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בס"ד, פרשת ויצא

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

"ַוֵּיֵצא ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע" – אמרו רבותינו שיציאת צדיק מן המקום עושה 
רושם – פירושו, כולם חשים בכך שאדם עובד ה' עוזב מקום מסויים, 
כל המקום כולו יחוש בהפסד ובירידה שתתחיל בעקבות עזיבת אותו 
עובד ה'. אפילו אותם אלו שלא היו קשורים ולא היו קרובים ולא היו 
בקשר ישיר ותמידי עימו, כי צינור של ההשפעות הטובות שיורדות 
מן השמים עובר דרך עובדי ה' האמיתיים, ובשעה שאותו צינור חסר, 

ממילא דרכי השפע של מלכות שמיים מצטמצמים והכל חשים בכך.
וכך ספרו לנו חז"ל, שכאשר הצדיקים עובדי ה' עזבו את מקומם, 
כמה נזק וחסרון ממון נגרם באותו המקום. בדורות הקודמים הדבר 
היה בגלוי, בדורותינו הדבר קורה אבל בסתר, בלא שיצליחו לקשר את 
התמורות החלות בעקבות עזיבת הצדיק. וכך מספרת הגמרא שכאשר 
עזבו אביי ורבא את בבל, החומות שהיו על שפת נהר החידקל קרסו. 
וכשעזב רב משרשיא, גידלו כל האילנות באותה שנה קוצים במקום 
פירות, וכשעזב רבי חייא ירדו אבנים של אש מן השמיים. וכשעזב רבי 
יצחק בר אלישיב נעשו הרבה גנבים בעירו נהרדעא וחפרו שבעים 
חתירות כדי לגנוב, שבזכותו היה פחד בלב הגנבים, וכשרבי אבהו עזב 

את קיסרי הורידו עמודי קיסרי דמעות וכו'.
וכמובן האנשים פשוטי העם, פירשו את אותם תמורות כאירועי טבע 
וכדברים הקורים ואינם קשורים בהכרח לצדיקים ולעובדי ה'. הם פירשו 
שאם העמודים בקיסרי החלו לנזול דמעות – אמרו, זה בסך הכל נזילה 

באחת הצינורות וזהו מקור הנוזלים וכן על זה הדרך.
אבל אותנו לימדה התורה שכל זמן שצדיק במקום, הוא הודה, הוא 
זיוה הוא הדרה! פנה צדיק מן המקום, פנה זיוה פנה הודה פנה הדרה. 
ולא רק בתחום הגשמי, גם בתחום הרוחני חשים את עזיבת הצדיק! 
משמת רבי בטלה ענווה, ומשמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה, פירוש 
שרבנו הקדוש, כל עוד שהיה חי כל אחד יכל לקנות ענווה בהישג יד, 
ולאחר פטירתו, כדי להשיג ענווה צריך עבודה מאומצת מאד, וכך כבוד 
התורה היה ניתן להשגה בדורו של רבי עקיבא, ולאחר פטירתו, לראות 

את כבודה האמיתי של התורה הוא דבר קשה מנשוא.
הרמח"ל הקדוש כתב בספרו מסילת ישרים, שכשהאדם עובד את ה' 
בנאמנות ומתעלה ביראת שמים, כל העולם כולו מתעלה עמו, האדם 
הוא כמו מנוף רוחני, שכאשר הוא עולה כל הסביבה שלו מתעלה 
ומשתנה בצורה פלאית, והצדיקים השפיעו אפילו על בהמתם שהפכו 

להיות עם כניעה וזהירות בקיום רצון ה'.
וכך מסופר בגמרא תענית על חמורו של רבי יוסי מן יוקרת שהיה 
מושכר ע"י בעליו לאחרים לעבודה וכשהסתיימה השכירות ועמד לחזור 
לבעליו, אם היו שוכחים על אוכפו איזה שהוא חפץ ששייך לאחרים 
החמור פשוט לא היה צועד לכיוון בית אדוניו משום שלא רצה לעבור 
על איסור גזל, וכך היה עם חמורו של רבי פנחס בן יאיר שהקפיד 
לאכול רק מאכלים מעושרים וכשרים למרות שמאכל בהמה פטור מן 
המעשר, וכך ראינו אצל יעקב אבינו שכל האבנים נאבקו בינם לבין 
עצמם מי יזכה לשרת את יעקב ועליו יניח הצדיק ראשו. הדוממים 
חיפשו והעריכו קרבתו של הצדיק ואילו הרשעים עשיו ולבן בקשו את 
רעתו, כי כך היא החוקיות שה' קבע, "ציוה ה' ליעקב סביביו צריו", 
ה' ציוה שסביב הצדיקים תמיד יתהלכו רשעים שיצרו את צעדיהם 
כקוצים הסובבים את השושנה, ועל הצדיק והסביבה לדעת להתמודד 

מול אותם רשעים ומצרים.
המסר שחז"ל העבירו בקביעת העובדה 'שיציאת צדיק עושה רושם', הוא 
לדעת לייקר את הנכסים האמיתיים שה' נתן בכל פינה ופינה בעולם, 
ראה הקב"ה צדיקים מועטים ושתלם בכל דור ודור, ליקרם, להעריכם, 
ולדעת שגם אם אני חושב אחרת השפע יורד דרכו, דרך עובד ה' האמיתי, 

וממילא מה שלא יעשה, השפע ירד! וכדאי לשמוע לו ולהכנע אליו.
קיים לנו כל חכמי ישראל בכל מקומות מושבותיהם אמכי"ר.

שבת שלום, אייל עמרמי

מאמר הרב

העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של מרן שר התורה ופוסק הדור, מורנו 
ורבנו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, שזכותו הגדולה תגן עלינו.
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אין שום היתר בעולם 
לצער יהודי/חינוך ילדים

גליון 388, ח' כסלו תש"פ

השבוע יימסרו השיעורים כרגיל מפי אברכי הכולל
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אין שום היתר בעולם לצער יהודי

מעשה היה באדמו"ר מגור, בעל ה"חידושי הרי"ם", שפעם אחר התפילה, 
כשחזר מבית המדרש לחדרו, אמר לאחד מנאמני ביתו, שהיה חסיד נלהב 
ומקושר בכל נימי נפשו לרבו, שלא יתן לאנשים לבוא אחריו לחדרו. 
רבים אכן נדחקו וניסו להכנס לחדר הרבי, אבל כיון שקיבל פקודה 
מפורשת מפי הרב שלא להכניס איש, עצר החסיד במסירות נפש בעד 

כל האנשים שלא יכנסו.
לפתע ניגש אברך צעיר ונאחז בצירי הדלת בכל כוחו, בכדי שלא יוכל 
לסגור הדלת, וכיון שהחסיד קיבל צו מפורש מהרבי שאף אחד לא יכנס, 
עתה, בעמדו מול האברך הלזה ובראותו שאינו יכול לדחפו – סטר לו 
על לחיו, דחפו בכח וסגר את הדלת אחריו, ונראה היה לו כי בכך מלא 

במסירות את רצון הצדיק.
באותו יום, לפנות ערב, ביקש הרבי מאותו חסיד שיכניס תשעה אנשים 
לחדרו, לפי שרוצה מנין לתפילת מנחה. הלך החסיד והכניס שמונה 
אנשים, אשר יחד עמו היו תשעה. ניגש לרבי ואמר כי יש מנין בחדר 

ויכולים להתפלל.
שאלו הרבי בתמהון: "איך יש מנין?"

והחסיד השיבו: "אנחנו תשעה, והרבי 
עשירי".

אמר לו הרבי: "אני רואה כאן בחדר רק 
שמונה..."

נבהל החסיד ולא ידע מה להשיב, ואז 
המשיך הרבי ואמר: "כנראה חושב שגם 
אתה תצטרף למנין, אבל איך אצרפך למנין 

לאחר שהיום הכית יהודי?"
התחיל החסיד להתנצל ואמר כי לא לכבודו עשה זאת, אלא כדי למלא 

את רצון קדשו של הרבי.
ענה לו הרבי: "לכבודי? וכי זה רצוני? להכות יהודי עבורי ולכבודי?!"

במעשה זה מונח מוסר השכל גדול: כי הרי האדמו"ר בעל ה"חידושי 
הרי"ם" היה גאון בתורה, מצדיקי הדור ורבי לאלפי חסידים, והרי שודאי 
היה שייך בו ענין של "כבוד התורה", "כבוד הרבי" ואף "כבוד החסידות", 
ועם כל זאת לא מצא הרבי מקום לאיש אשר ציער יהודי אחר, למרות 
שעשה זאת לכבודו! כי אין שום היתר לצער או לשנוא שום יהודי, גם 

למען כבוד התורה!
מסופר על האדמו"ר רבי חיים מקאסוב, בעל ה"תורת חיים" זצ"ל, ששלח 
שוחט לעיר מסויימת, והיו שם כמה מאנשי העיר שהתנגדו לרבי מקאסוב, 
ולא רצו את השוחט ששלח אליהם הרבי. והנה נעמד מחוצף ועז פנים אחד 
בפני עם ועדה והתחיל לחרף את הרבי באמרו: "אין אנו מחויבים לשמוע 
מה שהוא ]וקרא את הרבי בשמו[ אומר לנו, וכי הוא הבעל הבית כאן?!"

בשבת בבוקר, לפני קריאת התורה, עלה אחד מחסידי קאסוב על הבימה, 
והכריז בקול גדול שאסור להתחיל בקריאת התורה עד שהמחוצף שביזה 

את הרבי מקאסוב יצא מבית הכנסת!
לאחר שבת, הלך אותו מחוצף ומסרו לערכאות, על מה שביזה אותו 
ברבים, ופסקו השופטים על החסיד חודש מאסר. תיכף לאחר שיצא 
מהמאסר בא החסיד בבהלה אל רבו, בעל ה"תורת חיים", וסיפר לו את 
כל המאורע, על מסירות נפשו למען כבוד הרבי ועונש המאסר אשר 
נגזר עליו. אמר לו הרבי: "אני במקום השופטים הייתי דן אותך לשלושה 
חדשי מאסר, כי הרי הרגת את הנפש בזמן שביזית אותו ברבים לפני 
קריאת התורה, וחז"ל )בבא מציעא נ"ה, ע"ב( אומרים שהמלבין פני 

חברו כאילו שופך דמים"!
סיפור זה יש בו הדרכה ומוסר השכל גדול: אותו חסיד חשב שעושה 
מצוה, והרי הוא כמקדש שם שמים ברבים, במה שהוא מבזה איזה יהודי 
לכבוד הרבי שלו, אבל הרבי מקאסוב סבר אחרת, שאין שום היתר או 
תרוץ לצער או לבזות יהודי, אפילו אם חושב שעושה זאת עבור כבוד רבו!

תמונה של גדלות.../ הרב פינקוס זצ"ל

"יענקל'ה מגיע הביתה אחרי חתונה בחיפה. השעה מאוחרת, הוא עייף, 
מותש, רוצה רק לישון. הוא כבר אמר קריאת שמע שעל המיטה, ואז הוא 
חושב לעצמו: 'רגע, אם ה' הוא אחד, עלי לעשות משהו לכבוד ה"... כדי 
לא להירדם הוא ממלא דלי מים, משליך לתוכו קוביות קרח, מוריד את 

גרביו, מכניס את הרגליים למים ולומד עד אור הבוקר.
"זוהי גדלות, מן הסוג שאנו מאחלים לילדינו. באותה שעה הקב"ה ודאי 

אוסף את פמליא של מעלה ואומר: ראו בריה שבראתי בעולמי.
"נתבונן עתה במעשיה של אשתו, נקרא לה רחל.

"השעה תשע וחצי בבוקר. בעלה ב'כולל' והיא בבית עם התינוק, אשר 
ברגעים אלו מתרוצץ ברחבי הבית. לפתע היא מגלה שישנם מים על 
הרצפה. מתברר שהתינוק סתם עם פקק את חור הניקוז של האמבטיה, 

פתח את הברז, המים עלו על גדותיהם וכעת הבית מוצף מים...
"היא נוטלת מגב, ובמשך שעה וחצי עובדת קשה לגרוף את המים ]תוך 
כדי כך היא נזכרת שהיה לה כאב גב לפני יומיים...[. פתאום מצלצל 
הטלפון. על הקו השכנה מלמעלה ובפיה בקשה: 'רחל, אני חייבת לצאת 
לאיזה מקום, תוכלי לעשות לי טובה לשמור על התאומים שלי?' היא 
מסכימה, ותוך חמש דקות התאומים בביתה, מצטרפים לתינוק שלה. 

ישנם עדיין מים על הרצפה.
"סוף סוף היא גומרת לייבש את הבית, ואז היא מביטה בשעון ומגלה 
לחרדתה שהשעה כבר שתים-עשרה וחצי ועליה להכין ארוחת צהריים. 
היא תופסת את התינוק והתאומים, רצה למכולת, חוטפת מהמדף שתי 
קופסאות תירס, נעמדת בתור לקופה, משלמת, ואז רצה הביתה, מחממת 

מהר משהו מהמקפיא, וב"ה איכשהו הארוחת צהריים מוכנה בזמן.
"יעקב מגיע הביתה, מביט בסיר ומפטיר בנימת אכזבה: 'אין משהו אנושי 
לאכול בבית הזה?'... והיא שותקת, ממלמלת בשקט: 'אני מצטערת, לא 
היה לי זמן'. הוא יוצא מהבית, קונה לעצמו מנה פלאפל, חוזר. השעה 
כבר שתיים. 'אני חייב לישון', הוא מודיע לאשתו, 'בבקשה, תשמרי על 
השקט'. היא משתדלת בכל כוחה לשמור על התינוק והתאומים שלא 
יפריעו את מנוחת בעלה. בשלוש הוא חוזר לכולל, ובשלוש וחצי חמותה 

מתקשרת: 'רחל, שמעתי שהיום הכנת תירס לארוחת צהריים'...
"ברגע זה, הדם עולה לה לפנים, הדמעות עולות לעיניים. היא אומרת: 
'רק רגע, אמא'. היא ניגשת לברז, מוזגת לעצמה כוס מים ומברכת 'ברוך 
אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו' ושותה. ביחד עם המים 

נשטפים גם הכעס והדמעות, הכל נמוג כלא היה!
"ברגע זה הקב"ה מכנס את פמליא של מעלה ואומר: 'ראו בריה שבראתי 
בעולמי...!' זוהי גדלות של 'לך דומיה תהילה'. וה' בהיכל קדשו, הס 
מפניו כל הארץ – השבח הגדול ביותר הוא 'הס מפניו כל הארץ'.  )דרשו(
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שינה וחוסר שינה

כתב הבן איש חי )וישלח א(  "אל יחשוב האדם על השינה, 
שכל מה שתהיה בריבוי יותר, יש בה תועלת לגוף, שהרי 
הסכימו כל הרופאים המובהקים, שלא ישן אדם בלילה 
פחות משש שעות, ולא יותר על שמונה שעות, שתזיק 

לו רבוי השינה, וכו'.
השינה מהווה כשליש מהחיים, תינוקות זקוקים לכ16 

שעות שינה ביממה, בגיל שנה ממוצע השינה יורד ל12 שעות 
וככל שהגיל עולה כך הצורך של האדם בשינה יורד, לאדם מבוגר 

נדרשות כ7-8 שעות שינה ביממה.
למרות שעדיין אין תשובה מדעית ברורה לצורך בשינה, בכל זאת עובדה 
ברורה היא שהעדר שינה יכול לגרום לחוסר מנוחה ועצבנות, למחלות 
ואף למוות, מחקרים מראים שיש קשר בין חוסר שינה לבין מחלת הסכרת, 
מחלות עניים, ועוד. וזאת בעיקר בשל חוסר יכולת הגוף לווסת את 

הטמפרטורה הפנימית ולתת למוח את המנוחה לצורך התחדשות ורענון.
שינתו של אדם בריא נעשית במחזורי שינה שאורכם כ100 דקות בממוצע, 

כאשר השינה בכל מחזור מתבצעת בשלבים:
בשלב הראשון מתרחש המעבר ממצב ערנות למצב שינה, גלי המוח 
נעשים איטיים ויש ירידה בלחץ הדם, בדופק ובחום הגוף. אך השרירים 
נותרים בקצב פעילות רגיל ולכן בשלב זה הגוף מרבה בשינויי תנוחות, 

וקל מאוד להתעורר.
בשלב השני מואטת פעילות הגוף ומופיעים לסירוגין גלי מוח 
קצרים ומהירים וגלי מוח ארוכים ואיטיים, השינה נעשית 
עמוקה וחזקה וקשה יותר להעיר אדם בשלב זה, שינה 
עמוקה מתרחשת בעיקר בשליש הראשון של השינה, 
ובמהלכה מתחדשים מאגרי האנרגיה בגוף, שלב זה חשוב 

לצורך התאוששות ממאמצים.
בשלב האחרון המכונה גם "שלב החלום", יש נשימה מהירה 
ורדודה וחסרת קצב סדיר, לחץ הדם והדופק עולים, ונפסקת 
תנועת הגוף למעט העיניים, בשלב זה מופיעים החלומות. שלב 

זה חשוב מאוד להתאוששות מערכת העצבים.
במשך הלילה אנו עוברים מס' מחזורי שינה, כאשר בתחילת הלילה 
השלבים הראשונים ארוכים יחסית ואילו שלב "החלום" קצר יותר, ואילו 

לקראת היקיצה "שלב החלום" מתארך יותר.
מכאן שיש חשיבות גדולה לשינה רגועה, ברצף וללא הפרעות, בעיקר 

בתחילת הלילה.

לקבל מוסר

ּכֹוֵתב ָמָרן ַהִחיָד"א ַעל ַהָּפסּוק )דברים יא, כו-כח(: "ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן  
ִלְפֵניֶכם ְּבָרָכה ּוְקָלָלה. ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו... ְוַהְּקָלָלה ִאם ֹלא ִתְׁשְמעּו"... 
ְוזֹו ְלׁשֹונֹו: 'ְרֵאה' ְּבֵעיֵני ַהֵּׂשֶכל, 'ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם' ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 'ְּבָרָכה ּוְקָלָלה', 
ְוֵאין ֶזה ַּתְכִלית ַהָּׂשָכר, ַרק 'ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו' ְּדַהְּבָרָכה ּגֹוֶרֶמת ֲאֶׁשר 
ִּתְׁשְמעּו, ְּכלֹוַמר ִּדְבֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְּבָרָכה, ִמֶּזה ִיָּמֵׁשְך ּתֹוֶעֶלת ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ְּפַנאי 

ְוָיׁשּוב 'ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו' ְוֵאין ֶזה ָׂשָכר ְוכּו'. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.
ְּכלֹוַמר, ֻהְקָׁשה ְלַרב ִחיָד"א, ָלָּמה ֶנֱאַמר ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו, ְוֹלא ֲאֶׁשר 
ְּתַקְּימּו? ֶאָּלא ַהֵּבאּור הּוא, ֶׁשָּכל ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ֶׁשל ָהָאָדם ָּתלּוי ָּבאֶֹזן ֶׁשּלֹו, 
ִאם ֵיׁש לֹו ְּבָרָכה, ֲאַזי "ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו" – ִיְהֶיה לֹו ְּפַנאי ָלֶׁשֶבת ְוִלְׁשֹמַע, אּוָלם 
ִאם ֵאין לֹו ְּבָרָכה, ֲאַזי "ֹלא ִתְׁשְמעּו" – ֹלא ִיְהֶיה לֹו ְּפַנאי ָלֶׁשֶבת ְוִלְׁשֹמַע. 
ִנְמָצא ֶׁשַהְּׁשִמיָעה ְלקֹול ַהּתֹוָרה ְוַהּמּוָסר ִהָּנּה ְּבָרָכה ּוְזכּות ָלָאָדם. ְוֶזהּו 
ֶׁשָאַמר ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ָּכאן "ְׁשַמע ְּבִני מּוַסר ָאִביָך", ַרק ַּתֶּטה ָאְזְנָך ְוִתְׁשַמע, 

ֶזה ָּכל ִחּיּות ָהָאָדם, ִאם ֵיׁש ְלָך ְזכּות ֲאַזי ַּתֶּטה ָאְזְנָך ְוִאם ָלאו...
ָּכתּוב ַּבִּמְדָרׁש )תנחומא כי תבא פרק ד( ַעל ַהָּפסּוק )כח, א(: "ִאם ָׁשמֹוַע 

ִּתְׁשַמע" - ִאם ָׁשַמְעָּת ְלקֹול ַרְּבָך, סֹוְפָך ֶׁשֲאֵחִרים ׁשֹוְמִעים ְלָך. ַעד ָּכאן.
ְּכלֹוַמר, ַהִּמְדָרׁש ְמַדֵּיק ִמְּלׁשֹון ַהָּפסּוק ֶׁשָּכַתב "ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע" ְוֹלא ִּתְלַמד 
אֹו ְּתַקֵּים, ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשָּכל ָהִעְנָין הּוא ְלָהִכין ֶאת ַעְצמֹו ִלְהיֹות ְּכִלי ִקּבּול ֶׁשל 
ְׁשִמיָעה, ְוַהִּמְדָרׁש ַמְבִטיַח, ִאם ָׁשַמְעָּת ְלקֹול ַרְּבָך, ְּדַהְינּו, ִאם ִחַּנְכָּת ֶאת 
ַעְצְמָך ִלְׁשֹמַע ְּדָבִרים ַּגם ְּכֶׁשֵהם ֵאיָנם ְנִעיִמים ְלָך, סֹוְפָך ֶׁשֲאֵחִרים ִיְׁשְמעּו 
ְּבקֹוְלָך, ְּכלֹוַמר ְּכֶׁשַאָּתה ְּתַדֵּבר ֻּכָּלם ִיְׁשְמעּו ְלָך, ֹלא ְמַׁשֶּנה ֵאיֹפה, ַּבַּבִית, 

ַּבִּמְׁשָּפָחה, ָּבֲעבֹוָדה.
ַהֶּפֶלא יֹוֵעץ ֶהֱאִריְך ִלְכּתֹב ַעל ַהּנֹוֵׂשא ַהֶּזה ֶׁשל ְׁשִמיַעת ִּדְבֵרי ַהּמּוָסר ּוְקִנָּיָתם 
ַעל ְיֵדי ַקָּבַלת ַהְּדָבִרים ֶאל ַהֵּלב. ְוזֹו ְלׁשֹונֹו )בערך שמיעה וראה עוד בערך 

הגדה(: ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ז"ל )ראה שבת קיט ע"ב וזוה"ק 
רע"מ ח"ג דף כ ע"א( ֶׁשַהּׁשֹוֵמַע ְּבִחָּבה ִּדְבֵרי ֶהָחָכם 
ֶׁשּיֹוֵׁשב ְודֹוֵרׁש, ְוָהעֹוֶנה ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ֶׁשאֹוְמִרים 
ַעל ִּדְבֵרי ַהָּגָדה, קֹוְרִעין ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה 
ּומֹוֲחִלין לֹו ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוָתיו. ְוַהַּטַעם ֶׁשֲחׁשּוָבה ָּכל ָּכְך 
ַהְּׁשִמיָעה, הּוא ַעל ֶּדֶרְך ָאְמָרם )מגילה כז ע"א(, ַּתְלמּוד 
ָּגדֹול ֶׁשֵּמִביא ִליֵדי ַמֲעֶׂשה, ָּכְך ַהְּׁשִמיָעה ְמִביָאה ִליֵדי 
ַמֲעֶׂשה יֹוֵתר ִמן ַהִּלּמּוד, ֶׁשּיֹוֵתר ְּפֻעַּלת ַהְּׁשִמיָעה ִמִּמי 
ֶׁשֵּיׁש לֹו ְלׁשֹון ִלּמּוִדים ֶׁשּדֹוֵרׁש ְּבַצחּות ָלׁשֹון, ָרָחב יֹוֵתר ֵמִאם 
ִיְלַמד ְּבַעְצמֹו ִסְפֵרי מּוָסר. ְוִסיָמן ַלָּדָבר "ְׁשַמע ְּבִני מּוַסר". ּוִמּתֹוְך ֶׁשרֹוֶאה 
ַהֵּיֶצר ָהַרע ֹּגֶדל ַמֲעַלת ְׁשִמיַעת ִּדְבֵרי מּוָסר ְוִדְבֵרי ַהָּגָדה, ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשהּוא 
ַמְרִויַח ַמְפִסידֹו ַעל ְיֵדי ֶׁשִּיְׁשַמע ָהָאָדם ִּדְבֵרי מּוָסר, ֶׁשֲהֵרי ַעל ְיֵדי ַהְּׁשִמיָעה 
ִנְמָחִלין ֲעוֹונֹוָתיו ְוחֹוֵזר ְלמּוָטב, ָלֵכן ְמִסיתֹו ֶהֵּסת ָּכפּול ֶׁשְּיֵהא ׂשֹוֵנא ֶאת 
ַהּתֹוָכחֹות ְוָיקּוץ ָּבֶהן, ְוֶאל ֲחָכִמים ֹלא ֵיֵלְך, ּוִמּתֹוְך ָּכְך ֶּדֶרְך ִאיׁש ְּכִסיל ָיָׁשר 
ְּבֵעיָניו, ִּכי ֶהֱחִליק ֵאָליו ְּבֵעיָניו ַהֵּיֶצר ָהַרע ַּבֲחַלְקַלּקּות ְלׁשֹונֹו, ֶׁשִּיְסּבֹר ֶׁשהּוא 
ָׁשֵלם ַּבּכֹל, ֶּגֶבר ְּבגּוְבִרין ְמֻנֶּקה ֵמָעוֹון, ֵמַאַחר ֶׁשָהֲעֵברֹות ָהֲאמּורֹות ֶׁשָּדׁש ָּבֶהן 
ַנֲעׂשּו לֹו ְּכֶהֵּתר, ּוְלָבבֹו ֹלא ִיְכַאב ְוֹלא ִיֵּתן ֵלב ָלׁשּוב, ְוֵיׁש ֲעֵברֹות ֶׁשֹּלא ֵיַדע 
ְּכָלל ֶׁשֵהן ֲעֵברֹות, ְוֵיׁש ֶׁשְּלִמְצָוה ֵּתָחֵׁשב ְּבֵעיָניו, ַעל ֶּדֶרְך ִּדְכִתיב )יד, יב(: 

"ֵיׁש ֶּדֶרְך ָיָׁשר ִלְפֵני ִאיׁש ְוַאֲחִריָתּה ַּדְרֵכי ָמֶות" ְוכּו'. ַעד ָּכאן.
ְּכלֹוַמר, ִאם ָהָאָדם יֹוֵׁשב ְוׁשֹוֵמַע ָחָכם ַהּדֹוֵרׁש ְּבִדְבֵרי מּוָסר, אֹו ֶׁשּׁשֹוֵמַע ִׁשעּור 
ְּבִדְבֵרי ַאָּגָדה ִמּתֹוְך ַהַּתְלמּוד, ]ָצִריְך ְלַהְדִּגיׁש, ִּכי ַאָּגדֹות ֲחַז"ל ֶׁשַּבַּתְלמּוד, 
ֵהם ֵאיָנם ִסּפּוִרים ְּבָעְלָמא, ֶאָּלא ֵהם ְמֵלִאים ְּבמּוָסר, ָּכל ַהֵּסֶפר ֶׁשל "ֵעין 
ַיֲעֹקב" ֻּכּלֹו אֹוָצר ֶׁשל מּוָסר ְוִיְרַאת ָׁשַמִים ֶׁשָּדָלה אֹוָתם ַהְמַחֵּבר ִמּתֹוְך ָּכל 
ַהַּתְלמּוד[, ּוְלַאַחר ַהִּׁשעּור אֹוְמִרים ַקִּדיׁש ְואֹותֹו ָאָדם עֹוֶנה ְּבַכָּוָנה ָאֵמן ְיֵהא 
ְׁשֵמּה ַרָּבא, - ֲאֶׁשר ַעל ָאֵמן ֶזה ָאְמרּו ֲחַז"ל )סוטה מט ע"א( ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם עֹוֵמד 

ַעל ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּדַאַּגְדָּתא, - קֹוְרִעים לֹו ְּגַזר ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה.
ּוְמָבֵאר ַהֶּפֶלא יֹוֵעץ ֶאת ַהְּדָבִרים, ֶׁשַּטַעם ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ַהְּׁשִמיָעה ִהיא ִמְּפֵני 
ֶׁשַהְּׁשִמיָעה ְמִביָאה ְלַמֲעֶׂשה יֹוֵתר ֵמַהִּלּמּוד, ְּדַהְינּו, ִאם ִּתְלַמד ֹלא ַיְחְּדרּו 
ַהְּדָבִרים ְּבִלְּבָך ְּכִפי ֶׁשַּיְחְּדרּו ַעל ְיֵדי ְׁשִמיָעה. ְוָלֵכן ַעל ֶזה ִנְלָחם ַהֵּיֶצר ָהַרע 

ְּביֹוֵתר.

ניתן להשיג את הספר "חיים ספרים" 1599-50-20-51 שלוחה 6
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חכמינו ז"ל מלמדים אותנו )שבת קד ע"א(: "הבא לטהר – מסייעים 
אותו", הרוצה ללכת בדרך הטובה הקב"ה יעזור לו ביתר שאת.

בדברי חז"ל מצויות דוגמאות רבות לרעיון זה, לחיזוק הענין אספר 
כיצד מסייע הקב"ה לעושי רצונו.

בבחרותי למדתי בישיבת "בית יוסף – נובהרדוק", בעיר הקודש 
ירושלים. בישיבה זו שקדתי על תלמודי, וכמעט שלא יצאתי 
מגבולותיה. שאיפתי היתה לגור באזור גם לאחר שאנשא, כדי 

שאוכל להמשיך ללמוד אצל רבותי גדולי התורה.
החברותא שלי באותם ימים היה מרבה לדאוג לי באמרו: "איך 
תתחתן? מי ידאג לך? מנין תשיג כסף לקניית דירה בירושלים, 

כפי שהנך רוצה?"
אמרתי לו: "יקירי, אל תדאג, יש מי שדואג לי טוב מאד, כל מה 
שאני צריך הוא יתן לי!" "עד כדי כך?" התפלא החברותא. "כן, 
עד כדי כך! כל מה שאזדקק לו – הוא יתן לי, אני בטוח בזה 

בבטחון מלא!".
באפשרותם של הורי לא היה לחתן אותי כלל. בעבר, כשהתגוררנו 

במרוקו היה אבי ז"ל עשיר גדול. היו לו שדות גדולים ובהמות 
לרוב. הערבים היו עובדים עבורו ומביאים לו את הסחורה, 
והוא היה מוכרה. בנוסף היתה לו חנות בדים גדולה מאד, 

וממנה התפרנס בכבוד. הוא היה לובש בגדי מלכות ממש 
כדרך האנשים החשובים. אך עם כל זאת היה יהודי 

נאמן ואהב את התורה בכל נפשו.
יום אחד הניחו הערבים שונאי ישראל מוקש בחנותו. 
מההדף העז עף אבי מרחק רב, וכמה מאצבעותיו 

נקטעו, ורסיסים חדרו לגבו.
כעבור תקופה החליטו הורי לעזוב את 

עושרם הרב ולעלות לארץ ישראל. הם 
הגיעו לכאן חסרי כל, אבי שמח כל כך 
על הזכות להיות בארץ הקדושה, ושש 

על עבודת כפיו המפרכת בחברת "סולל 
כדי מחייתנו.בונה", וכן בקטיף בננות. כך התפרנסנו בקשי 

אבי היה בז לכסף. הוא היה לוקח את משכורתו, ואפילו לא סופר 
אותה, ומיד נתנה לאמי ע"ה, ואמר לה: "קחי, זה הכסף שלך".

על אף שהיה שב מעבודתו הקשה בשעת לילה מאוחרת מאד, 
תמיד היה הראשון שהגיע בבוקר לבית הכנסת. הוא לא היה 
מוכן לוותר על סדר יומו בשום פנים ואופן, היה קם וקורא את 

כל התהילים והזהר הקדוש, חוק בל יעבור.
מובן, אפוא, שלא היתה להורי כל יכולת לסייע לי בנישואי, ודאי 
לא ברכישת דירה בירושלים. אולם זו היתה שאיפתי, ואני שמתי 
מבטחי בקב"ה והשקעתי את כל כוחותי בלימוד התורה הקדושה.

ובאמת, ה' יתברך לא עזבני ודאג לכל צרכי!
כאשר הגיע הזיווג המיועד לי משמים נפגשתי עם המועמדת 
שתיים שלוש פגישות, והחלטנו להינשא. אמרתי לכלתי: "יש לי 
תנאי אחד: מעכשיו עד החתונה לא נפגשים ולא מדברים. אם יהיה 
צורך יבוא אביך לישיבה וידבר אתי", 
ואכן כך היה. יום לפני החתונה קרא 
לי אביה של הכלה ואמר: "תגיע 
לראות את הבית שלך!". הגעתי, 
ואיני מגזים: הדירה היתה מרוהטת 
בצורה מושלמת, אפילו נעלי בית 
קנו לי... היה בה כל מה שרציתי 

והייתי צריך, באופן מדויק!
קבלתי מכך חיזוק גדול: אדם שבוטח 

בקב"ה בכל הכח, ואינו זז ימינה ושמאלה – הקב"ה אינו משיבו 
ריקם ומסייע לו בכל מה שהוא צריך לכל אורך הדרך, אבל בתנאי 

שיהיה איתן בדרכו ולא יסור ממנה.
השגחה מיוחדת ליוותה אותי כדי להעניק לי את השפע שנגזר 
עלי: ב'שטר התנאים' של החתן והכלה נכתב, שהעומד מצד החתן 
מתחייב "להלביש את החתן מלבושי כבוד, בגדי חול, שבת ויום 
טוב", משום מה, חמי הבין, שעליו מוטל החיוב לקנות לחתן שלש 

חליפות – לחול, לשבת וליום טוב...
כדי לקיים את חלקו ברר אבי הכלה ומצא בתל אביב חנות המוכרת 
חליפות באיכות גבוהה ובמחיר זול. הוא קרא לי ואמר: "ברצוני 

לקחתך לחנות בגדים, שתבחר לך שלש חליפות"...
אמרתי לו: "מה פתאום? כל כך הרבה נתתם"... והוא, בטוב לבו, 
אמר: "לא נורא, שיהיה לך"... אז לא ידעתי עדיין, שהוא הבין באפן 
שגוי את הנאמר בשטר התנאים... אבל כשהקב"ה גוזר על האדם 
שיקבל משהו – הוא יקבלו, אף כנגד כל ההסתברויות! אפילו את 
הוצאות החתונה, שלקחתי על עצמי מתוך כונה להסתייע בהלואות 
מגמ"חים – בסופו של דבר לא הייתי צריך לשלם, ומעשה שהיה כך 
היה: באותו זמן הגיע לארץ הגאון רבי רפאל ברוך טולדנו זצ"ל, 
רבה של מקנס, וקבע מושבו בבני ברק. שמעתי, שהוא חסידא 
קדישא – צדיק העומד בפרץ ודורש בחסד עליון. נסעתי לבני 

ברק לראות את פני המנורה הטהורה.
למחרת בדיוק היתה נסיעה מבני ברק לקבר רבי 
שמעון בר יוחאי שבמירון, והזמנתי לי מקום בהסעה 
זו. שאל אותי הרב היכן אני לומד. אמרתי לו: 
"בירושלים". "ומתי אתה חוזר לשם?" המשיך 
להתענין, סיפרתי לו כי מחר עתיד אני לנסוע 
מבני ברק לקבר הרשב"י בהסעה מיוחדת.
"התוכל לקחת אותי עמך?" שאל הרב. 
"אדבר עם מתכנן הנסיעה", אמרתי. 
"כמדומני, ישנם שני מושבים פנויים ברכב, 

באחד מהם". כששמע המארגן על בקשת הרב, אולי הרב ישב 
הסכים בחפץ לב, ולא עוד אלא שבקשני שאשב ליד הרב בקדמת 
הרכב ואשרת אותו בכל מה שיצטרך. וכך ישבתי סמוך לרב במשך 
הנסיעה הארוכה. כל הדרך לקבר הרשב"י דרש הרב חידושי תורה 
ושר את הפיוט "בר יוחאי נמשחת אשריך" בבכי ובדמע של שמחה.

כשחזרנו, אמר לי הרב:
– "בני, אמר נא לי, במה אוכל לשלם לך על הטובה הגדולה שעשית 

עמדי, שלקחת אותי לקבר הרשב"י?"
– "אני מתחתן בעוד כחדש, אם אזכה שכבוד קדשו יגיע לחתונתי 

– תהיה שמחתי גדולה לאין ערוך".
– "בעזרת ה' ובישועתו, אבוא לחתונה".

בחתונה השתתפו רבנים רבים, ראשי ישיבות וענקי רוח, ציפיתי 
מאד, שגם הצדיק יבוא, אך לאכזבתי, הרב לא בא כי לא חש בטוב.
אחרי החתונה הלכתי לבקרו. אמר לי הרב: "מה יכולתי לעשות, 
תמחל לי. אבל תן לי לפייס אותך. תרשום לי בדיוק כמה עלתה 
לך כל החתונה, ואני אשלח לך צ'ק שיכסה את כל ההוצאות", 

ואכן כך היה.

הבא ליטהר מסייעים אותו
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 נשות הר חומה והסביבה מוזמנות!

מוצ“ש פרשת ויצא ט‘ כסליו  07.12.19
תחילת ההקרנה: 20:30 רכישת כרטיסים חצי שעה לפני האירוע

אולם בית הכנסת חסדי שמואל הרב מן ההר 4
מחיר כרטיס: 40 ₪

מוצ”ש
הקרוב!

להקרנת
דרמה 
סוחפת

חיון
ה 

שר
 ©

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
ויצאויצא

תשובות לחידות פרשת חיי שרה:

א.    היא אשת אחיו של אברהם, הוא מושל בעם

ב.    בשם אברהם רמוזים המקומות הקשורים לאברהם, כיצד?

ג.     בשם "יצחק" רמוזים אירועים הקשורים לו ולהוריו. כיצד?

תשובות

א.      היא מילכה, הוא מלך.

ב.      א= אלון מורה ב= באר שבע ר= רפאים ה= הר המוריה מ= מצרים

ג.        י= 10 נסיונות לאברהם צ= 90 שנות עקרות לשרה ח= יצחק נימול ל 8 ימים ק= אברהם 

נימול בן 100

א.  באיזו מילה בפרשה ניתן להיעזר כדי להכין 
לימונדה בשבת, עפ"י ה"בן איש חי"?

ב.  היכן מצאנו בפרשה ש"גלידה" יורדת מהשמיים?

ג.   איזו מילה בפרשה רמוזה במשפט הבא: "משטרה 
צבאית מברכת את הקדוש ברוך הוא. בקיצור" ?

מאוזן
10  .2

20  .3

200  .7

200  .8

מאונך
40  .1

20  .4

20  .5

10  .6

בתשבץ רמוזים בעלי חיים ששלח יעקב לעשיו, נסו 
לפענח את בעלי החיים לפי הכמות ששלח יעקב
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פר
ס

ת 
בי

השבוע פתחנו את חודש כסליו בשירת 
הלל בכל כיתה. ויחד איתו את "מרכז 
הלמידה"-  מרכז פדגוגי מקצועי שבו 

חוויה, חוגים וגם למידה.
כל יום בבית ספרנו עד השעה 16:00.
פתיחת המרכז נעשתה בהתרגשות 
גדולה יחד עם הגרלות ופרסים יקרי 
ערך למספר זוכות מכל בית הספר!

הר חומה

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

ביום ג', י"ט כסלו )17/12( ידרוש מורנו הרב ב:

באר יעקב – 19:00, ביה"כ "בוסקילה", רחוב שא-נס 18

פתח תקוה – 20:00, ביה"כ "משכן שלמה", רחוב השומר 34

שיעורי הרב בשבוע שעבר

ד!
לב

 ב
ול

הח
י 

ימ
 ב

אה
רי

לק
ת 

יו
ומ

רס
הפ

ת 
עו

וד
המ

אני ילד חדש בבית ספר באתי מכיתה ג', ובבית ספר שהייתי 
היה כיף, אבל לא היו דברים כמו שיש בבית ספר הזה, וכיף לי 

לבוא לבית ספר כל יום.

שמי דביר גיאת מכיתה ד'
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זמני תפילות ושיעורים

16:10 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
05:20 )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  

14:30 חושן משפט שיעור הלכה, שולחן ערוך 
15:00 מנחה   
15:30 שיעור מוסר  
17:00 שיעור הלכה  

17:11 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             
17:35 )עד זמן רבינו תם( שיעור במדרש  

17:35 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים                    
פעילויות לנשים בשבת

13:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  
13:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

תפילות לימות החול תפילות ושיעורים בשבת קודש

05:40 )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'  
16:20 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  

בית כנסת "כאייל תערוג"
 בראשות הרה״ג אייל עמרמי שליט״א 

רחוב שמחת כהן 23 - הר חומה 
מתחם קרית חינוך "כאייל תערוג"

מנחה וערבית: בהדלקת נרות)20 דק'(
שחרית: 07:45
מנחה: 15:00

ערבית: בצאת שבת
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