע 
לי כמה לחיות!", דוגמא זו הינה אמנם קיצונית, אך אין מי שלא 
נפגש עם הדילמה של "אוי לי אם אומר – ואוי לי אם לא אומר..."

גם בחיי היום יום, בבית, בעבודה ובכל מקום, אנו נתקלים באותה 
תופעה, אנו אומרים מילה למישהו, כלל לא התכוונו להכאיב, 

אבל... דרכנו שם על איזה יבלת וגרמנו לכאב...
הרב שמחה כהן שליט"א ענה על השאלה הזו כי מדובר אכן בשאלה 
חמורה. אבל הכלל בעניינים אלו צריך להיות חד משמעי: כאשר 
קיים חשש או ספק, תמיד עדיף "להיכשל" באי אמירה, מאשר 
באמירה מיותרת או לא מתאימה, וכמובן להתפלל תמיד לסייעתא 

דשמיא שלא נכשל חלילה, ולא ייפגם שלום הבית.
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הזעה מוגברת

זיעה היא הפרשה של נוזל מימי מבלוטות המצויות בעור. הזעה 
משמשת בדרך כלל גורם המצנן את הגוף. כאשר חם לנו אנו 

מתחילים להזיע, והתאיידות הזיעה מהגוף מסייעת לקירורו. 
גורמים נוספים להזעה יכולים להיות פעילות גופנית, 

כאב, בחילה, עצבנות ואף תרופות מסוימות. בעוד 
שהזעה רגילה היא תהליך טבעי הנחוץ לגוף, 

קיימת תופעה של "הזעת יתר".
מבחינה מדעית, הפרשה של יותר מ50 מ"ג 
זיעה לדקה, מוגדרת כהזעת יתר. אולם 
במציאות הבדיקה והאפיון אינם מתבצעים 
באופן מדעי אלא בעיקר על תלונות המטופל 

שבעיניו ההזעה מוגזמת ומציקה.
חשוב להבחין בין הזעת יתר מפושטת - אשר 

יש לברר את הגורם להיווצרותה, לבין הזעת 
יתר מקומית, המופיעה בבתי השחי, בכפות 

הידיים או בכפות הרגליים. למעשה, הזעת יתר 
היא לא רק בעיה אסתטית היוצרת מבוכה, היא עלולה 

לגרור סיכונים בריאותיים. 
בעת הזעה, הגוף מפריש לא רק מים, אלא גם כ-60 מינרלים 
החיוניים לתפקוד הגוף. איזון מינרלים תקין נחוץ לבריאות השיניים, 
העצמות, הדם, השרירים, הרקמות ותאי העצב. המינרלים פועלים 

להעברת החמצן בדם, ומינרלים כגון אשלגן, סידן ומגנזיום דרושים 
לפעולת הלב. ובכלל, חסרון במינרל אחד מספיק להתפתחות 

מחלות ניווניות למשל.
קיימים שני סוגים של הזעת יתר:

הזעת יתר ממוקדת - הזעת יתר המופיעה בד"כ באזור ממוקד או 
על פני איברים ספציפיים בגוף. האזורים הנפוצים הם; בתי שחי, 

כפות ידיים ורגליים או פנים.

הזעת יתר כללית - הזעה לאורך כל הגוף, ללא סיבה מוצדקת 
ונגרמת לרוב מעודף משקל, מחלות עור שונות או בעיות 

הורמונליות.

הטיפול המשמעותי והנפוץ כיום להזעת יתר הוא 
בעזרת הזרקת בוטולינום טוקסין. שבתחילה 
גורמים לאלחוש המקום, ואח"כ מבצעים 
הזרקת חומר "בוטוקס" או "דיספורט" לעור 
באזור הרלוונטי, חומר הבוטולינום טוקסין 
המוזרק הינו חומר בטוח ואפקטיבי והוא 
גורם לחסימה של הסיגנל העצבי, המועבר 
לבלוטות הזיעה ובכך למעשה מונע את הפרשת 

נוזלי הזיעה.
אפקטיביות הטיפול תורגש מספר ימים ממועד 
ההזרקה, אך את התוצאה הסופית ניתן יהיה להעריך 
לאחר שבועיים, והיא צפויה להישמר לאורך 3 עד 7 חודשים. 
הטיפול אמנם כרוך באי נעימות קלה, אך הוא נמשך מספר דקות 
מועטות, ולמעשה אין כמעט כל הגבלות לאחריו, הקסם מגיע 
מהר מאוד - שבוע עד שבועיים לאחר הטיפול מרבית ההזעה 
תיעלם, וליתר דיוק  באחוזים הנעים בין 70 ל-90 הפחתת זיעה.

ככל היוצא מפיו יעשה

סיפר הרב פלמן זצ"ל: היתה בבני ברק משפחה שעלתה ארצה 
מהונגריה, והיו מאד קשורים למרן החזון איש זצ"ל, כל דבריו היו 
אצלם 'קודש קודשים', וכמעט בכל מעשה היו מתייעצים עמו, וכפי 
שאמר להם לעשות כך עשו, לא זזו מדבריו ימין ושמאל, וקיימו את 
כל דבריו באש ובמים. פעם אחת ביום שישי סמוך לכניסת השבת, 
התפוצץ בביתם הצינור של המים, וכל הבית התמלא במים. השעה 
היתה כבר דחוקה, ולא היה אפשרי במציאות לקרוא לאינסטלטור 
לפני הדלקת נרות. היהודי בעל הבית לא ידע מה לעשות, לא היתה 
שום אפשרות לסגור את הברז של המים, ומרגע לרגע הבית מתמלא 
בעוד ועוד מים, עד כי באו מים עד נפש. ועוד מעט כבר צריך להדליק 

נרות שבת, ובמצב כזה אי אפשר לעשות כלום.
כשראה את חומרת המצב רץ מיד בבהלה אל החזון איש, בביטחון 
שהוא בוודאי ידע איך להושיעו. הגיע לבית, נכנס אל חדרו במהירות 
והתחיל לבכות על הצרה של צינור המים שהתפוצץ להם בתוך הבית, 

כשהוא מחכה לתשובתו של החזון איש שתושיעו. החזון איש שמע 
את הסיפור, והבין שגם לו אין מה לעשות בשעה כזו, ושאל אותו 'אז 
מה אתה רוצה שאני אעשה?'. היהודי השיב לו בתמימות ובביטחון: 
'אני רוצה שהרב יגיד שהמים יפסיקו לזרום בצינור'. החזון איש עשה 
כמבוקשו ואמר: 'אני אומר שהמים יפסיקו לזרום בצינור'. היהודי 
חזר לבית, ודבריו של החזון איש אכן התממשו, המים הפסיקו לזרום 
בצינור. ובמהירות הוציאו את כל מים שהיו בבית, והתכוננו לקראת 

שבת בשמחה ובטוב לבב, על הנס הגדול שקרה להם.
"במוצאי שבת חזר שוב היהודי הזה אל החזון איש, וסיפר שבאמת 
המים הפסיקו לזרום בצינור ביום שישי, אלא שכיון שהפסיקו המים 
לזרום, שוב לא היו להם מים בכל הבית, כי המים בבית הגיעו דרך 
הצינור הזה. החזו"א שואלו: 'ומה אתה רוצה שאני אעשה?' והיהודי 
משיב באותה תמימות ואמונה: 'אני רוצה שהרב יגיד שהמים יתחילו 
לזרום בצינור', והחזון איש עושה כדבריו ואומר: 'שהמים יתחילו 
לזרום בצינור'. וכך הווה, באותו הרגע שוב חזרו המים לצינור, ומיד 

הביאו אינסטלטור שתיקן את הנזילה של המים.
סיים הרב פלדמן ואמר: "זה הכח של אמונת חכמים, היהודי הזה האמין 
בתמימות בדבריו של החוז"א, בלא לדרוש ובלא לחקור אחריו, וקיבל 
את כל דבריו באמונה שלמה כתורה מסיני, לכן זכה לראות המופתים 
הללו. והחזו"א בעצמו לא היה אומר כך לכל אחד, ורק אצלו, שידע 
שלבבו שלם באמונה שלמה, לכן אמר את דבריו, והקב"ה קיים את 

דבריו "ככל היוצא מפיו יעשה".
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הסיפור המטלטל הבא, מניע אותנו בגלגלי הזמן כ-240 שנה לאחור, 
לעיר הנמל ליוורנו שבאיטליה, שהיתה באותה תקופה  עיר סחר 
פורה ותיירות משגשגת. גם קהילה יהודית גדולה ועשירה התקיימה 
בליוורנו, שכללה מאות תלמידי חכמים ומרביצי תורה, לצד גבירים 
גדולים מוקירי תורה ולומדיה, שהחזיקו את עמוד התורה במקום, 

וידם פרושה לסייע לעמלי התורה בכל מקומות מושבותיהם.
ביום בהיר באמצע שנת תקל"ז, ירד בחופי העיר נער צעיר לימים, 
תמים למראה אך גדוש בתורה ובחכמה, ושמו רבי יצחק גויטע. הוא 
הגיע מלוב במטרה לגלות למקום תורה ולהחכים מחכמי ליוורנו, 
אלא שעד מהרה גילה כי יוכל לעסוק בתורה רק אם יעבוד כמשרת 
של אחד מגבירי העיר, שידאג לפרנסתו. הוא התקבל לעבודה בביתו 
של גביר עשיר מאוד, יהודי טוב לב ותומך תורה, שאף שימש אכסניה 
לשד"רים – אלו 'שלוחי דרבנן', שיצאו לגייס כסף בגולה לטובת 

עמלי התורה בארץ ישראל.
ביום מן הימים, כמנהגו מדי פעם, הגיע אחד מהשליחים הללו 
לליוורנו. הגביר שמח לארחו בכבוד מלכים, ואף הסתובב עמו 
בין בתי עשירי העיר ושותפיו לעסקים – לסייעו במלאכת איסוף 
הכספים. ביום האחרון למסע ורגע לפני שיעזוב אותו שליח את 

בית העשיר, קרא העשיר למשרתו ואמר לו בידידות: 'הן ידעת 
כמה אני מתאמץ לסייע לשלוחי עמלי התורה, להעניק להם כסף 

וזהב ואף להתרים אחרים. ומה איתך – משרתי הנאמן, וכי 
תוותר על הזכות להיות שותף בעמל התורה של לומדי 

ארץ ישראל? הן מזדמנת לפניך מצוה יקרת ערך לסייע 
ללומדי התורה ולהחזיקם – ואף שאתה משרת ואינך 
בעל הון, וכי לכן תפסיד את הזכות הכבירה להיות 

שותף עם התורה?'
אך שמע המשרת את הדברים, ופניו זרחו 

באושר. אכן, גם הוא חפץ ורוצה להיות שותף 
עימם, גם הוא מבקש להיות חלק מהשותפים 

הנושאים את הארון – מחזיקי עמוד התורה. 
כסף רב אין לו, בקושי ארנק צמוק וקטן. הוא 

מיהר להביאו, שפך את כל תכולתו על השולחן, והחל מונה את 
הפרוטות במרץ... בסופו של דבר, הצטבר הסכום לכדי 'הון עתק': 

זהוב אחד, זהוב שלם!
השליח חייך במבוכה, הרגיש שלא בנוח ליטול את פרוטותיו האחרונות 
של המשרת המסכן, שאך בקושי הצליח לקבץ פרוטה לפרוטה, 
שהפכו לזהוב שלם. 'בכל מקרה מדובר בתרומה קטנה בת זהוב 
בודד', הרהר, 'מה לי לקחת למשרת את פרוטותיו האחרונות?' – חשב, 
כשהוא מושך את ידיו לאחור... אלא שהמשרת לא אבה לוותר, שש 
על ההזדמנות להיות שותף עם עמלי התורה, לשמש כ'שבט זבולון' 
במחיר זהוב אחד. על אף שהיה מדובר בכל רכושו ובמלוא הונו, 
ולמרות שידע כי התרומה הזו כה קטנה וכמעט חסרת משמעות, 
בער בו הרצון להימנות על מחזיקי התורה. הוא העניק את הזהוב 
לידי השליח, אשר הודה לו בחום ובירכו כי בזכות המצוה יעלה 
ויצליח ואף יתעשר עושר רב, והם נפרדו בידידות, כשכל אחד 

ממשיך בשגרת יומו.
באותם ימים, שוד הים היה לתופעה רווחת. השודדים היו אורבים 
לאוניות בלב ים, גונבים את הסחורה וממשיכים לנמל קרוב, שם 
היו מוכרים את הסחורה בזיל הזול. ויהי היום, ואל העיר ליוורנו 
הגיעה אוניית ענק של שודדי ים, מלאה באוצרות וגדושה באינספור 
חפצים, רהיטים, פריטי ביגוד ומוצרי מזון לרוב. עפ"י הנהוג, הניחו 
השודדים את הסחורה בנמל, ונקבו במחיר לכל פריט ב'תערוכת 
הנכסים השדודים', כאשר כל החפץ לרוכשו – הניח ידו על הפריט, 

וזכה בו במחיר הנקוב.

באותה עת, עבר במקום מיודענו המשרת, רבי יצחק גויטע. הוא 
לא הבין את ההמולה שמסביב, כל שיג ושיח המסחר היה זר לו, 
ולכן נעמד להביט לראות את השוק כמרקחה – השודדים הצועקים 
מחירים בגרון ניחר, לצד אנשים הרצים בין החפצים ובוחנים אותם 
במבט מדוקדק. תוך שהוא עומד ומביט – נשען בידיו מבלי משים 

על שני ארגזים חתומים, שנראו כארגזי תבלינים מוברחים.
לפתע, השתרר שקט. זהו הרגע הקובע והמכריע, בו מי שידו מונחת 
על הפריט – זוכה בו. השודדים עברו בין הפריטים שנמכרו, והחלו 
להובילם אל בתי הרוכשים – תוך שהם מבקשים את הכסף בגינם. 
לפתע הגיעו לשני הארגזים עליהם נשען רבי יצחק גויטע, ושאלוהו 
לכתובת ביתו... המשרת התבלבל, לא ידע מה לענות והסמיק 
ממבוכה... הן בעוד זמן קצר יונפו הארגזים אל העגלות הסמוכות, 
ויובלו לבית אדוניו, ואז יידרש לשלם בעבורם, כשכלל לא התכוון 
לקנותם... אך מה יעשה, השעה דוחקת, השודדים קצרי רוח, והוא 
החל רץ לפניהם, ופונה לאדונו ומבקש בתחנונים כי ילווה לו את 
הזהובים המבוקשים, כי בטעות הניח ידיו על ארגזים עלומים, 

ועתה – עליו לשלם את המחיר...
הגביר הביט בפניו התמימות של המשרת, ונכמרו רחמיו. על אתר 
הלווה לו את הסכום הדרוש, והמשרת מיהר לשלשל את הכסף 
לידי השודדים, ולשאת את הארגזים לחדרו. לאחר שנרגע מהמירוץ 
שנכפה עליו – פנה לבדוק את תכולתם העלומה של הארגזים, 
לבחון באיזה תבלין מדובר, אולי יש בו ערך כלשהו... והנה, 
אך הוא פותח את הארגזים, ועיניו נוצצות. הארגזים 
הנעולים היו מלאים וצפופים עד אפס מקום במטבעות 
זהב יקרות ערך, ששויין לא יסולא בפז! לא ארגז אחד 
מלא במטבעות זהב יש בידיו, אלא שני ארגזים מלאים 
וגדושים במטבעות זהב, והוא מביט בהן כחולם 
– הן הפך לעשיר גדול ברגע קט! כנראה, גם 
השודדים לא היו מודעים לערכו של האוצר 
שבידיהם, ולפי תומם סברו כי המדובר בארגזי 
תבלינים – כפי שחשב גם המשרת. אלא שכולם 
טעו, והיו אלה ארגזים מלאי מטבעות זהב, שהפכו את המשרת העני 

והמסכן – לגביר אדיר ובעל בעמיו!
עוד באותו היום, פרע המשרת את חובו לאדוניו, הודה לו בחום 
על האירוח הנעים ונפרד ממנו בידידות. אף הגביר העשיר שמח 
בשמחת משרתו לשעבר, וציידו בטיפים ועצות להתחלת מסחרו 
בהצלחה, ובברכה שקרנו תרום ותגדל. ועד מהרה הפך רבי יצחק 
לעשיר מופלג ובעל נכסים מרובים, ומתוך רוגע כלכלי – עלה 

והתעלה בתורה, והפך לגאון עולם!
לימים, זכה רבי יצחק לתורה וגדולה שהתאחדו על שולחנו, והפך 
למרביץ תורה וגאון נודע, עשיר מופלג ששמח על כל הזדמנות 
להחזיק בכספו את התורה, כשהוא זוכר כי עושרו המופלג לא בא 
אלא בזכות ברכתו של אותו שליח, לו העניק את פרוטותיו האחרונות. 
וכל ימיו היה רבי יצחק חוזר ומסביר, כי הוא הדוגמא הטובה ביותר 
לכך שברכת התורה היא המעשירה בגשמיות ומרוממת ברוחניות, 
ובזכות מטבע אחת להחזקת תורה – זכה להתעשר ולגאונות מופלאה 

בכל מכמני התורה!
הסיפור המופלא הזה, מובא בתולדותיו שנדפסו בראש ספרו הגאוני 
על הש"ס, ספר 'שדה יצחק' – אותו חיבר הגאון רבי יצחק גויטע 
זצ"ל. וכל המעיין בסיפור, יגלה מבט חדש ומאיר: לפעמים, מזדמנת 
לנו הזדמנות לתמוך בעמלי התורה ואנו משתוקקים להיות שותפים 
בה – והמעכב בעדנו הוא העובדה שאין לנו יכולות כספיות גדולות, 
ואיננו מסוגלים לתרום סכומים גדולים ומשמעותיים, כנדרש לסיפוק 

צרכי עולם התורה...

הטעות שהובילה לעסקת המיליון...
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רבי ישראל בעל שם טוב זצ"ל

לפני שנים רבות התגורר בעיירה קטנה צעיר בשם יחיאל מיכ'ל. את 
ימיו הקדיש יחיאל מיכ'ל הצעיר לתורה בבית הכנסת המקומי, שם היה 
יושב ימים ולילות. איש לא הכיר את הצעיר ולא היה מודע לגאונותו 

וקדושתו; רק שנים לאחר-מכן הוא יתפרסם כ"המגיד מזלוטשוב".
באחד הימים כשיחיאל מיכל ישב בבית הכנסת, נכנס למקום עגלון 
העיירה וביקש לשוחח עם רב בית הכנסת בדחיפות. פניו היו אפופות 
צער ומעיניו זלגו דמעות. "חיללתי את קדושת השבת" סיפר לרב בבכי, 
"האם תוכל לתת לי דרך תשובה?". הרב ביקש לדעת מה אירע, והעגלון 
סיפר כי ביום שישי האחרון הוא שב מהעיירה הסמוכה כשעגלתו גדושה 
בסחורה. מסיבה לא ברורה הוא תעה בדרכו, ולמרות מאמציו לזרז את 
הסוסים הוא הצליח להגיע הביתה מספר דקות לאחר שקיעת החמה.

הרב הביט בעגלון בעיניים מלאות רחמים. "שערי תשובה לעולם לא 
ננעלו" אמר לו ברוך ונועם. "ביום שישי הקרוב, רכוש נרות במשקל 
מחצית הקילוגרם והבא אותם לבית הכנסת. אור הנרות שידלקו בבית 
הכנסת במשך השבת יכפר על חטאך". העגלון שמח מאוד לשמוע את 
דברי הרב והודה לו בחום, אך יחיאל מיכל הצעיר לא הצליח להבין. 
כיצד מחצית קילוגרם של נרות תוכל לכפר על חילול שבת – עבירה 

חמורה כל-כך?

ביום שישי הופיע העגלון ובידיו הנרות. הוא הניח אותם על השולחן 
על-מנת שהשמש ידליק אותם לפני כניסת השבת. כשבא לבית הכנסת 
לבוש בבגדי שבת הוא הופתע לגלות שהנרות נעלמו, וחשד כי כלב 
משוטט נכנס לבית הכנסת, חטף את חבילת הנרות ונעלם כלעומת שבא. 
"זהו סימן משמיים שתשובתי לא התקבלה!" מיהר העגלון לרב בבכי.

"חלילה לך מלומר זאת" השיב הרב. "כלבים משוטטים מסתובבים בכל 
מקום, והכלב חמד לו את חבילת הנרות שלך. בשבוע הבא רכוש שוב 
נרות והבא אותם לבית הכנסת שמח וטוב לב". העגלון עשה כדבר הרב, 
אלא שגם בשבוע לאחר-מכן משהו מוזר אירע: הנרות נמסו מהר מן 
הרגיל ועוד בטרם נכנסה השבת הם נמסו לחלוטין. כשבשבוע לאחר-
מכן נשבה רוח עזה וכיבתה את הנרות, הבין גם הרב שיש דברים בגו.

"אינני יודע מה קורה כאן" הודה הרב. "הצעתי היא שתסע לרבי ישראל 
הבעל שם טוב שייעץ לך מה לעשות". הבעל שם טוב האזין לסיפורו של 
האיש. "נראה שדרך התשובה שהעניק לך הרב המקומי לא מצאה חן 
בעיני תלמיד חכם צעיר אחד שגר בעיירתכם. ראה: רכוש שוב נרות, ואני 
מבטיח לך שהפעם הם ידלקו כראוי. עם זאת, כשאתה מגיע לעיירתך 
מסור לר' יחיאל מיכל שאני מזמין אותו לבוא לשבת קודש למז'יבוז'."
כשר' יחיאל מיכל קיבל את ההזמנה הוא מיהר לצאת לדרך. אך כבר 
מהרגע הראשון המסע נתקל בקשיים רבים: העגלה התדרדרה לתעלה 
בצד הדרך, אחד הצירים נשבר ובנוסף לכך הם גם תעו בדרך. רק 
ביום שישי אחר הצהריים הם הגיעו סוף-סוף לכביש המוביל למז'יבוז' 
כשהשמש עמדה לשקוע. מחוסר ברירה הוא נטש את העגלה באמצע 
הדרך ועשה את דרכו רגלית. עייף ועצוב עקב העובדה שהוא כמעט 

חילל שבת הגיע ר' יחיאל מיכל אל הבעל שם טוב.
"שלום עליכם" קיבל אותו רבי ישראל. "ניכר היטב כי כואבת לך העובדה 
שכמעט חיללת את קדושת השבת. "האם כעת אתה מבין מדוע הורה 
הרב לעגלון דרך תשובה פשוטה שכזו? הצער והחרטה שקיננו בליבו 
של העגלון היו די והותר; גם מחצית הקילוגרם של הנרות יכלו לכפר 

על חטאו"...

פתרון לחידה משבוע שעבר:

חידה

השף המשופשף יכול להכין ביצה קשה אחת ב-5 דקות. כמה 

דקות יידרשו לו להכנת 10 ביצים קשות?

פתרון: אם הוא לא כל כך טיפש, הוא ישים את כל הביצים 

בסיר אחד ואז יבשל את כל הביצים באותו פרק זמן – 5 דקות.

א נשאוהו במוט בשנים_______,

ב בהמות גסות _______, מעורבב בשמן _______.

ג ַהַּתר ממטה גד _______ _______ _______.

ד מכת מגפה _______, דיבור לא טוב _______.

ה ַהָּתר ִמַמֵּטה אפרים_______ _______ _______.

ו ַוַיְׁשֵתק _______, ויקומו בבוקר מוקדם _______.

ז ענף גפן _______, "וראיתם אותו ו_______ את כל 
מצוות ה'".

ח ַׁשם ֵׁשַׁשי ַגר _______, לשון שבועה _______ 
._______

ט קריאתם של יהושע וכלב "_______ _______ מאוד 
מאוד".

י " _______ לשנה _______ לשנה", יסתיימו, יכלו 
._______

כ היתה רוח אחרת ִעמֹו _______, מקום הציצית "על 
."_______ _______

ל "נשינו וטפנו יהיו _______", להפריש קרבן 
._______

מ אוסף עצים _______, טעם מקרא מיוחד 
בפרשה_______ _______.

נ ענקים _______, שני סוגי קרבנות _______ 
._______

ס "ויאמר ה' _______ כדברך", קמח משובח 
._______

ע "והימים ימי ביכורי _______", בצקכם _______, 
חזק _______.

פ שם מדבר_______, זוכר _______, חזרו לאחור 
._______

צ שם מדבר _______, ֵשם עיר במצרים _______, 
סר מעליהם _______.

ק ציבור _______, מצוה "והייתם _______-
."_______

ר ההיפך מחזק _______, זריקת אבנים _______, 
בניכם יהיו במדבר _______.

ש ארץ מוציאה פירות טובים_______,מידת סולת 
לאיל _______ _______.

ת עוברים בארץ _______ , נתינה לכהן _______, 
תטעו _______.

בבניין בן 10 קומות יש מעלית אחת. בקומה 
הראשונה גר דייר אחד. בקומה שנייה גרים שני 

דיירים, עד שבקומה 10 גרים 10 דיירים.

מכל המתגים שבתוך המעלית, מה המתג 
המשופשף ביותר?

בעוד כחודש בס"ד יתקיים מסע קודש לקברות צדיקים באוקראינה בליווי מורנו ורבינו.
נזכה בעז"ה לשבות בציונו של הבעש"ט הקדוש. הצטרפו אלינו. לפרטים 055-663-8719
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זומבה יהודית
לילדות

והפעם ב-2 קבוצות
עם הרבה כיף ושמחה!!

כיתות א’-ג’ 16:30-17:20
כיתות ד’-ו’ 17:20-18:10

זומבה ועיצוב
לנשים

שיעור משולב עם סימי
לבקשת התושבות, 45 דק’ זומבה
30 דק’ עיצוב וחיטוב - שיעור 

המתאים לכל הרמות, בו נעבוד על 
חיזוק השרירים, תוך שימת דגש על 
חיזוק שרירי תומכי עמוד שדרה - 

לשיפור היציבה. 

פילאטיס 
לנשים

בסוף זה מגיע!!
החוג שחיכיתן לו כ”כ לחיזוק 
שרירי רצפת האגן, בעיקר 

לנשים לפני ואחרי לידה.

שיעור כפול 
במחיר מוזל 

במיוחד!!

5% הנחה 
לחוג שני או לבת 

משפחה נוספת
*תקף לכל החוגים

* פתיחת הקבוצות תלויה במספר הנרשמות 

הרישום מראש חובה!
1599-5020-51 שלוחה 8 - לאה חסיד

יום
ספורט

בשלוחה הקהילתית
מידי יום שלישי
באולם בית הכנסת ”חסדי שמואל”

ממשיכים עם כוכבית

חוג המשלב 
פעילות אירובית,
חיזוק השרירים 

ויציבה

חיון
רה 

ש  ©
בס”ד

ביום רביעי שבוע שעבר נערכה 
מסיבת בת מצווה לבנות כיתה 
ו׳ בבית הספר לבנות בית יעקב 

׳כאייל תערוג -הר חומה׳ בראשות 
 הרה״ג אייל עמרמי שליט״א.

הארוע התקיים במלון רמדה 
בירושלים סביב שולחנות ערוכים 

בארוחה בשרית. מלאה, לצד 
תוכנית אומנותית של בנות המצוה, 

בדברי ברכה התכבדה גב׳ יפה 
דרעי תחי׳.
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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

04:50 )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'  
19:35 מנחה    

סמוך למנחה ערבית מנין א'  
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

19:20 )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'  
19:25 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים  

19:55 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  
20:25 )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

שיעור הלכה חושן משפט, הלכות פועלים

בימים א,ב,ה בשעה 18:45
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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!

בשבוע הבא יום ג', כ"ג סיון )25/06( מורנו הרב בקרית ים
בישיבה הרמה בקריות, רחוב קדושי השואה 13 קרית שמואל

בשעה 20:45


