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בס"ד, פרשת בראשית

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

הרמב"ן בפתיחתו לספר בראשית, כותב את הסיבה מדוע התחילה 
התורה בסיפור הבריאה ולא התחילה בהוראת המצוות והחוקים, 
וכותב: "כי התחילה התורה בבראשית ברא אלוקים וסיפור כל עניין 
היצירה עד בריאת האדם, ושהמשילו במעשה ידיו, ושיכנו בגן עדן 
שהוא מבחר מקומות הנבראים, עד שגרש אותו בחטאו משם, וכן 
אנשי דור המבול בחטאם גורשו מן העולם כולו וכן אנשי דור הפלגה 
בחטאם גרם להם להפיצם במקומות ולזרותם בארצות. כי כן משפט 
האלוקים כאשר יוסיף גוי )עם( לחטוא שיאבד מקומו ויבוא גוי )עם( 
אחר לרשת את ארצו כי כן הוא משפט האלוקים בארץ מעולם. כעניין 
שכתוב ויתן להם ארצות גוים ועמל לאומים יירשו בעבור ישמרו חוקיו 
ותורותיו ינצורו, כלומר שיגרש משם מורדיו והשכין בו עובדיו שידעו 

כי בעבודתו ינחלוה ואם יחטאו לו תקיא אותם הארץ".
מלמדנו הרמב"ן – שה' רצה בתחילת התורה לבאר ולהבהיר לנו כיצד 
מתנהלת הבריאה, ומה מגמתו וחוקו של ה' – שכל מי שחוטא לה' 
ידון אותו ה' בגירושים! אדם שיחטא בצורה פרטית, ימרוד במצוות ה', 
יתנהל בערמומיות, ישקר לבני אדם, יזלזל במצוות עשה ולא תעשה, 
יגרשנו ה' מעבודתו, ואם המרידה הינה גלויה יותר יגרשו מאשתו 
ומבניו, ולפעמים יגרשו מהסביבה על ידי שישכנו בבית אסורים או 
בבית החולים. וכך עשה לקין על פשעיו, "ָנע ָוָנד ִתְּהֶיה ָבָאֶרץ.. ֵהן 

ֵּגַרְׁשָּת אִֹתי ַהּיֹום ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ּוִמָּפֶניָך ֶאָּסֵתר".
לכן כל אדם שנאלץ לעזוב דירה או עבודה או חס וחלילה כבר מגיע 
לדיונים של שלום בית, חייב ליתן דעתו ולפשפש במעשיו, מהו העוון 

שיש בידו שגרם לשמים לגזור עליו להיות מגורש.
גם במדינת ישראל ראינו כיצד הקב"ה גירש אותנו מימית ומגוש 

קטיף, מחברון מיריחו ומעזה, על ידי כל זאת מראה לנו הקב"ה שאנו 
מורדים בה', ומסע הגירוש כבר הוחלט בשמיים, אלא שרחמיו של מקום 
מרובים והגירוש נעשה טיפין טיפין, אבל מכיוון שרואים שהעם היושב 
בציון לא מבקש למצוא את עוונותיו ופשעיו, והפוך מוסיפים מרידות 
בקב"ה בכך שמזיקים ומחבלים את שכרם של סופרים ומשנים, של 
מלמדי התורה, 'אם ראית עיירות שנחלשות דע שלא החזיקו בשכר 

סופרים ומשנים', כך אמרו חז"ל ]מדרש רבה איכה א'[.
אם כן צריכים אנו להתכונן לצו הגירוש מכל חלקי יהודה ושומרון, 
ואפילו מחלקים מירושלים, רק שבעוונותינו יש שמאשימים מנהיג 
פלוני או ראש ממשלה אלמוני, שבגללו יש מסירת שטחים או גירוש 

יהודים,  "ֵעיַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְראּו, ָאְזַנִים ָלֶהם ְוֹלא ַיֲאִזינּו".
וכן הדבר הוא בכל איש ואשה שמגיעים לפירוד ואפילו לפירוד זמני, 
חייבים הם לתת את ליבם ומחשבתם על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת 
– למה זה קורה לי, שאם לא ייתן דעתו על הגירוש, ילך ויגדל ובסופו 
יצטרך להשלח למקומות לא נעימים כבתי חולים או בתי אסורים, 
וכגון שאחד מבאי ביתו יצטרך להתאשפז חלילה או ייצא מביתו על 

ידי צו ריחוק וכיוצא בזה.
אשרי האיש המתבונן בדרכיו ושם אורחותיו –  "ְוָׂשם ֶּדֶרְך ַאְרֶאּנּו, 
ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִקים", כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו 
של הקב"ה, שאינו כאותו סומא המהלך על שפת הנהר  שרעתו קרובה 

לו מהצלתו, אלא בודק ומתבונן מה רוצה ממנו הקב"ה.

שבת שלום, אייל עמרמי
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באי בית הכנסת היקרים מוזמנים

לפתיחת עונת הבקשות
 עם מורנו הרב שליט״א והחזן ר' אלחנן משמרתי הי״ו 

באולם בית הכנסת מיד לאחר השיעור המרכזי לסעודה שלישית ברוב עם ארוחה עשירה ומפוארת
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הולכים נגד הזרם

במטוס לשנחאי הוא היה היהודי היחיד, בתוך ערב רב של עמים ודתות, 
סוחרים מהודו ועד כוש, אמריקנים ואירופים לצד בעלי עיניים מלוכסנות. 
הוא ידע שכולם ילטשו עיניים כשיראוהו מעוטר בתפילין, אבל היה לו 

ברור: על הנחת תפילין הוא לא מוותר!
כשנתבונן לעומק, נראה שהשורש והסוד טמונים בפיתוח היכולת ללכת 
נגד הזרם, בהענקת הכוח להתמודד מול הסחף של האווירה הרחובית, 

בהפנמת הערך של "אל יבוש מהמלעיגים עליו בעבודת ה'".
אנו רואים שהרמ"א, בפתח חיבורו, כתב זאת כבר בסימן א', בסעיף א' 
- כדי ללמדנו שזהו השער והפתח לכל עניין בעבודת ה'. יהודי שחשוב 
לו למצוא חן בעיני כולם, לא יגיע למאום. רק מי שיודע להיות עז כנמר, 

ולא להתייחס למלעיגים, הוא יהיה זה אשר יתעלה.
אבות אומתנו הקדושה נבחנו בכוח זה:

* נח נבחר בשל היותו צדיק תמים בדור מלא חמס, דור שבו איש הישר 
בעיניו יעשה, דור של מתירנות, דור של שפע. במדרשים מבואר עד 
כמה היה נח מושא ללעג ולקלס מצד אנשי דורו. למרות הכל, הוא עמד 
נגדם ונשאר בצדקו, עמד מול כולם וידע שיש מנהיג לבירה, ועל כל 

דבר יביא האלוקים במשפט.
* אברהם אבינו הוכתר בשם "אברהם העברי", על שם שכל העולם מהעבר 
האחד והוא מהעבר השני. אברהם גדל בדור של עובדי אלילים, נולד 
לאבא שהיה משווק פסלים, והוא, אברהם, היה היחיד שהכיר את בוראו.

* רבקה גדלה בבית של אבא רמאי, הייתה אחות ללבן, ובכל זאת נשארה 
צדיקה.

* יוסף הצדיק: הוא יוסף בבית אביו, והוא יוסף בבית אדוניו המצרי.

כך לאורך כל ההיסטוריה - מי שנאבק באווירה ובסחף, גדל וצמח.
תפסיקו לזגזג!

ילדים שגדלים בבית שמוחדרת בו החשיבות של ערך הצניעות מתוך 
גאווה דקדושה, מתוך מסר שרק לבוש לפי גדרי ההלכה - יש בו חן 
אמתי, ילדים כאלו יעמדו נגד כל סגנונות האופנה לעומת זאת, ילדים 
שגדלים בבית שבו לבוש צנוע נתפס כמגבלה, שצריך לדעת איך לעקוף 
אותה, אצלם יהיה הפיתוי ללבוש אסור גדול מאוד ואין סיכוי רב שהם 
יעמדו בו. אף אם הם יעמדו בניסיון זה, הם יחושו תמיד כי הם מפסידים, 

כביכול, בגלל הצניעות.
כשהאמת ברורה לאדם, הוא מסוגל לעמוד נגד כל העולם. אבל כאשר 
הוא מסתפק אם דרכו אמתית - הוא חסר חוט שדרה, וכל אישיותו 

משדרת חוסר ביטחון עצמי.
ילדים שמקבלים חינוך בצורה ברורה ועקבית, ילדים שחיים בתחושה 
עמוקה שזכינו ב"תורת אמת", ב"חיי עולם" - גאים בדרכם ושמחים 
להמשיך בה. אך ילדים שרואים חוסר בהירות בחינוך, ילדים שלא גדלו 
על עקרונות מוצקים, אין בהם חסינות והם מתקשים לעמוד נגד הפיתויים.
נשים לב לתופעה מעניינת: אדם שאינו אוהב מאכל מסוים, לא יאכל 
אותו גם אם כולם יאמרו לו שהוא טעים. הוא אינו מסוגל להכניס את 
המאכל לפיו, ואין זה משנה מה אומרים ומה חושבים האחרים. צמחוני, 
לא יכניס לפיו מאכלים המכילים רכיבים מן החי, גם אם כל החבורה 

בשולחן תלעג לו.
כמו בענייני הגוף, כך גם בענייני הנפש. אדם הבטוח בצדקת דרכו, אדם 
שהעיקרון הופנם אצלו כל כך עד שנעשה חלק מאישיותו ומתחושתו 

הטבעית, לא יושפע כלל מדעת הבריות.
לעמידה על עקרונות יש השלכה גם על המעמד חברתי: רק אדם שיצוק 
בדעותיו ובדרכו, מצליח בחברה. זה שמזגזג ואינו עקרוני, לא מצליח 
למצוא חן. אנשים מעריכים ואוהבים את העומדים על דעותיהם בצורה 
עקבית. אדם הרוצה לרצות את כולם, משדר חוסר אמינות ומשיג את 

ההיפך בדיוק.
)הידברות(

האשה אשר נתת עמדי - על הכרת הטוב

הגמרא )ברכות נח( אומרת: "אורח טוב – מהו אומר? – כמה טרחות 
טרח בעל הבית בשבילי, כמה בשר הביא לפני, כמה יין הביא לפני, כמה 

גלוסקאות הביא לפני, וכל מה שטרח – לא טרח אלא בשבילי".
"אבל אורח רע – מהו אומר? מה טורח טרח בעל הבית זה? פת אחת 
אכלתי, חתיכה אחת אכלתי, כוס אחת שתיתי, כל טורח שטרח בעל הבית 

זה – לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו".
אורח רע הוא אדם, שהשקפת החיים שלו היא: "מגיע לי", ובתור אחד 
כזה, כאשר יסעד על שולחן מארחיו תהיה מחשבתו: "מה בסך הכל עשה 
בשבילי בעל הבית? כוס אחת של יין נתן לי, חתיכה אחת של בשר נתן 

לי, וכמעט שלא טרח לכבודי, אלא לכבוד בני משפחתו".
בראש ובראשונה עלינו להכיר טובה לבני הבית, וכמובן, חשוב לא פחות 
לבטא בקול את תודתינו אליהם. כל אדם שאינו הולך בהרגשת "מגיע לי" 
הנגרמת מגאוה, יהיה מוכן לקבל בתודה את כל 
מה שטרחו להכין עבורו. אך עליו להכיר על 
כך טובה ולהודות בפועל לעושה הטובה.

בא יהודי הביתה ורואה שאשתו הכינה לו 
מרק חם, הוא אוכל, ואפילו נהנה, ומה 
הוא אומר בלבו? "אם אגיד לה מלה 
טובה, היא תרגיש את עצמה 'על הגובה', 
ותחשוב כאילו אני כל כך תאוותן למרק 
החם שלה"... זהו החשבון שהוא עושה...

ומאיפה כל החשבון נובע? מהגאוה העצמית 

של האדם, כי אם היתה בו מידת הענוה והשפלות, היה מוכן להרכין את 
ראשו, מכיר לה טובה ואומר מיד: "כמה טעים המרק, תודה רבה, לא 
ידעתי שאזכה היום למרק כה מיוחד, בפרט עכשיו כשקר קצת בחוץ"...
מה גורם לו לתת לאשתו מחמאה כזו? ההרגשה שהוא חייב לה! זוהי 
הכרת הטוב! אם אינך מכיר טובה, זה בשל העובדה שאינך רוצה להרגיש 
חייב, ולכן אינך אומר כלום. לעומת זאת אדם שמכיר טובה, אין לו כפיות 

טובה, הוא נכנס לביתו ואומר תודה.
סיפר הרב ראובן אלבז שליט"א "זכורני שהייתי פעם אצל ראש ישיבה 
אחד, חסידא קדישא. כאשר נכנסנו לביתו אחרי התפילה בליל שבת, 
מצאנו שולחן ערוך במיטב הכלים. ראש הישיבה אמר לאשתו הרבנית: 
"אני אומר לך, בבתי המלון המפוארים ביותר שבהם הייתי, אין כזו 
עריכה פדנטית ומדוייקת כמו שלך, בכל פעם כשאני רואה את עריכת 
השולחן שלך, אני מתפעל מחדש – באיזה טוב טעם ודעת את עושה 
זאת!" ואומר לכם את האמת, אני בטוח, אין לי צל של ספק, שבכל ליל 

שבת הוא אומר לה כך!
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תזונה בחודשי החורף

החורף בפתח, והוא מורגש היטב גם בהרגלי התזונה שלנו. 
כשהטמפרטורות יורדות, מתחשק לנו לאכול יותר מתוק 

ולאכול מאכלים חמים, ממלאים ומשביעים.
מספר עצות שיעזרו לכם לאמץ הרגלי תזונה נכונים לחורף.

א. לאכול אוכל מחומם - המרק הוא המאכל המוביל 
של החורף ואפשר להכינו כך שישמש כארוחה מלאה 
ומשביעה: הוסיפו למרק הירקות חלבונים מנתח רזה 

של בשר בקר או עוף, קטניות )אפונה, שעושית, עדשים( 
ומזונות עשירים בפחמימות וסיבים תזונתיים כמו כוסמת, 

שיבולת שועל, קינואה ואורז מלא.
המרק מחמם, ומשביע ועוזר בדיאטה לירידה במשקל. חוקרים מצאו 

כי אנשים שאוכלים קערת מרק יחד עם הארוחה מרגישים שובע ממושך 
יותר ואוכלים פחות קלוריות במשך היום, וזאת לעומת אנשים שאכלו 

את אותה הארוחה רק בתוספת כוס מים במקום המרק.

אל תוותרו על מוצרי החלב בחורף. מדובר בנכס תזונתי המספק לגוף, 
בנוסף לסידן, מרכיבי תזונה חיוניים נוספים כמו חלבון איכותי, ויטמינים 
מקבוצת B, ויטמין A, ויטמין D, אשלגן ומגנזיום. מחקרים שונים הוכיחו 
כי צריכה של לפחות שלושה מוצרי חלב ליום קשורה בהפחתת הסיכון 
להשמנה, יתר לחץ דם, שברים ואוסטאופורוזיס, מחלות לב וכלי דם 

וסוגים מסוימים של סרטן.
ב. לאכול פחמימות מורכבות - אכילת פחמימות יכולה להעלות את 

רמות הסרוטונין במוח וכך לגרום להרגשה טובה, רגיעה ושובע.
כדאי לאכול פחמימות מורכבות בכמות מתונה בכל ארוחה 
עיקרית וארוחת ביניים, ורצוי שהפחמימות הללו יהיו 
עשירות בסיבים תזונתיים. למשל: דייסת שיבולת שועל, 
לחם מקמח מלא, לחם שיפון, אורז מלא וקטניות כמו 

שעועית, גרגרי חומוס, עדשים ואפונה.
ג. לשתות מספיק - מים חשובים לוויסות הטמפרטורה של 
הגוף, ולכן טמפרטורה נמוכה מעלה את דרישות הנוזלים 
בדיוק כמו במזג אוויר חם. בנוסף, אוויר מחומם ויבש 
שנוצר מחימום על ידי מפזרי חום ומזגנים, עלול לגרום 
לעור לאבד מים דרך אידוי, כך שהצורך של הגוף בנוזלים 
לא נעלם. כאשר הגוף עובד חזק כדי להילחם בהתקררות, הוא 

מנצל יותר נוזלים.
בחורף כדאי לשתות תה צמחים, שהוא נטול קפאין, ולהוסיף למים לימון 
ו/או נענע וצמחי תבלין נוספים, כמו לואיזה ומרווה לגיוון הטעמים. 
משקאות חמים לא רק מסייעים בחימום הגוף, אלא גם נספגים טוב יותר.

כל שיראתו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת

ֲחַז"ל ָאְמרּו )אבות פ"ג מ"ט(: "ָּכל ֶׁשִּיְרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת 
ְלָחְכָמתֹו", ִּדְּיקּו לֹוַמר ִיְרַאת ֶחְטאֹו ְוֹלא ִיְרַאת ֲעוֹונֹו, ִּכי ֵחְטא 

- ֶזהּו ְׁשָגָגה, ְוָעוֹון - ֶזה ֶּפַׁשע.
ְוַהַּכָּוָנה ִהיא, ֶׁשִּמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּפַחד ֵמַהָּטעּות ְוַהְּׁשִגיָאה, ְּדַהְינּו ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּפַחד 
ֹלא ִלְטעֹות ּוְלַהֲעִליב ֶּבן ָאָדם, ּוְכמֹו ֶׁשָהָיה ַמֲעֶׂשה ִעם ַמר עּוְקָבא )כתובות 
סז ע"ב(, ֶׁשָהָיה ָרִגיל ְּבָכל יֹום ְלַהְכִניס ִמַּתַחת ַלֶּדֶלת ֶׁשל ְׁשֵכנֹו ֶהָעִני ַאְרָּבָעה 
זּוִזים. יֹום ֶאָחד ָאַמר ֶהָעִני, ֲאִני ַחָּיב ִלְראֹות ִמיהּו ַהָּנִדיב ֶׁשַּמְכִניס ִלי ָּכל 
יֹום ֶּכֶסף ְלֵביִתי. ְוִהֵּנה, ְּכֶׁשָּבאּו ַמר עּוְקָבא ְוִאְׁשּתֹו ְלַהִּניַח ֶאת ַהֶּכֶסף, ָּפַתח 
ֶהָעִני ֶאת ַהֶּדֶלת, ִמָּיד ְּכֶׁשִהְבִחינּו ֶׁשֶהָעִני יֹוֵצא, ָּבְרחּו ִמָּפָניו ְוִהְסַּתְּתרּו ְּבתֹוְך 
ַּתּנּור ַחם. ְוָלָמה ָעׂשּו ָּכְך, ִּבְכֵדי ֶׁשֹּלא ְלַבְּיׁשֹו ֶׁשֵּיַדע ִמי ֵהם ַהְּנִדיִבים. ְוַעל 
ֶזה ָאְמרּו ֲחַז"ל: נֹוַח לֹו ְלָאָדם ֶׁשַּיִּפיל ַעְצמֹו ְלִכְבַׁשן ָהֵאׁש, ְוַאל ַיְלִּבין ְּפֵני 

ֲחֵברֹו ָּבַרִּבים. ַעד ָּכאן.
ְּכלֹוַמר, ַמר עּוְקָבא ָהָיה מּוָכן ְלִהָּכֵנס ְלַתּנּור ְלִהָּׂשֵרף, ּוְלַאֵּבד ֶעְׂשרֹות ַׁשָּבתֹות 
ְוָיִמים ֶׁשל ִלּמּוד ּתֹוָרה ָוֶחֶסד, ְוָכל ֹזאת ִמּׁשּום ָסֵפק ֶׁשָּמא ַיְלִּבין ְּפֵני ָאָדם 

ֶׁשָעַזר לֹו ַּבַחִּיים. ֶזה ִנְקָרא ִיְרַאת ה'.
ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ִנְמָצא מּול ֶהָעִמית ְוַהִּמְתָחֶרה ֶׁשּלֹו, ְוהּוא ְמַפֵחד ֶׁשָּמא הּוא ֹלא 
ִיְנַהג ַּכּׁשּוָרה ְוַיֲעִליב אֹותֹו, ְּכגֹון ֶׁשָּיִביא לֹו ֵאיזֹו "ְיִציָאה" ִּבְכֵדי ְלָהִביְך אֹותֹו, 
אֹו ֶׁשְּיַנֶּסה ְלַהְראֹות לֹו ַּכָּמה הּוא יֹוֵתר ֻמְצָלח, זֹוִהי "ִיְרַאת ה' ֵראִׁשית ָּדַעת", 
ֶזה ָאָדם ֶׁשִהְׂשִּכיל ְלהֹוִריד ֶאת ַהָחְכָמה ְלָרַמת ַהַּמֲעֶׂשה ּוְלַחְּבָרּה ֶאל ַהַחִּיים.

ַעל ָאָדם ָּכֶזה ּכֹוֵתב ַהָּגאֹון, ֶׁשַהִּיְרָאה ֶׁשּלֹו ִהיא ֵראִׁשית ּוְתִחַּלת ַהַּדַעת, ְּכִעְנָין 
ֶׁשָאְמרּו ָּכל ֶׁשִּיְרָאתֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶּיֶמת, ִמְּפֵני ֶׁשִאם ֵאין ּבֹו 
ִיְרַאת ה' ָאז הּוא ֱאִויל, ֲאֶׁשר ָעָליו ָנַסב ֶהְמֵׁשְך ַהָּפסּוק: "ָחְכָמה ּומּוָסר ֱאִויִלים 
ָּבזּו". ֱאִויִלים ֵהם ֵאיָנם ְרָׁשִעים ְוַעֵּמי ָהָאֶרץ, ֶאָּלא ַּדְוָקא ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמִדים, ֵהם 

ְמֻסָּגִלים ִלְלֹמד ֶאת ָּכל ִמְׁשֵלי ִעם ָּכל ַהֵּפרּוִׁשים ְוָלַדַעת 
אֹותֹו ְּבַעל ֶּפה, ֲאָבל ֵהם ֹלא ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשַהּמּוָסר ְמַדֵּבר 
ֲעֵליֶהם ַוֲאֵליֶהם, ִּכי ֵהם ֹלא לֹוְמִדים ֶאת ֶזה ִּבְכֵדי ָלַדַעת 
ִמָּמה ְלִהָּזֵהר ּוְלִהָּׁשֵמר, ְוָלֵכן ֲאִפּלּו ֶׁשֵהם לֹוְמִדים ֶאת ֶזה 
ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים, ַהּמּוָסר ָּבזּוי ֶאְצָלם ְוֵאינֹו ִמְתַקֵּים 
ְּבָיָדם. ּוְכִפי ֶׁשָאַמר ִלי ֵאיֶזה ֶאָחד "ָחָכם" ְּבֵעיָניו: ַהֵּסֶפר 
ַהֶּזה ַׁשָּיְך ְלַבֲעֵלי ָּבִּתים, ֹלא ֵאַלי. אֹוי ַוֲאבֹוי! ֵאיֶזה ִמְסֵּכן 
ֶׁשהּוא, הּוא חֹוֵׁשב ַוֲאִפּלּו ָּבטּוַח ֶׁשהּוא ַמֶּׁשהּו, ָצִריְך 
ְלִהְתַּפֵּלל ָעָליו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָיִאיר לֹו ֶאת ֵעיָניו 
ִלְראֹות ֶאת ַהְּמִציאּות ָהֲעגּוָמה ֶׁשּלֹו, ֶזהּו "ָחְכָמה ּומּוָסר 

ֱאִויִלים ָּבזּו".
ָהַרְמַח"ל ּכֹוֵתב ְּבַהְקָּדָמתֹו ִלְמִסַּלת ְיָׁשִרים, ֶׁשַאְנֵׁשי ָהעֹוָלם ִמְסַּתְּכִלים ַעל 
ִמי ֶׁשַּמְתִחיל ְלִהְתַעֵּסק ַּבְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּכָאָדם ַּגס ַהֵּׂשֶכל, ֶׁשֵאינֹו ְמֻסָּגל ִלְלמֹד 
ְּדָבִרים ַּדִּקים ַוֲעִדיִנים ּוְלַפְלֵּפל ַּבָחְכָמה, ְוָלֵכן הּוא לֹוֵמד ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה.
ְוִהֵּנה, ַהֶּנֶׁשר ַהָּגדֹול ַרֵּבנּו ָהַרְמַּב"ם ָּכַתב ַּבָּיד ַהֲחָזָקה )הלכות דעות פרק 
ב הלכה א(: ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשָּבֳחִלי ַהּגּוף טֹוֲעִמים ַהַּמר ָמתֹוק ּוָמתֹוק ַמר, ָּכְך ְּבֵני 
ָאָדם ֶׁשַּנְפׁשֹוֵתיֶהם חֹולֹות, ִמְתַאִּוים ְואֹוֲהִבים ַהֵּדעֹות ָהָרעֹות ְוׂשֹוְנִאים ַהֶּדֶרְך 
ַהּטֹוָבה, ּוִמְתַעְּצִלים ָלֶלֶכת ָּבּה ְוִהיא ְּכֵבָדה ֲעֵליֶהם ִלְמאֹד ְלִפי ָחְלָים, ַוֲעֵליֶהם 
ֶנֱאַמר )ב, יג(: "ַהֹעְזִבים ָאְרחֹות ֹיֶׁשר ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי ֹחֶׁשְך". ּוַמה ִהיא ַּתָּקַנת 
חֹוֵלי ַהְּנָפׁשֹות? ֵיְלכּו ֵאֶצל ַהֲחָכִמים ֶׁשֵהן רֹוְפֵאי ַהְּנָפׁשֹות ִויַרְּפאּו ָחְלָים 
ַּבֵּדעֹות ֶׁשְּמַלְּמִדים אֹוָתם, ַעד ֶׁשַּיֲחִזירּום ַלֶּדֶרְך ַהּטֹוָבה. ְוַעל אֹוָתם ַהַּמִּכיִרים 
ַּבֵּדעֹות ָהָרעֹות ֶׁשָּלֶהם ְוֵאיָנם הֹוְלִכים ֵאֶצל ַהֲחָכִמים ְלַרֵּפא אֹוָתם, ֲעֵליֶהם 

ָאַמר ְׁשֹלֹמה: ָחְכָמה ּומּוָסר ֱאִויִלים ָּבזּו. ַעד ָּכאן.
ִנְמָצא, ֶׁשָּכל ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ְּתלּוִיים ָּבֹאִפי ֶׁשל ָהָאָדם, ַּבִּמּדֹות ּוַבְּתכּונֹות 
ֶׁשָרַכׁש ְלַעְצמֹו, ִאם ֵיׁש ְלָאָדם ְּתכּוָנה ֶׁשל ַעְצָלן, ֲהֵרי ֶׁשֵּיֵלְך ִליֹׁשן ְמֻאָחר, 
ָיקּום ְמֻאָחר, ָיבֹוא ַלְּתִפָּלה ִמּתֹוְך ַעְצלּות, ִיְתַּפֵּלל ְּבַעְצלּות ְוִיְלַמד ּתֹוָרה 
ְּבַעְצלּות. ִאם ֵיׁש ְלָאָדם ְּתכּוָנה ֶׁשל ַקְּפָדן ְוַכֲעָסן, ַּגם ַּבְּתִפָּלה ּוַבּתֹוָרה ִיְהֶיה 
ַּכֲעָסן, ַּבְּתִפָּלה ָיִטיַח ְּדָבִרים ֶנֶגד ה' ּוְבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַיְקֶׁשה ְוָיִטיַח ְּדָבִרים 
ֶנֶגד ַהחֹוְלִקים ָעָליו. ִנְמָצא ֶׁשָּכל ֲעבֹוַדת ה' ְּתלּוָיה ַּבִּמּדֹות, ְוַהְּתכּונֹות ֲאֶׁשר 

ָרַכׁש ָהָאָדם, ֵהם ְיַלּוּוהּו ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַחָּייו.
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כמה דקות לפני השיעור שמסר הרב שטיינמן זצ"ל בחומש, הגיע ראש 
ישיבה בדרום הארץ. חברת החשמל מאיימת לנתק את זרם החשמל 

עקב בעיות בטיחות.
מצב הישיבה דחוק ואין באפשרותם להשקיע את הסכום הנדרש לתיקונים. 
אם ינותק הזרם למאור ולמזגנים, יעזבו הבחורים והישיבה תיסגר חלילה. 
הוא ערב עסקנים מסורים שלא הצליחו לפעול בנידון, רק פניה למנהל 
חברת החשמל תוכל להועיל, אבל איך אפשר להגיע אליו? אחד משומעי 
השיעור, בעל תשובה מישיבת "נתיבות עולם", שאל האם אפשר להגיע 
לדרגת בטחון שהבורא יתברך יזמן לפניו את מנהל חברת החשמל ויצליח 

לשכנעו.
ענהו רבינו: "קשה הדבר". שאל: "האם זה מופקע?!"

"תוכל לנסות", אישר לו רבינו, ביקש ברכה וקיבל.
אמר לעצמו: אפנה אל האדם הראשון שאפגוש, וממנו תבוא הישועה, 
אבל החליט לצרף לכך את זכות התורה. ילמד חצי שעה, ויצא לפעול.

עלה לישיבתו, ולמד חצי שעה. בסיומה הרים ראשו, וראה אחד מחבריו, 
שאלו: "האם אתה מכיר את מנהל חברת החשמל"?

תמה הלה: "מנין ידעת?!"
סיפר שאביו היה בצעירותו 'אליל כדורגל', ומנהל חברת החשמל הוא 
אחד ממעריציו המושבעים. מיד פנו לשוחח עם האב, שנרתם בהתלהבות. 

יחד נסעו לחברת החשמל, והמנהל הסכים מיד לקבלם. התחילו לספר 
על הישיבה ופועלה, והיה בטוח שיבקשו תרומה. רווח לו כשביקשו 

רק להסיר את איום ניתוק הזרם.
מיד הורה שחברת החשמל עצמה תתקן את כל הליקויים, והישיבה 

ניצלה מסגירה. בתוך כך ספג חברו גערות חריפות ממנהל מחוז 
הדרום, שחשבו בטעות לאחראי על הסיכונים העצומים 
שהיו שם. כששמע על כך הרב שטיינמן ברכו, שתמורת 
זאת יעלה מעלה בלימוד התורה ויהיה תלמיד חכם גדול 

כראש ישיבה, ברכה שהתקימה במלואה.

תסע לחו"ל ליום אחד בלבד

אברך קיבל על עצמו לדאוג להחזקת חבריו 
האברכים, בברכת והכונת הרב שטיינמן זצ"ל 

ראה ברכה בהשתדלותו, נפתחו בפניו דלתות 
ולבבות והצליח, עד שהקים רשת כוללי אברכים.

הגיעה תקופה קשה, ולא הצליח לאזן את התקציב. בעשרת ימי תשובה 
פנה לרבינו: חסרים לו מאתיים וחמישים אלף דולרים, מה יעשה.

מה יעשה? יבטח בה'. אבל כדי לצאת ידי חובת ההשתדלות יסע לחו"ל 
ליום אחד.

נסע ופעל, ונמשך באיסוף הכספים ליומיים. כשחזר סיפר שהצליח 
לאסוף חצי מהסכום בלבד.

אמר לו הרב: "אילו היית נוסע ליום אחד, היית מגייס את כל הסכום. 
שתלית  יהבך בהשתדלותך והארכת שהותך בכפליים – התקצץ מכיון 

הסכום במחצית".
במוצאי יום הכיפורים חזר: מה יעשה 
חסרים לו מאה עשרים וחמישה אלף 
דולרים. החג בפתח, והאברכים 

זקוקים לכסף.
חשב רבינו וחשב, ואמר: "תסע 
שוב, אבל הואיל ובפעם הקודמת 
הוספת על חובת ההשתדלות, 
הפעם תקצר בה. תסע לשעה 

אחת בלבד!"
המילים נעתקו מפיו, אבל הוראה 
היא  השעה  האם  חקר:  הוראה.  זו 

מהנחיתה, מהיציאה משדה התעופה, או מההגעה לעיר?
אמר הרב: "מההגעה לעיר!"

התברך, ונסע. בדרכו, קנה שני אתרוגים מהודרים ולקחם עמו.
הגיע, נכנס למונית, ומסר כתובתו של נדיב. בדרך חלפו על פני משרדו 
של נדיב אחר. עצר את המונית ועלה. לא זו בלבד שהלה היה במשרדו, 

אלא פתח את הדלת בעצמו. הזמינו במאור פנים ושאלו לחפצו.
אמר: "יש לי אתרוג מהודר עבורך!"

פתח והראה, והלה התפעל: "בכמה אתה מוכר אותו?"
אמר: "במאה עשרים וחמישה אלף דולרים!"

"לא! אתה צוחק!" אבל האברך היה רציני.
הבזיק בו רעיון. חייג אל רבו, ושוב, בחסדי שמים, הרב ענה.

סיפר לו הנדיב: "יושב מולי אברך שפוי מארץ ישראל, הוא מחזיק רשת 
כוללים גדולה" – הן הכירו מהפעמים הקודמות – "ומציע לי אתרוג במאה 

עשרים וחמישה אלף דולרים".
ענהו הרב: "איך לא תבין שלא הגיע למכור לך אתרוג במחיר זה, אלא 
לזכותך בהחזקת תורה. קנה את האתרוג במחיר הנקוב". על אתר רשם 

המחאה, והאברך חזר לשדה התעופה בדיוק כעבור שעה!

צריך לבקש מד' גם על השניצל

שח הגה"צ ר' נחום ברנשטיין שליט"א משגיח בישיבת 'גאון יעקב': 
הייתי בן 14 וחצי, הלכתי עם הראש ישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל 
מישיבה-קטנה פוניבז' לביתו ברחוב חזון איש. כשהגענו 
לרחוב האדמו"ר מגור ניגש ילד לבקש לעבור את הכביש.
אמרתי: הרב, אני אעביר אותו. אמר לי: "טוב, תתפלל 
לה' שתעבור לשלום ותחזור לשלום". לקחתי את הילד, 
עברתי, ומרן ראש הישיבה מחכה לי. אני חוזר, ואני אומר 
לו: הרב, כל דבר לבקש? כמו מסבתא? מה 
זה לעבור את הכביש?! זה כלום! אולי הרב 
חשש שאני לא יודע לעבור את הכביש?...

"לא", הוא אומר. "מה זאת אומרת? מה פתאום 
סבתא? כמה פעמים אתה הולך לסבתא – בסך 
הכל פעם פעמיים בשבוע? מהקב"ה צריך כל דבר לבקש!" הוא לוקח 
לי את היד ואומר לי: "מה אתה אוהב לאכול, שניצל ופירה? תבקש מה'. 
אולי עכשיו זה כבר תפילת שווא, מן הסתם אמא שלך כבר הכינה. אבל 
בערב אתה רוצה פיז'מה חמה, שיהיה חדר חם? – תבקש מהקב"ה. והיה 
והוא יתן לך – מה טוב ומה נעים, והיה והוא לא יתן לך, אז אבא אומר 
לא. כך צריך להיות עם הקב"ה. מה אתה אומר לי סבתא. זה סבתא?"...

לפני כמה שנים, אני לא זוכר במדויק, ארבעה ילדים אצלי בבית היו צריכים 
שידוכים. כל יום כשהייתי אצל הראש ישיבה הייתי מזכיר לו – הראש 
ישיבה זוכר, שהראש ישיבה יברך אותי... הייתי יוצא מהבית עם ברכה.
יום אחד בשעה 10:30 בבוקר, טלפון. "הראש ישיבה קורא לך". אני 
מגיע לראש ישיבה. אתם לא תבינו למה אני בוכה, כי קשה לתאר את 
זה. הראש ישיבה שכב במיטה ואני ישבתי מולו, והוא אומר לי: "נוחעם, 
כל היום אתה בוכה. תגיד לי: בעז"ה הילדים שלך יתחתנו, אבל מה יהיה 
עם הביטחון שלך? מה יהיה? מה תגדל? הם יתחתנו ותישאר אותו דאגן? 

מה עם האמונה שלך? מה עם היראת שמים שלך?"
אני אומר לכם עכשיו, רבותי, בעצמות זה בער לו! הוא זעק אלי – "מה 
יהיה אתך? הם יתחתנו, יהיו להם ילדים, יהיה להם נחת, יהיה להם טוב, 
ואתה תשאר אותו נאר!" )שוטה באידיש(. שלושת רבעי שעה הוא לא 
הניח לי. הוא חזר לי על חז"ל, על דברים של יוסף הצדיק. "מה אתה 

רוצה, להישאר גורנישט? בסדר, יתחתנו, בסדר, אבל מה אתך?!"

סיפורי השגחה מהרב שטיינמן זצ"ל
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אחר מיטתו של הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל

השבוע נפל דבר בישראל והסתלק לישיבה של מעלה שר וגדול בישראל, 
נכתוב מעט אחר מיטתו.

אצלי הדלת פתוחה כל היום!
אצילות מידותיו של רבינו זצ"ל, והנהגתו הייחודית בכלל ובבית הדין 
בפרט, היו ניכרים לאורך כל שנות חייו והנהגתו. מסירותו של רבינו 

לציבור הייתה עד קצה היכולת.
בעבר לא הסכים רבינו לקבוע בביתו זמני קבלת קהל כלל, כדי לאפשר 
לבאים להיכנס בכל שעות היום. גם אחרי שקבעו שעות מיוחדות לקבלת 
קהל )אחרי הפצרות רבות למען בריאותו(, דאג רבינו להדגיש בכל הזדמנות 
שהשעות הרשמיות הן רק למען הסדר הטוב, אבל מי שיש לו שאלה 
יכול לבוא בכל שעות היממה. לא אחת היה מתבטא ואומר: "אצלי הדלת 

פתוחה כל היום!".
כשאמרו לרבינו שיש אנשים המנצלים את טוב לבו, ומגיעים גם בשביל 
שאלות שאינן דחופות, בשעות מאוחרות או בזמנים שרבינו עסוק בתלמודו 

ובהכנת שיעוריו, השיב ואמר: "הרי צריכים גם קצת לסבול"...
רבנו קבע עם יהודי שיבוא לביתו בשעת לילה, ולבסוף הלה לא הגיע. 
למחרת בבוקר, פנה רבינו אל נאמן ביתו הרה"ג ר' אברהם ישעיהו קרליץ 
שליט"א ואמר: "לא ישנתי כל הלילה; חששתי שמא לא פתחו לאותו יהודי 

את הדלת. הייתכן שבבית שלי לא יתנו למישהו להיכנס?!"

כיצד יושבים בבית הדין
על הנהגתו המיוחדת בבית הדין שח חתנו של רבנו הראב"ד הגאון רבי 
שריאל רוזנברג שליט"א: "רבנו עמד על כך שצורת ישיבת הדיינים לא 
תהיה באופן המשדר ריחוק, ואמר: 'צריך שבעלי הדין ירגישו ששומעים 
אותם'. לכן לא הסכים שיהיה שולחן נפרד לדיינים, ועד היום הדיינים 

ובעלי הדין יושבים סביב שולחן אחד".

מי הרמאי?

פעם נשאל רבנו: כאשר באים לבית הדין שני אנשים שנראים כיראי שמים, 
איך אפשר לדעת מי הרמאי ומי דובר אמת?

בתחילה שתק רבנו, אבל לאחר שהפצירו בו נענה ואמר: "ה' שם בפיו של 
הרמאי שיכשל בלשונו ויאמר טענות שיש בהן הודאת דין" )עי' פירוש 
הגר"א על הפסוק ]משלי כב יב[ "עיני ה' נצרו דעת ויסלף דברי בגד" – 
"עיני ה' שומרים את הצדיקים לבל ישכחו את הדעת, ודברי הרמאי הוא 
מסלף בכדי שיודע רמאותו"(. שאלוהו: "ומה עושים כשזה לא קורה?". 
לאחר שתיקה ארוכה השיב רבנו: "במקרה כזה הדיין צריך לפשפש במעשיו 

ולעשות תשובה, בראותו שלא מסייעים לו מן השמים"

דבר מעניין

פעם שח הגר"נ קרליץ שליט"א לבנו הגאון רבי אברהם ישעיהו שליט"א: 
"היום היה בבית הדין דבר 'מענין': לאחר אחד מדיני התורה, ראיתי ששני 
בעלי הדין קיבלו והבינו את פסק בית הדין, וזה דבר נדיר... בדרך כלל 
לאחר פסק הדין יוצא כל אחד מבעלי הדין בהרגשה שהוא הצודק, ומה 
שקיבל את דברי בית הדין זה 'לפנים משורת הדין'. אבל היום, שני בעלי 

הדין יצאו מרוצים וקיבלו את פסק הדין".
והסביר רבינו: "חושבני, שהסיבה טמונה בכך שאף על פי שזמן מה לאחר 
תחילת הדיון כבר הבנתי מה צריך לפסוק, בכל זאת נתתי להם להמשיך 
לדבר, והקשבתי להם במשך כשלש שעות. ומכיון שהם הרגישו שמבינים 

אותם באמת, לכן קיבלו את הפסק בלב שלם"...

1. מצוות החג )כתיב חסר(

2. אבר בגוף

3. מד' המינים

1. "בראשית ברא אלוקים" ציין שני 
דברים שנקראו ראשית. )רש"י(

2. באיזה יום לא נאמר כי טוב 
ומדוע?

3. מיהו האיש שגילו נכתב ב-3 
ספרות זהות?

פתרון ריבוע קסם לסוכות

פתרו את החידות ומיצאו את התשובות בתפזורת

ה כ ס

ד ב כ

ס ד ה

שאלות:

ארבעת הנהרות. 1
נבראו ביום החמישי והשישי. 2
נבראו ביום השלישי. 3
רימה את  אדם וחווה. 4
נברא ביום השישי. 5
נבראו ביום הראשון. 6
היו שישה כאלה בבריאה. 7
פרי... אבור לאכילה. 8
ריחפה על פני המים. 9

שנות חיי אדם. 10
שני אחים. 11
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מראות מיצירות הפאר שנערכו 
ונשלחו לקשט סוכות בתלמוד תורה 

לבנים, ובית הספר לבנות כאייל 
תערוג. הר חומה/גני תקוה

אסרו חג במתחם
 ׳קרית חינוך כאייל תערוג׳ הר חומה

כ-300 איש ילדים וילדות השתתפו 
בפעילות הגדולה בשכונה ביום 
האחרון של חופשת חג הסוכות, 

מתנפחי ענק דוכני מזון עם מופע 
מרכזי של ר׳ שרגי שריתק את 

הילדים בשעה של מופע סוד המערה.

כאייל תערוג
השלוחה הקהילתית החרדית
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עיצוב
במתנה! אפשרות לחדרים לשבתות חתן

חדש בשכונה 

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

לפרטים נתנאל: 0506785912

בס"ד

זמני תפילות ושיעורים

05:05 )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'  
16:40 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
20:45  שיעור בנושא חינוך מפי גב' אלינור יום שלישי      

17:30 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
05:45 )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'  
17:45 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

18:00 )כ -30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה                  
18:30 )עם צאת השבת( 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

שימו לב! זמני התפילות לימות החול עודכנו לפי שעון חורף

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

ביום ג', ל' תשרי )29/10( ידרוש מורנו הרב ב:

בית שאן – 19:00, ביה"כ "בית רבנו", רחוב יוסף ברנר 610

חריש – 20:30, ביה"כ הספרדי "משכן דניאל", רחוב תאנה 13
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ת לקריאה בימי החול בלבד!
ת הפרסומיו

המודעו

מאות השתתפו בהקבלת פני רבו אצל מורנו הרב שליט״א
 בבית מדרשינו ׳חסדי שמואל׳ 

כבדו את המעמד חבר הכנסת ר׳ משה אבוטובול הי"ו
וסגן ראש העיר ר׳ אברהם בצלאל הי״ו

הישיבה לצעירים אמרי שפר בביקור סוכת החג אצל 
מורנו ראש הישיבה הרב אייל עמרמי שליט״א


