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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

בגמרא מסופר על רבה בר חנה שהלך במדבר לצורך נסיעתו ופגש את 
אליהו הנביא, ואמר לו אליהו הנביא לרבה בר חנה, בוא ואראה לך בלועי 
קרח, בוא אראה לך היכן נקודת הציון ששם נבלעו קרח ואנשיו, והראה 
לו 2 בקיעים באדמה והניח רבה בר חנה אוזנו ושמע שצועקים מממעקי 
האדמה "משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדאין", ולקח רבה בר חנה 2 
רומחים ארוכים והניח בראשם צמר גפן רטוב, קשרם בראש הרומח ותחב 
אותם במעמקי האדמה וראה את הרומחים שבראשם צמר גפן רטוב חרוכים 
מרב חום ובערה, באותו מקום בו נמצאים בלועי קרח, שסובלים מלבה 
רותחת שנמצאת תחת רגליהם, ומתקיים בהם הפסוק: "ִּכי תֹוַלְעָּתם ֹלא 
ָתמּות, ְוִאָּׁשם ֹלא ִתְכֶּבה, ְוָהיּו ֵדָראֹון ְלָכל ָּבָׂשר", ואמר לו אליהו לרבה בר 
חנה, כל 30 יום הקב"ה מערבבם כקלחת בסיר הבשר, זאת אומרת מוסיף 

להם הקב"ה כל שלושים יום עוד יסורים וסבל.
מסיפור זה למדים, שלמרות שעברו קרוב ל 2000 שנה מיום בליעתם של 
קרח ואנשיו באדמה עד זמנו של רבה בר חנה, ועדיין הענישה למורדים 
בה' היתה בשיא עוצמתה ללא מתן חנינה וחמלה, ענישה של סבל שבה 
מוסיף להם הקב"ה כח וחיות כדי שיוכלו לסבול את אותם עונשים, ולמרות 
הזמן הרב שעבר, עדיין מתיסרים ביסורי גוף ונשמה במעמקי האדמה בתוך 

הליבה הרותחת שנמצאת בבטן האדמה.
חכמינו זכרונם לברכה סיפרו לנו סיפור זה כדי להמחיש לנו שעונשי שמים 
זה דבר שחייב להטריד את האדם יותר מכל דבר אחר שנמצא על פני 
האדמה, "ַאְׁשֵרי ָאָדם ְמַפֵחד ָּתִמיד, ּוַמְקֶׁשה ִלּבֹו ִיּפֹול ְּבָרָעה" אמר שלמה, 
ודרשו חז"ל ההוא בדברי תורה כתיב, על דברים ועונשים כתובים בתורה, 
ואותם עונשים של מלכות שמים הם לא עונשי נקמה, אלא עונשי נקיון 
וטיהור, שמנקים ומטהרים את הכתמים והלכלוכים שנאחזו בנשמה עקב 

החטאים והמרידות שעשה האדם כלפי בוראו.
ובזוהר הקדוש מסופר ]מובא בספר שומר אמונים עמ' שיט[ אמר רבי 
יהושע בן לוי פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאני אליהו הנביא זכור 
לטוב והראני בני אדם שתלויין בחוטמיהן ובני אדם שתלויים בידיהם ובני 
אדם שתלויים בלשונותם ובני אדם שתלויים ברגליהם, והראני בני אדם 
שמאכילים אותם את בשרם ובני אדם שמאכילים אותם גחלי רתמים ובני 
אדם יושבים ותולעים אוכלים אותם, והראני בני אדם שמאכילים אותם 
חול דק ומאכילים אותם על כרחם ושיניהם נשברות, והקב"ה אומר להם 
כשאכלתם הגזל בעולם הזה היה מתוק בפיכם עתה אין בכם כח לאכול, 

לקיים מה שנאמר  "ִׁשֵּני ְרָׁשִעים ִׁשַּבְרָּת".
למרות שסיפורים אלו גורמים טלטלה לנפש, מספרים חז"ל שכל תינוק לפני 
צאתו מבטן אמו, מוליכהו מלאך ומראה לו את כל סדרות הסבל ותעריפי 
העונשים שיעברו על בני אדם שלא יקיימו את מצוות ה' ויחפצו בעבירות, 
וכך לשון מדרש תנחומא ]פר' פקודי[ "נוטלו המלאך את התינוק ומוליכו 
לגן עדן ומראה לו הצדיקים יושבים בכבוד ועטרותיהם בראשיהם ואומר 
המלאך לרוח, יודע אתה מי אלו? אומר לו הרוח, לא אדוני! חוזר המלאך 

ואומר לו הללו שאתה רואה נוצרו בתחילה כמותך בתוך מעי אמן ויצאו 
לעולם ושמרו התורה והמצוות, לפיכך זכו לטובה זו שאתה רואה, דע לך 
שסופך לצאת לעולם ואם תזכה ותשמור התורה של הקב"ה תזכה לכך 
ולישיבה של אלו, ולערב מוליך אותו המלאך את התינוק לגהינום ומראה 
לו שם הרשעים שמלאכי חבלה מכים אותם במקלות של אש, וקוראין וי וי, 
ואין מרחמים עליהם, ואומר לו אותו המלאך לאותו רוח, יודע אתה מי אלו? 
ואומר לא אדוני! ואומר לו המלאך אלו הנשרפין נוצרו כמותך ויצאו לעולם 
ולא שמרו התורה וחוקותיו של הקב"ה לכך באו לחרפה הזו שאתה רואה.          
חז"ל מלמדים שהגישה הנכונה )ואפילו לתינוקות ולילדים( היא להסביר 

להם מהן התוצאות וההשלכות של אי קיום התורה והמצוות של הבורא.
וסיפר תלמידו של הגאון בן איש חי, רבי יהודה פתיה זצוק"ל ]בספרו 
מנחת יהודה[ שחי עמנו פה בירושלים עד לפני כ-70 שנה, שסיפר כמה 
נשמות של יהודים טובים שהיו מגיעות אליו כדי שיגאל אותם מהסבל 
הקשה שהם נמצאים בו בעולם העליון, בעקבות שסטו מרצון ה', ובאחד 
המקומות )בעמוד 145 בספר מנחת יהודה(, מספר גדול תלמידיו של הבן 
איש חי, שמגיעה אליו נשמה בשם אפרים ומספרת לו את הסבל הגדול 
שעוברת בעולם העליון: "אחרי פטירתי באו עלי חמישה ושלושים מלאכי 
חבלה והיו מלקין אותי בכל יום חמש עשרה שעות, ותשע השעות הנשארות 
מהיום היו מוליכין אותי למדבר שמם מלא נחשים ועקרבים והיו נושכים 
את בשרי ואוכלים אותו ואחר כך אחזור לחיות, ונמשך חשבון זה ארבע 
שנים, ואחר ארבע שנים הללו היו דנים אותי בגהינום חמש עשרה שעות 
ושאר היום מורידין אותי לתוך בור עמוק מאד, חושך ואפילה, וסותמין 

פי הבור באבן גדולה וכו.. ".
כל זה סיפרו לנו רבותינו כדי שנשתכנע שעונשי שמים זה דבר רציני וללא 
רחמים כלל, העולם הזה נברא בשיתוף עם מידת הרחמים, אבל עולם 
הבא כולו דין. ורבותי, זה קיים בכל תחומי החיים, כשרוצים לשכנע אדם 
שנוהג בשכרות שנהיגתו מסוכנת, מראים לו פצועי תאונות דרכים בבית 
לווינשטיין, וכשרוצים לשכנע נהגים להפחית ממהירות נסיעתם בכבישים 
מסויימים, מודיעים להם על מספר ההרוגים שנהרגו בכביש זה - מראים 
להם את תוצאת מעשיהם, וכך כשרוצים לשכנע שלא להיחשף לשמש 
ולקרינה מודיעים לאנשים על תוצאות הרות אסון שנגרמות בעקבות 
חשיפה לשמש, מחלות סופניות ומסוכנות, זו הדרך! רק אדם שמבין את 
ההשלכות מוכן להשתדל ולהתאמץ ואף אחד לא טוען שזו הפחדה ולא 

דרך ראויה. כך בדיוק עשו חז"ל!
וזהו הביאור אומר רבנו יונה לפס' "ָלַדַעת ָחְכָמה ּומּוָסר" – פירוש גנות 
העבירות וההפסד המתהוה מהן. תורת המוסר פירושו ללמוד מה מפסיד 
האדם מכך שלא מקיים את רצון הבורא. לכן, "ַהֲחֵזק ַבּּמּוָסר ַאל ֶתֶּרף, ִנְצֶּרָה 
ִכּי ִהיא ַחֶיּיָך". ה' ישימנו מאוהבי המוסר ויתקיים בנו אהוב את התוכחות 

ושנא את החנופה. 
 שבת שלום, אייל עמרמי
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קנאת סופרים או משבר לחלשים

שאלה: כאשר בשעת השיעור ילד שואל שאלה טובה, האם להחמיא 
לו ולעודדו על כך, כאשר מאידך גיסא ישנם ילדים חלשים שאולי 
אף פעם לא יזכו לעידוד כזה ואולי הדבר גורם להם לקנאה, לייאוש 
ולהרגשה שהם לעולם לא יוכלו להגיע לכך? ובמילים אחרות, האם 
לעודד את הטובים כדי שיתעלו עוד יותר בזמן שזה גורם חולשה 

לילדים אחרים בכיתה?
שאלה נוספת שנשאלה באותה עניין, האם בתלמודי תורה ובישיבות 
ראוי לערוך חידונים פומביים נושאי פרסים ותעודות לנערים, בבחינת 
קנאת סופרים תרבה חכמה, או שקיים חשש מקנאה שתצטבר אצל 
נערים חלשים שאין בכוחם לענות ואדרבא במקום "קנאת סופרים" 

יגרם להם משבר ח"ו?

תשובה: את השאלה הזו נשאל הרב שטיינמן זצ"ל ונביא כאן את 
תוכן תשובתו.

אין ספק שלעודד ילד ובחור הוא דבר חשוב ביותר בהצלחתו בחיים. 
אולם מדוע לעשות את העידוד ברבים? ניתן לקחת את הבחור או 
את הילד ביחידות ולומר לו: "אמרת סברא טובה". אבל למה ברבים? 
בכלל, כל דבר שעושים ברבים זו סכנה גדולה. הכבוד בפומבי, לעולם 
אינו מביא לטוב. ילד שזכה לכבוד פומבי, יתקשה לגדול בעתיד לת"ח 

אמיתי. החידונים והמבחנים הפומביים שעושים בפרהסיה זה לא בריא 
בכלל. מה שלא עושים בפרהסיה זה פחות מסוכן ולכן צריכים למצוא 
את הדרך הנכונה לעודדם כסדר אך מבלי שייפגעו חלילה החלשים.
כתוב בגמ' קנאת סופרים תרבה חכמה. ומצד שני אומרת הגמ' שבן 
אדם לא יבליט בן בין הבנים כיון שבזה שיעקב אבינו נתן ליוסף כתונת 
פסים, אפילו שזה לא דבר גדול ומיוחד נהייתה כזו קנאה. ואפילו שהם 
היו אנשים גדולים וכל העניין כפי מדרגתם, אבל כך זה כשיש קנאה.
אבל אם היה יעקב עושה לו כתונת פסים ואף אחד לא היה יודע מזה, 

לא היה קורה מה שקרה.
ובכלל רצוי לעורר ולהועיל בדבר ע"י שיחנכו את הצעירים מקטנותם 
לדעת שלעולם אל להם להביט על השני, אלא על הילד והבחור להבין 
כי כמו שאדם לא יחשוב ולא יצטער למה אינו גדול כמו משה רבנו ע"ה 
או כהגאון מווילנא, כך צריך כל אחד לדעת שהוא צריך להיות כמו 
שהוא, ואינו צריך להיות כמו השני, כי כל אחד נולד עם כשרונותיו 
ועם האפשרויות שלו, ואם יתרגל לא להסתכל על חברו אלא יראה 
לגדול כפי כוחותיו, יהיה כל אחד מאושר! ועי"ז יזכה להגיע למה 

שבכוחו להגיע.
לכן יש לראות, לא רק לעודד את התלמיד, אלא גם להסביר לו כי 
כל אחד נברא לשמש את קונו לפי הכוחות שלו. ובוודאי זה לא קל 
לקבל דברים אלו, כי הלא אפי' אנשים גדולים קשה להם לקבל דבר 
זה וכ"ש צעירים, אך בכל זאת אם יצליחו אפילו קצת להחדיר את 
ההרגשה והמחשבה הזאת לא להסתכל על השני, זה יציל את האדם, 

ואז כל אחד יוכל לעלות ולהיות ת"ח וירא שמים ויעלה לגדולות.
ואגב, דבר זה אינו נוגע רק לצעירים, אלא רואים את זה בכל מקום, 
גם בישיבות, בראשי ישיבות ובמגידי שיעורים, וכן במורים בבתי ספר 
ובכל המוסדות, אם יש אחד שמצליח יותר זה מביא קנאה וגורם לכל 
מיני דברים רעים. והאושר הגדול ביותר הוא שהאדם לא יביט ולא 
יחשוב מה שיש לאחרים, רק יחשוב מה שמוטל עליו לעשות בחיים.

המחמאה טווה קשרים

אם נשאל אדם: "מדוע אתה נשוי?", לפעמים ישיב: "יש לנו ילדים 
משותפים, דירה משותפת, התרגלנו". למעשה דבריו הם תשובה 
לשאלה: "מדוע אינך מתגרש?", אך הוא לא ענה על השאלה: "מדוע 
אתה נשוי?", הוא מספר על אזיקים הכובלים אותו למסגרת הנישואין 
בדמותם של ילדים, דירה וכדומה. אדם זה אינו קשור לבן זוגו, ורק 

חושש מתוצאותיה השליליות של הגירושין.
תפקיד המחמאה להפוך את אזיקי הנישואין לעבותות של אהבה!

מדרך הטבע האדם נוטה להימצא בחברת אנשים האוהבים אותו. גם 
קשר בין בנים להורים מושפע במידה רבה מאהבת ההורים לבניהם. 
הבן חש שהם שמחים בהצלחותיו, מצטערים בצערו, ומחמיאים לו 
ללא הגבלה. תהליך דומה עשוי להתרחש בין בני זוג: כאשר האדם 
חש שבן זוגו מעריך אותו, הוא נקשר אליו יותר ויותר, וככל שבן הזוג 
מרבה להחמיא, נעשה הקשר עמוק יותר והדוק יותר. הקשר בין בני 
הזוג מורכב מיסודות רבים. הקשר החשוב להם ביותר הוא ההבנה 
מבחינה רגשית. בן הזוג מצפה שיעריכו את אישיותו, יסכימו עם מה 
שהוא עושה ויאזינו למה שמעיק עליו. לעומת זאת, חוסר שותפות 

רגשית משמיט את הבסיס לקשר שביניהם, ואף מביא למתח ולדחייה.
מעצם טבעם נועדו הנישואין ליצור מסגרת משפחתית למשך שנים 
ארוכות, יש איפוא להשתמש ב'מכשיר המחמאה' בכמות גדושה יותר 
מאשר בכל מסגרת חברתית אחרת. בני הזוג שונים הם זה מזה. ורק 

במאמץ מיוחד יצליחו לקשור את עצמם זה לזה בעבותות אהבה.
המחמאה מוסיפה רבות אף למחמיא עצמו. מקבל המחמאה נקשר 
לזה המעריך אותו, וכך נוצר ביניהם קשר עמוק. האמת היא, שיותר 
ממה שמילות השבח באות בעקבות האווירה הטובה, הן אלו שיוצרות 

את האווירה הטובה ובונות אותה, וזהו למעשה תפקידן.

אני רוצה לספר לכם שאני אוהב לבא לת"ת מידי יום, ואני משקיע מאוד 
בלימודים ועושה את כל מה שמוטל עלי, והרב תמיד מחמיא לי שאני 

מצטיין בלימודים וזה מאוד משמח אותי ואת ההורים שלי.

שמי אוריאל פרגי'אן ואני בכיתה 
ג' ומתגורר בהר חומה,
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קמח לבן וקמח מלא

קמח לבן הוא המוצר שמתקבל לאחר שקולפים מגרעין 
החיטה את הסובין המקיף את החיטה, שהינו עתיר 
סיבים תזונתיים ואת הנבט העשיר במרכיבי תזונה 
חיוניים, ומותירים רק את העמילן הבלתי מזין. 
בעולם המערבי המודרני החיטה היא סוג הדגן 
הנאכל במידה הרבה ביותר, והיא נאכלת ברובה 
כקמח לבן. בארצות הברית 98% מהחיטה נצרכת 

בצורה של קמח לבן.
הסיבה המקורית לעיבוד החיטה לקמח לבן הייתה 

הארכת חיי המדף של החיטה. אומנם היו בזה יתרונות 
מסוימים לסוחרים, אולם ההשלכות של המעבר מחיטה 

מלאה לקמח לבן הרסניות מאוד לבריאות האדם. רבים סבורים 
שכאשר "מעשירים" את הקמח הלבן בוויטמינים, משיבים לו את ערכו 
התזונתי. אין בכך שמץ של אמת. מבין 25 המרכיבים התזונתיים 
המסולקים בעת עיבוד החיטה המלאה לקמח לבן משיבים רק חמישה 

מרכיבי תזונה לקמח הלבן ה"מועשר".
דגנים מלאים לעומת דגנים מעובדים - חשוב להבין שאף שהן דגנים 
מלאים והן דגנים מעובדים נחשבים לפחמימות, הם פועלים כל אחד 
בצורה אחרת בגוף. קמח לבן )וגם אורז לבן ודגנים מעובדים אחרים( 
נספגים במהירות למחזור הדם ויוצרים תנודות מהירות ברמות הסוכר 
בדם. הסיבים התזונתיים המצויים בדגנים המלאים ממתנים את 
התנודות האלה ומסייעים להפחית את רמות הכולסטרול 
בדם, לשמור על מערכת עיכול בריאה ולספק יתרונות 
רבים אחרים. נוסף על כך דגנים מלאים מספקים לנו 
מרכיבי תזונה חשובים, ביניהם ויטמינים מקבוצה 
B , ויטמין E וחומרים רבים אחרים המשפרים 

את הבריאות.
חוקרים בארה"ב גילו כי צריכת דגנים מלאים 
מספקת הגנה ניכרת מפני התפתחות של כמה סוגי 
סרטן. במחקר על בריאות הנשים מצאו החוקרים 
שהסיכוי של נשים שאכלו לפחות מנה אחת של דגנים 
מלאים מדי יום למות מסרטן, מחלות לב וכלי דם וגורמים 
אחרים, היה נמוך במידה ניכרת משל נשים שאכלו פחות מזה.
תוצאות אלה התקבלו מאכילת מנה יומית אחת בלבד של דגנים 
מלאים. למרבה הצער, רוב הנשים בעולם המערבי לא אוכלות אפילו 
את הכמות הזעומה הזאת. דגנים מלאים הם פחות מאחוז אחד מהתזונה 

של האמריקאי הממוצע!
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היה זה ליל כל-נדרי. רבי ישראל, הבעל-שם-טוב, עמד בבית מדרשו 
בקיטל וטלית והתכונן לתפילת יום הכיפורים. פתאום נראה כאילו צל 
עבר על פניו הקדושות, ניכר היה כי משהו מעיק על ליבו, אך איש לא 
העיז לשאול אותו לפשר הדברים. את תפילת כל-נדרי אמרו בכוונה 
גדולה, ולאחריה, לפני שפתחו בתפילת ערבית, הכריזו על הפסקה 
קצרה. הבעל שם טוב עמד על מקומו שקוע בהרהורים, ולפתע השתפך 
על שפתיו חיוך רחב ומאושר והוא ציווה על החסידים להתפלל ערבית.
במוצאי יום כיפור היה הבעל-שם-טוב במצב-רוח מרומם והוא סיפר 

לתלמידיו את הסיפור הבא:
בכפר אחד התגורר חוכר יהודי. הוא היה יהודי נעים הליכות, ובעל-

האחוזה, אשר החכיר לו את אדמותיו, העריכו מאד והתיחס אליו כאל 
ידיד אישי. חוכר זה נפטר ביום בהיר אחד והותיר אחיו אלמנה צעירה 
וילד קטן. לא היו ימים מרובים עד שגם האלמנה נפטרה מרוב צער 
והילד הקטן נותר יתום בלי אבא ואמא. בעל האחוזה, שהיה, כאמור, 

ידידו של החוכר היהודי, לקח עתה את היתום הקטן אליו. ילדים 
משלו לא היו לו והוא נקשר בעבותות האהבה אל הילד היהודי 

הקטן, בו טיפל כאילו היה בנו יחידו. כך עברו שנים אחדות, 
הילד גדל בביתו של בעל האחוזה הנוצרי בעושר ומותרות 

ולא ידע כלל על מוצאו היהודי.
פעם אחת, כאשר שיחק עם ילדים אחרים שבאו עם 
הוריהם לביקור אל בעל-האחוזה, נפלה קטטה ביניהם 
ואחד הילדים האורחים קרא לו "ז'יד" )יהודי(, באומרו 

כי הוא אינו בנו של בעל-האחוזה כי הוריו היו 
יהודים. הילד המבוהל רץ מיד אל בעל-האחוזה 
ושאלו לפשר הדבר. "מה איכפת לך האם זה 

נכון" ניסה בעל-האחוזה להרגיעו ולהסיח את 
דעתו. "אתה הלא יודע כי אני אוהב אותך כאילו 

היית בני יחידי ואני גם קבעתי אותך כיורשי היחידי. כשתגדל, כל 
אשר לי – כסף, זהב, שדות וכרמים יעבור לרשותך".

הילד – נקרא לו יוסלה – ביקש את בעל האחוזה שיספר לו קצת על 
הוריו, מי הם היו ומה היו מעשיהם. בעל האחווה סיפר לו כי הוריו 
היו אנשים ישרים, יהודים חרדים שנמנו על ידידיו הטובים. אולם – 
הוא הוסיף – הם היו עניים מרודים ולא השאירו לך דבר מלבד איזה 
ספר ישן ושקיק בלוי ומיושן. יוסלה ביקש לראות את הדברים שהוריו 
השאירו עבורו ובעל האחוזה, ששמר על הדברים כעל מזכרת, הראה לו 
שקיק של טלית ישן-נושן וספר עבה שהיה מחזור של הימים הנוראים.
יוסלה פתח את המחזור אולם הוא לא ידע לקרוא בו מילה אחת. 
הוא גם לא ידע למה משמש השקיק. למרות זאת הוא ביקש מבעל 
האחוזה שיתן לו את הדברים הללו ולאחר שמבוקשו ניתן לו הוא שמר 
על המחזור והשקיק מכל משמר והם היו בעיניו – מבלי לדעת למה 

ומדוע – כמשהו קדוש שיש לנהוג בו כבוד.
עברו ימים אחדים ויוסלה יצא לטייל בכפר. תוך כדי טיול הוא ראה 
יהודים האורזים את חפציהם ומתכוננים לנסיעה. "האם אתם נוסעים 
ליריד" שאל יוסלה, אותו חשבו היהודים כבנו של בעל האחוזה. "לא" 

השיבו היהודים, "אין אנו נוסעים הפעם ליריד. אנו נוסעים לראש השנה 
לעיר הסמוכה, כדי שנוכל להתפלל יחד עם כל היהודים"."מה זה ראש 
השנה"? – שאל הילד, והיהודים סיפרו לו כי ראש השנה הנו יום הדין, 
בו מבקשים היהודים מרבונו-של-עולם שיתן להם שנה טובה ומתוקה 
בגשמיות וברוחניות. היהודים הסתכלו על יוסלה בעיניים מהן ניבט 
העצב והשתתפות-בצער ויוסלה הרגיש בעליל כי היהודים מרחמים 

עליו, אולם הם פחדו מבעל-האחוזה ועל כן לא יכלו לומר לו יותר.
בלב בלתי שקט חזר הילד לבית בעל-האחוזה, הוא לא מצא לעצמו 
מנוח: משהו טמיר ונסתר משך אותו אל היהודים. הלא יהודי הנהו! 
בלילה ההוא חלם חלום בו ראה את אביו המנוח שאמר לו: "יוסלה 
בני, הלא אתה יהודי! לך לבית הכנסת להתפלל יחד עם כל היהודים, 

ובורא העולם יאזין לתפילתך".
למחרת בלילה הוא שוב חלם, והפעם היתה זו אמו. היא אמרה לו: 
"בני יקירי, אתה הלא יהודי! מקומך בין אחיך היהודים ולא בביתו 
של בעל האחוזה. היום ראש השנה. לך אל אחיך היהודים, עדיין לא 
מאוחר מדי"!. למחרת היום היה יוסלה עצוב ומדוכא ולא מצא לעצמו 
מנוח. למזלו נסע בעל האחוזה לציד, כך שיכול היה להרהר על 
החלומות המוזרים שפקדוהו. משהו טמיר משך אותו אל 

אחיו היהודים...
בהחלטה נחושה הוא לקח את שקיק הטלית ובו המחזור 
שקיבל בירושה מאביו ויצא לדרך. ימים אחדים הוא 
נדד בדרכים עד שהגיע לעיר גדולה, שאל איפה בית 
הכנסת היהודי ונכנס לשם. עייף, שבור ורצוץ 
הוא הגיע לשם לפנות ערב. היהודים בבית 
הכנסת עמדו עטופי לבנים והתפללו בכוונה 
ובדבקות. היה זה ליל יום כיפור והמתפללים 
אמרו כל נדרי. הנער היהודי האזין לתפילותיו של 
אחיו והן נגעו ללבו; גם לבו הצעיר רצה להשתפך בתפילה מתוקה 
לפני רבונו-של-עולם אולם הוא לא ידע כיצד מתפללים. כאב הלב 

של הנער היהודי התועה קרע שחקים.
גם אותי – המשיך הבעש"ט את סיפורו – אפף צער על גורלו של הנער 
היהודי וחששתי שמא יברח הנער מבית המדרש וייאבד, חס וחלילה, 
לכלל ישראל. אולם פתאום פתח הנער את המחזור אשר בשקו, פתחהו 
באמצע ואמר: "רבונו-של-עולם! אינני יודע מה להתפלל וכיצד להתפלל, 
מה לומר ומה לבקש. הא לך, רבונו-של-עולם, כל המחזור כולו ויהי 
רצון מלפניך כאילו התפללתי את כל התפילות"! באומרו זאת שיקע 

יוסלה את פניו במחזור הפתוח ודמעות מרות פרצו מעיניו.
דמעות עמדו בעיני התלמידים כשסיים הבעל-שם-טוב את סיפורו. 
ולפעמים בשעת התפילה, שעה שנזכרו בקורותיו של הנער היהודי 
התועה, שהגיע אל המנוחה ואל הנחלה, הרהרו: "רבונו-של-עולם! הרי 
אנו לפניך כאותו נער תועה! וכי יודעים אנו כיצד להתפלל וכיצד לכוון 
את הכוונות הטהורות של התפילות? הא לך כל הסידור, בו מצויות 
כבר כל התפילות וכל הכוונות. קבל תפילותינו הבאות מעומק הלב 

ותן לנו שנה טובה ומתוקה "!

הבעל שם טוב והמחזור הפתוח

מקומות 
אחרונים!

הזדמנות אחרונה!!
שבת הקרובה

עם מורנו ורבנו הרב הגאון אייל עמרמי שליט”א
והצדיק הרה”ג שלום ארוש שליט”א  

לפרטים והרשמה: אייל סדון: 055-6638719 חן בן דוד: 052-4599190
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פתרון לחידה משבוע שעבר:

חידה

לפניכם שורות עם שלושה רמזים, נסו לגלות 
בכל שורה במה או במי מדובר?

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? 

פתרון: המתג של קומת הקרקע ישתפשף הכי הרבה, כיון שכל הדיירים, 
העולים והיורדים, חייבים ללחוץ עליו.

בחצר המשק הסתובבו תרנגולות ופרות. 
מספר הרגליים היה 78 ומספר הראשים 33. 

כמה תרנגולות וכמה פרות היו בחצר?

 במי או במהרמז שלישי רמז שנירמז ראשון
מדובר?

במדבר לא היו חייבים בזהנותנים אותו לכהןלוקחים אותו מחלק ראשוןא.

 היא שקולה כמו כלב.
העבירות

 אם זה כל הקהל, הם
מביאים גם עולה

 אם זה יחיד, הוא מביא רק
חטאת

בסוף רגמו אותו באבניםלא ידעו מה לעשות איתוהוא חילל את השבתג.

נועד להזכירמשני צבעיםהוא חייב להיות בסוףד.

 הסבא ביקש לא להזכיררצה להיות כהן גדול היה צדיקה.
אותו

252הם גרמו למיתהעל ידם גילו מי הראויו.

משבט ראובןרשעיםאחיםז.

משבט לויצדיקים אחיםח.

250מתו על ידי אשהחזיקו אשט.

רבי נחמן מברסלב זצ"ל

רבי נחמן היה נינו של רבי ישראל הבעל-שם-טוב הקדוש זצ"ל, נולד 
ביום שבת בר"ח ניסן בשנת תקל"ב )1772( בביתו של הבעל-שם-טוב 
הקדוש, בעיירה מז'יבוז' שבאוקראינה, שם גדל בצילו של הבעל שם 
טוב. בגיל שלוש-עשרה )כפי שהיה נהוג אז( נשא לאישה את מרת 
שאשיא )שאשי(, ולאחר נישואיו עבר לגור באוסיאטין )עיירת חותנו( 
למשך חמש שנים. משם עבר למדוודיווקא, שם החלו להתקרב אליו 
תלמידים שהפכו לתלמידיו המפורסמים בחסידות. לרבי נחמן היו 
שמונה ילדים, שש בנות ושני ובנים, אולם רק ארבע מבנותיו נותרו 

בחיים: אדל, שרה, מרים וחיה.
בחורף 1807, רבי נחמן נסע לערים שונות עד אשר הגיע לזאסלאב, שם 
שהה רבי נחמן בזמן חג השבועות, שם נפטרה אשתו. לפני ראש השנה 
של אותה השנה, נשא אישה שניה, וזמן קצר לאחר נישואיו השניים 
חלה הרב במחלת השחפת, שהביאה לפטירתו שלוש שנים לאחר מכן.

מחלת השחפת נגסה בריאותיו של הרב ללא הרף, דבר שהחליש אותו 
מאוד, בשל כך החל להכין את העתקת מגוריו לעיר אומן, המקום בו 
חשק להיקבר. האמת שרבי נחמן חשב תחילה לנסוע לארץ ישראל, אך 
חשש שמא לא יחזיק מעמד במסע ארוך זה, וכן רצה שלחסידיו תהיה 
גישה לציונו, ואם ייקבר בארץ ישראל לא יתאפשר כן בזמנם, לכן בחר 
באומן, משום שידע ברוח קודשו ששם מסרו את נפשם רבבות יהודים 

שנרצחו על ידי איבן גונטה במרד ההיידמקים בשנת 1768.  
בשנת תק"ע )1810(, ליל שבת של ר"ח אייר, שריפת ענק שפרצה 
בברסלב גרמה לשריפת ביתו של הרבי כליל, אז גמר אומר הרב להעתיק 

את מקום מגוריו לאומן, ואכן ביום שלישי לאחר מכן נסע הרבי לאומן. 
ביום ראשון, מיד לאחר השריפה הגיע שליח מאומן והודיע שהם שמחים 
ומרוצים לקבל את הרבי בעירם ואף להעמיד לרשותו דירה יפה. לפני 
צאתו לאומן, עמד ליד המזוזה, הניח ידו עליה ואמר: "תראו להתקבץ 
יחד ולהתפלל יחד, כי אם תתפללו בכוונה, אולי תוכלו להמשיך אותי 

לכאן עוד הפעם".
את דרכו לאומן בעגלה, עשה יחד עם רבי נתן תלמידו המובהק שהצטרף 
אליו, ועל אף הצער הנורא ששרו בו לאחר שנשרף ביתם ורכושם מספר 
)חיי מוהר"ן(: דיבר עמי על העגלה דברי תנחומין כמה שיחות נאות 
קדושות מאוד המחיין את הנפש מאוד, ואמר: "אף על פי כן השם יתברך 
עוזר לישראל תמיד, ואין דור יתום", וכשהגיע לאומן שם אמר את קריאתו 
המפורסמת לכל - "אין שום ייאוש כלל בעולם!", להמחיש שלא משנה 
מה יעבור על היהודי תמיד הוא בחזקתו של השי"ת ומצפה לישועתו, וכך 
כתב )ליקוטי מוהר"ן ח"ב סי' כד(:" ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד 
ּוְלִהְתַּגֵּבר ְלַהְרִחיק ָהַעְצבּות ְוַהָּמָרה ְׁשֹחָרה ְּבָכל ּכחו ְוָכל ַהחֹוַלַאים ַהָּבִאין 
ַעל ָהָאָדם, ֻּכָּלם ָּבִאין ַרק ִמִּקְלקּול ַהִּׂשְמָחה.. ְּכֶׁשֵּיׁש ִקְלקּול ּוְפָגם ְּבַהִּׂשְמָחה.. 

ַעל ְיֵדי ֶזה ָּבִאין חֹוַלַאים"
עוד מאמרותיו הקדושות:

• ָאַמר: ָּכל ִמי ֶׁשְּיַצֵּית אֹוִתי ִויַקֵּים ַמה ֶּׁשֲאִני ְמַצֶּוה, ְּבַוַּדאי ִיְהֶיה ַצִּדיק 
ָּגדֹול, ִיְהֶיה ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה, ְוָהִעָּקר - ְלַהְׁשִליְך ֵׂשֶכל ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי; ַרק ַּכֲאֶׁשר 
ֹיאַמר, ְיַקֵּים ַהֹּכל ְּכַמֲאָמרֹו, וִמן ַהְּסָתם ִמי ֶׁשָּיכֹול ִלְלֹמד ְּביֹוֵתר, ְמֻסָּגל 

ְּביֹוֵתר )חיי מוהרן שכ(
•  ָאַמר ְלֶאָחד: ַהַּׁשָּבִתים ֶׁשּׁשֹוְבִתים ֶאְצִלי ֵהם ְּגדֹוִלים ְוטֹוִבים יֹוֵתר ִמִּׁשְבָעה 

ְּפָעִמים ַּתֲעִנית ִמַּׁשָּבת ְלַׁשָּבת )חי"מ(
• ָאַמר ְלַרִּבי יּוְדל ְוַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַאייִזיק )תלמידיו(, ְּכֶׁשָהיּו נֹוְסִעים ֵאָליו 
ִמַּדאׁשּוב ְלֶמְדֶווִדיְווֶקה, ּוַפַעם ַאַחת ָהיּו רֹוִצים ָלֵצאת ְּכֵדי ִלְהיֹות ְסמּוִכים 
ֵאָליו; ָאז ָאַמר ֶׁשְּבָכל ְּפִסיָעה ּוְפִסיָעה ֶׁשָּלֶהם ְּכֶׁשָּנְסעּו ֵאָליו, ִנְבָרא ַמְלָאְך 
ִמָּכל ְּפִסיָעה ּוְפִסיָעה. ְוָאְמרּו לֹו: ֲהֹלא ַּגם ַּכָּמה ְיִגיעֹות ֵיׁש ָלנּו ְוַכָּמה ְּפִסיעֹות 
ָאנּו הֹוְלִכין ֹקֶדם ֶׁשֹוְכִרין ָהֲעָגָלה ִלְנֹסַע. ֵהִׁשיב: ְּבַוַּדאי ַּגם ֶזה ַּבְּכָלל, ִּכי ַּגם 
ֵמֵאּלּו ַהְּפִסיעֹות ִנְבָרא ַמְלָאְך ִמָּכל ְּפִסיָעה ּוְפִסיָעה )להמחיש לנו השכר 

על כל השתדלות בעבודת השם(
• ָּכל ַמה ֶּׁשרֹוִצין ַלֲעׂשֹות ִּבְׁשִביִלי, ֵיׁש ַעל ֶזה ַּכָּמה ְוַכָּמה ְמִניעֹות, ִּכי ַּכָּמה 
ְוַכָּמה עֹוְמִדים ְואֹוְרִבים ַעל ֶזה ְלַקְלֵקל אֹותֹו ַהָּדָבר ֶׁשרֹוִצין ַלֲעׂשֹות, ִּכי 

ְלֶהֶפְך ְּכֶׁשַּנֲעֶׂשה אֹותֹו ַהָּדָבר, ְמַקְּבִלים ְויֹוְנִקים ִמֶּזה )חי"מ רנ"ג(
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ְוִאם ְבִּריָאה ִיְבָרא ְיהָוה ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִפּיָה ּוָבְלָעה אָֹתם ְוֶאת ָכּל ֲאֶשׁר ָלֶהם ְוָיְרדּו ַחִיּים ְשׁאָֹלה ִויַדְעֶתּם ִכּי ִנֲאצּו ָהֲאָנִשׁים ָהֵאֶלּה ֶאת ְיהָוה. 
שואלים חכמי המדרש מדוע קרח קבל את ענשו בכך "שנבלע הוא ובני ביתו באדמה", מה מיוחדת ענישה זו שנבחרה לקרח?

אלא ידוע שהקדוש ברוך הוא נוהג עם בריותיו "מדה כנגד מדה": קרח שהיה חכם ובעל רוח הקודש, עשיר גדול ובעל יחוס רב, בודאי בבוא העת היה מקבל 
משרה חשובה בעם ישראל, אך קרח לא היה לו סבלנות להמתין עד שיגיע היום ויקבל את המגיע לו אלא מיהר ובא לחלוק, כדי לקבל משרה חשובה כמה 
שיותר מהר. אומר הקדוש ברוך הוא: כל ברואי עלום בסוף מתים ומוכנסים לאדמה, קרח רוצה למהר ולקבל גדולה, האדמה תמהר ותקבל את שלה טרם 

ימות, לכך נבלע באדמה חי, כמו שנאמר: "חיים שאולה" )לקבר(.

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

ה
תור

ד 
מו

ל
ת

מבצע "איסוף דולרים"
במבצע  השבוע  התחלנו  בס"ד 
מעשה  כל  על  דולרים"  "איסוף 
טוב וכן על למידה בחשק ובעל פה 
מקבל התלמיד דולר שבעזרתו יוכל 
התלמיד לרכוש פרסים יקרי ערך וכן 
להשתתף בהגרלות ענק על אופניים 

וקורקינט,
התלמידים  מצד  התחיל  המבצע 
בהתרגשות מרובה ומשקיעים את 

כל כוחותיהם לעשות טוב.
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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

19:25 )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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להזמנת מו"ר הרה"ג אייל עמרמי שליט"א לשיעורים וכנסים - אליהו: 1-599-502051 שלוחה 5!

בשבוע הבא יום ג', כ"ט סיון )02/07(
מורנו הרב באשדוד

ב-מוסדות החיד"א, רחוב יצחק הנשיא 22 בשעה: 20:00

תמונות משיעורו של מו"ר הרב שליט"א השבוע בחיפה


