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בסוף פרשת שמות ,כשהרע פרעה לעם ישראל ,אמר משה
"ל ָמה ֲה ֵרע ָֹתה ָל ָעם ַהּזֶ הָ ,ל ָּמה ּזֶ ה ְׁש ַל ְח ָּתנִ י" וכו' וכל
לקב"ה ָ
זאת מתוך דאגה לעם ישראל לאחר שפרעה הכביד עליהם את
ֹלקים ֶאל מ ֶֹׁשה,
העבודה ,בפרשתינו עונה לו הקב"ה ַ"ויְ ַד ֵּבר ֱא ִ
ֹאמר ֵא ָליו ֲאנִ י ה'ָ ,ו ֵא ָרא ֶאל ַא ְב ָר ָהםֶ ,אל יִ ְצ ָחק ְו ֶאל יַ ֲעקֹב..
ַוּי ֶ
נֹוד ְע ִּתי ָל ֶהם" – רש"י הקדוש מביא בשם רבותינו
ּוׁש ִמי ה' ֹלא ַ
ְ
בעלי המדרש ,שאמר לו הקב"ה למשה 'חבל על דאבדין ולא
משתכחין' ,חבל על מה שאבד לי ,ואני לא מוצא את אותה
אבידה ,ומה אבד לקב"ה? נאבדו לי אנשים בשיעור הקומה של
אברהם יצחק ויעקב ,שמעולם לא הרהרו אחר מידותיי .פירושו
שמעולם לא עברה בהם מחשבה של ביקורת או אי הבנה על
הנהגת העולם ,ולא על התנהגותי איתם.
"לְך ְלָך ֵמ ַא ְר ְצָך..
אומר הקב"ה למשה ,כשאמרתי לאברהם ֶ
ַו ֲא ָב ֶרכְ ָךֶ ..ו ְהיֵ ה ְּב ָרכָ ה" – תראה איזו ברכה תבוא לך ,רק צא
מארצך .והנה הגיע אברהם לארץ ישראל"ַ ,ויְ ִהי ָר ָעב ָּב ָא ֶרץ" ,ואוכל
אין לאכול ,ואין על מה לדבר שהברכה עוד לא התקיימה! היה
צריך אברהם כמו כל אדם נורמלי לומר' ,רבונו של עולם! איפה
ההבטחות שלך? עשיתי מה שבקשת ,היכן הברכה'? ואומר ה',
לא רק שאברהם לא הטיח בי ולא אמר כך ,אלא אפילו מחשבה
והרהור קל 'היכן הבטחת השם' לא עברו במוחו .כך היה גם
עם יצחק ,אמר לו ה' "ּגּור ָּב ָא ֶרץ ַהּזֹאתַ ..ו ֲא ָב ְרכֶ ּךָ" ,והנה חיפש
מים לשתות ולא מצא ,ולא מדובר על מותרות או על עסקים
ונכסים ,אלא על מים שהם דבר אלמנטרי ומינימלי שלא נתתי
לו לאחר שכבר הבטחתי לו ,ולא הרהר אחר מידותיי ,לא רק
שלא טען נגדי ,אלא גם לא במחשבה ולא בשום הרהור .וכך
היה גם עם יעקב.
'חבל ,זה אבד לי' ,אומר הקב"ה למשה – ללמדנו שהקב"ה
מחפש כל הזמן אנשים שמוכנים לתת אמון בקב"ה ,שנאמר
"עינַ י ְּבנֶ ֶא ְמנֵ י ֶא ֶרץ ָל ֶׁש ֶבת ִע ָּמ ִדי" ,אנשים שיודעים שנאמן הוא
ֵ
בעל מלאכתך לשלם לך שכר פעולתך ,אנשים שהתברר אצלם
שהצלחת הרשעים המורדים בה' ובתורתו היא הצלחה רגעית,

"ּב ְפר ַֹח ְר ָׁש ִעים ּכְ מֹו ֵע ֶׂשבַ ,וּיָ ִציצּו ּכָ ל ּפ ֲֹע ֵלי ָא ֶון" ,וכן הסבל והקושי
ִ
אׁש ְיתָך ִמ ְצ ָער ..אבל ַא ֲח ִר ְיתָך יִ ְׂשּגֶ ה
שיש לעובדי ה' זה קושי זמני"ֵ ,ר ִ
יהם ֲא ַמ ֵּלא" .את
"ל ַהנְ ִחיל א ֲֹה ַבי יֵ ׁש" ,כך אמר ה'"ְ ,וא ְֹצר ֵֹת ֶ
ְמאֹד"ְ ,
כל זאת ה' אומר למשה רבם של ישראל ,שיא השלמות והטוהר,
אני עדיין אוהב ומחפש כמותם אומר ה' ,אנשים שלא מהרהרים
אחר מדותי גם אם זה נוגד את הציפיות שלהם.
כל אדם עובר בחייו משוכות ומכשולות ,אחד בתחום הזוגיות ,לא
מצליח להגיע לאהבה ואחוה עם אשתו ,והשני בתחום הפרנסה
שקשה עליו הכלכלה ,והשלישי קשה לו עם ילדיו שלא שומעים
בקולו או שחס וחלילה סובלים מבעיות בריאותיות וצריך
התמודדות יומיומית .על האדם לקבל את המאורעות שקורים
עמו במנוחת הנפש בלא עצבנות ,אלא במנוחת הלב ובהבנה
שהכל נעשה בהשגחה מדוקדקת של ה' ,שעיני ה' פקוחות על
כל דרכי בני אדם ,לתת לאיש כמעשיו וכפרי מעלליו .זו עבודת
ה' ,ואת זה צריך האדם לקנות באמצעות התורה!
החפץ חיים אומר ,שכידוע עם ישראל נמשלו ככוכבים ,כפירושו
של רש"י בתחילת ספר שמות ,בתשובה לשאלה מדוע הקב"ה
חוזר ומונה את עם ישראל במדבר לאחר שכבר מנאם כשיצאו
ממצרים ,אלא להודיע חיבתם שנמשלו ככוכבים ,שנאמר בהם
"מֹונֶ ה ִמ ְס ָפּר ַלּכֹוכָ ִבים" ,ומסביר החפץ חיים ,שכידוע כל תפוקת
הכוכב ,כל המימוש של הפוטנציאל שבו ,הוא בשעת חשיכה,
בשעה שהחמה שוקעת ,אז הכוכב מאיר ומראה שהוא קיים
ומועיל – כך אומר החפץ חיים שהיהודי נמשל לכוכב ,משום
שכל הפוטנציאל ,כל היהדות של האדם תמומש רק בשעה של
חושך ,של קושי ,של אכזבה ,של אי מילוי ציפיות.
אדם שהתאכזב מחברו שמעל באמונו ,או אדם שלא מגלה באשתו
את מה שייחל לראות ,והוא עדיין ממשיך להאיר ,ממשיך לעבוד
את ה' ביראת שמים טהורה ,עם אותו החיוך על פניו ,צהלתו על
פניו ,קיום מצוות בלא יאוש ובלא רפיון ,אותן תפילות בחשק
ובהתרגשות ,הנהגות כאלו בשעות של קושי ומשבר הן המוכיחות
כי אכן מעם ה' אלו ,כי יהודים הם הנאמנים לה' ותורתו – ועל
"מי ָבכֶ ם ֲא ֶׁשר ָה ַלְך ֲח ֵׁשכִ יםְ ,ו ֵאין נ ַֹגּה לֹו ,יִ ְב ַטח
זה אומר הפסוק ִ
אֹלקיו" .וה' יזכנו להיות מעובדיו ונאמני בריתו
ְּב ֵׁשם ה' ְויִ ָּׁש ֵען ֵּב ָ
ושומרי משמרתו תמיד אכי"ר.
שבת שלום ,אייל עמרמי
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נשים במאי זכיין?
רבבות עם ישראל שהתחילו ללמוד מסכת ברכות ,למדו השבוע את הגמרא
(יז ).המתארת את שכרן של הנשים" :נשים במאי זכיין ,באקרויי בנייהו לבי
כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן ,ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן".
והיינו ,על כך שזכותן של הנשים לעולם הבא היא שמוליכות את בניהן לבית
המדרש וממתינות בנחת ורוגע לבעליהן עד שיחזרו הביתה.
שאל הרב יעקב הלל שליט"א ,שהרי ניחא מה שמוליכות בניהן לתלמודי
התורה מעלה נשגבה היא זו ,שמוליכות ומעודדות אותם ללמוד תורה
בחשק ובשמחה ,אבל מהי בעצם המעלה הגדולה הזאת שהנשים ממתינות
לבעליהן בסבלנות עד שישובו מבית המדרש?
אלא ביאור הדבר פשוט ,והוא ,שאם הבעל הולך לבית מדרשו ביודעו שרעייתו
נותרה בביתה לעסוק לבדה במלאכת הבית ,ולמרות שניאותה שיילך היא
עצובה בלבה על כך שאינו נמצא עמה ומסייע בעדה באותם רגעים הקשים
שביום – בוודאי שאם בעל נפש הוא ולו במעט ,ביושבו מול הספר בבית
המדרש ישוט בדעתו וידאג ויצטער בצערה של רעייתו ,ונמצא שעצבותה
מטרידה את לימודו כל היום .כי הלימוד ,הדורש שלוות נפש וראש צלול ונקי
ופנוי כדי לצלול במעמקי ים התלמוד ,אינו מופנה לכך .ולזה כיוונו חכמינו
ז"ל ששכרן הגדול של הנשים הצדקניות הוא בכך ששולחות בעליהן לבית
המדרש מתוך שמחה ועידוד ,בהכרת גודל מעלת לימוד התורה מתוך עיון

מחפשים שיטות בחינוך?! עיקר החינוך תלוי בדוגמא אישית!
"אספר לכם משהו קטן ,על אבא שלי" ,סיפר בנו של ר' בן ציון פלמן זצ"ל,
וממשיך בסיפורו:
שובבות לילדים ,כידוע ליודעין – אין בו חיסרון ,ואינה מלמדת על בעיה
כלשהי ,אלא אדרבא ,עדות היא לחכמה ופיקחות .אני הייתי כזה ילד נמרץ
ושובב .המיטה בחדר הילדים נשברה ,כפי שקורה בכל בית יהודי ,כשהילדים
קופצים ומקפצים עד שקרשי המיטה מתנתקים זה מזה .הקרש האחד
המחזיק את אורכה של המיטה התפרק לחלוטין .בקרש היו כמה מסמרים
גדולים .אבא ניגש לתקן את המיטה עם פטיש וצבת בידו ,התכופף וטיפל
בכמה מקומות במיטה מלפניה ומאחוריה ,לפני השלב האחרון בו יצמיד
את הקורה למיטה.
אבא ביקש ממני לשמור בינתיים בצד על הקרש הגדול שבו המסמרים.
אבל הייתי ילד קטן ולא שמרתי .הנחתי את הקרש
על הרצפה לידו ,והסתכלתי במעשיו ,זה היה
מעניין .אבא לא שם לב תוך כדי טיפול ברגל
המיטה ,התיישב על הקרש הגדול עם כל
כובד הגוף ,ושלושה מסמרים גדולים ננעצו
בחלק העליון של רגלו .גניחה נשמעה מפיו.
ומיד התרומם וניתק את המסמרים שננעצו
בו .ואז ראיתי כי נוזל ממנו דם .נחרדתי.
ציפיתי שאבא יצעק .אך אבא לא אמר לי אף

ורוחב הדעת ,וממתינות להם בסבלנות מרובה כדי לקבלם בפנים מאירות
לכשישובו ,מבלי להאיץ אותם שישובו לביתם במהרה.
ולכן כל אשה משכלת חשוב שתדע ,שמלבד השכר העצום שיש לה בשכר
לימודו של בעלה ,כל שהיא נותנת לו בתוספת גם תחושה טובה שהיא
שלמה עם הליכתו ועיכובו בבית המדרש ,ושמעריכה זאת כדבר החשוב
ביותר בחייה ,כך תועיל ותסייע לבעלה בהקניית תלמודו .וזוהי מעלה
עצומה שמשנה כל אווירת הלימוד של הבעל ,וממילא גם הסיפוק מהצלחת
לימודו מאיר באור חוזר עליה ועל הבית כולו לטובה .ואכן ,לא פעם כאשר
חזרתי הביתה מהישיבה אמרה לי אשתי" :כנראה למדת היום בהתמדה
ובהצלחה ,כי הרגשתי סייעתא דשמיא בכל העבודות שעסקתי בהן בבית
במשך היום .חזק וברוך!".

מילה אחת .היה ניכר עליו כי הוא מתייסר ,הוא נשך את השפתיים בחוזקה.
עד היום אינני יודע אם חשק את השפתיים מחמת הכאב או גם להימנע
מלומר לי מילה .כך או כך – הוא שתק ונשך שפתיים.
מה קורה כאשר ילד יהודי כשר רואה את מה שמתרחש ,ואת הדם מהרגל
של אבא? התחלתי לבכות .פרצתי בבכי ספונטני .נקל להבין מה הרגשתי
באותו רגע .אבא שאל אותי" :למה אתה בוכה?" עניתי לו "כי אני עשיתי
את זה ,לא שמרתי את הקרש ,והנחתי אותו על הרצפה".
"נו ,אז מה אתה רוצה עכשיו?!" שאל אותי .אמרתי "אני עשיתי לא טוב,
ועכשיו אני רוצה לעשות טוב ,זה כואב לי מה שקרה" .אבא הסתובב מולי
בבת אחת .הביט עלי בחוזקה .בעוצמה .הוא לא הסתכל על הדם שניגר
מרגלו .אלא הביט עלי .ואז תפס בידיו העדינות בלחי הרטובה מדמעות,
ליטף אותו קלות ,ואמר נחרצות' :יצחק ,אם אתה רוצה לעשות לי טוב ,תשב
ותלמד זה יעשה לי טוב'.
זה מה שהיה לו לומר לי באותו רגע .ואם המסמר חדר פנימה לרגלו של
אבא לעומק מילימטר ,המשפט הזה חדר בי בעומק קילומטר ...בשבועות
הקרובים ה'מלמד' בחיידר היה מופתע מההתקדמות הלימודית שלי .אבל
לא יכולתי להסביר לו ,והוא לא יכול היה להעלות בדעתו ,כמה דם שפך
אבא בשביל כך.
שיטות בחינוך?! אחד הנושאים המדוברים ביותר ,הוא הסוגיה כיצד לחנך
את הילדים .זה אומר בכה ,וזה אומר בכה .ומתפרסמים שיטות רבות לסייע
בחינוך .ר' בן ציון היה אומר ,כי עיקר החינוך ,היא הדוגמא האישית :כפי
שאתה מתנהג ושומר את המצוות ,כך ייחרט הרושם בליבם .כאשר הילדים
רואים כמה אכפת לאבא ולאמא ,שהוא נכשל חלילה בעבירה ,לפי זה היחס
של הילדים לעבירה ולמצוה .לא בצעקות .לא בצעקות ובנאומים .ולילדים
יש חוש הבחנה חזק ביותר!
כאן החינוך מתחיל וכאן הוא מסתיים! כאשר הילד קולט שהצער של אבא,
הוא יותר משלושה מסמרים שננעצו בתוך הרגל ,כל פעולות החינוך ,כמעט
ואינן נצרכות.

שמי נהוראי בראשי ואני לומד בכיתה ד'
אני אוהב את הכיתה ואת הת"ת יש הרבה ממה שחשבתי
למידה חברה והמון סיפוק אוהב לבוא וממליץ בחום
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לחזור בתשובה בצורה נכונה
"ּבנִ י ִאם יְ ַפּתּוָך ַח ָּט ִאים ַאל ּת ֵֹבא" (משלי א ,י)
עה"פ ְ
ֵּב ֵאר ַר ֵּבנּו ַחּיִ ים ֶּבן ָע ָטר ְּב ִס ְפרֹו אֹור ַה ַחּיִ ים ַעל ַה ָּפסּוקּ" :כִ י ִת ְק ַרב
יה לְ ָׁשלֹום ְוגֹו'" – ְוזֹו לְ ׁשֹונֹו :אּולַ י
את ֵאלֶ ָ
יה ְו ָק ָר ָ
ֶאל ִעיר לְ ִהּלָ ֵחם ָעלֶ ָ
יֹוחאי ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהרּ ,כִ י
ָּפ ָר ָׁשה זֹו ִּת ְרמֹז ַעל ִּפי ַמה ֶּׁש ָא ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ַ
ָה ָאדֹון ָּברּוְך הּוא ׁשֹולֵ ַח נְ ָׁש ָמה יְ ֵת ָרה לְ ָה ָא ָדם ֵמעֹולָ ם ָה ֶעלְ יֹון לְ ַה ְד ִריכֹו ְּב ֶד ֶרְך
עּותּה יִ ָּמלֵ ט ָה ָא ָדם ֵמ ַה ַּמ ְח ִטיאֹוְ ,ו ִצ ָּוה ה' לַ ּנְ ָׁש ָמה ְו ָא ַמר 'ּכִ י ִת ְק ַרב
ּוב ֶא ְמ ָצ ָ
יָ ָׁשרְ ,
ֶאל ִעיר'  -זֶ ה הּוא ּגּוף ָה ָא ָדם ֶׁשּנִ ְק ָרא ִעירּ ,כְ ָא ְמרֹו ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר (זוה"ח דף פ
ּגּופא ְּד ַבר נַ ׁש ַעד ּכָ אן.
ע"ב) ַּב ָּפסּוקִ :עיר ְק ַטּנָ הְ ,וזֶ ה לְ ׁשֹונֹוִ :עיר ְק ַטּנָ ה ָּדא ָ
'לַ ִּמלְ ָח ָמה' ּ -כִ י ָצ ִריְך ּכ ַֹח לְ ַה ִּציל ָה ָא ָדם ִמּיַ ד ַמ ְר ִׁשיעֹוַ .עד ּכָ אן לְ ׁשֹונֹו.
ּובאּור ְּד ָב ָריו הּוא :ה' ְמ ַצ ֶּוה ֶאת ַהּנְ ָׁש ָמה ֶׁש ִהיא הֹולֶ כֶ ת לְ ִהּלָ ֵחם ִעם ַהּגּוףּ :כִ י
ֵ
יה לְ ָׁשלֹום ּ -גָ דֹול ַה ָּׁשלֹוםָּ ,ת ִמיד
את ֵאלֶ ָ
יה ְו ָק ָר ָ
ִת ְק ַרב ֶאל ִעיר לְ ִהּלָ ֵחם ָעלֶ ָ
ַּת ְת ִחיל ִעם ָׁשלֹוםֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָא ְמרּו ֲחזַ "ל (עוקצין פ"ג מי"ב)ֹ :לא ָמ ָצא ּכְ לִ י ֶׁש ַּמ ֲחזִ יק
ּומ ָב ֵאר
עֹוׂשה ַּב ַחּיִ ים ,ק ֶֹדם ּכֹל ָׁשלֹוםְ .
ְּב ָרכָ ה ֶאּלָ א ַה ָּׁשלֹוםֹ .לא ְמ ַׁשּנֶ ה ָמה ָא ָדם ֶ
יה לְ ָׁשלֹום'
את ֵאלֶ ָ
ָהאֹור ַה ַחּיִ ים ַה ָּקדֹוׁשַ ,מהּו ַה ָּׁשלֹום ַה ְמ ֻד ָּברְ ,וזֶ ה לְ ׁשֹונֹו'ְ :ו ָק ָר ָ
יה'ֵּ ,פרּוׁשִּ ,ב ְׁש ִביל ָה ִעיר ,לְ ַמּלְ ָטּה ִמּיֵ ֶצר ָה ַרעַ ,על ֶּד ֶרְך
לֹומר ֵ'אלֶ ָ
– ְו ִד ְק ֵּדק ַ
יה
את ֵאלֶ ָ
ּומּלֵ ט ָה ִעיר ְּב ָחכְ ָמתֹו (נדרים ל"ב ב)'ְ .ו ָק ָר ָ
יה" ְוגֹו'ִ ,
"ּובא ֵאלֶ ָ
ָא ְמרֹו ָ
יעֹותיָך לְ ַהּטֹותֹו לַ ֶּד ֶרְך ַהּטֹוב ִמן ַה ָּק ֶצה
יה ִּב ְפ ִס ֶ
לְ ָׁשלֹום'ֵּ ,פרּוׁשֶׁ ,שֹּלא ָּתבֹא ֵאלֶ ָ
יה לְ ָׁשלֹום'ֶׁ ,ש ָעׂשֹה יַ ֲע ֶׂשה ּגַ ם
ֶאל ַה ָּק ֶצהֶ ,אּלָ א ִּב ְת ִחּלָ ה ְּב ִק ְר ְּבָך ִ'ּת ְק ָרא ֵאלֶ ָ
רּוחנִ ּיּותּ ,כִ י ּגַ ם
ּגּופנִ ּיּות ְו ֵחלֶ ק לָ ָ
ּוב ָּבא ְויִ ֵּתן ֵחלֶ ק לַ ָ
לָ עֹולָ ם ָה ֶעלְ יֹון ְויֵ ָהנֶ ה ָּבזֶ ה ַ
יח ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ְּב ַעד עֹולָ ם
לָ עֹולָ ם ָה ֶעלְ יֹון ָצ ִריְך ָה ָא ָדם לִ ְמזֹונֹותְ ,ו ִאם ֹלא יַ ְט ִר ַ
ֹאבד לְ עֹולָ ם ָו ֶעדְ ,ו ֶד ֶרְך זֶ ה יִ ָּק ֵרא ִּד ְב ֵרי ָׁשלֹום
ַה ָּבא ּגַ ם ּכֵ ן ,נִ ְמ ָצא ֶׁשֹּלא יַ ּגִ יעֹו ְוי ַ
ּצּועַ .עד ּכָ אן.
ֶׁשהּוא ַה ִּב ַ
אֹומר לָ ָא ָדםִּ :תּזָ ֵהר! ַאל ִּת ְקּפֹץ לַ ְּק ָצוֹותּ ,כִ י
"האֹור ַה ַחּיִ ים ַה ָּקדֹוׁש" ֵ
לֹומר ָ
ּכְ ַ
נּוחה,
נּוחה ִּ -ת ַּקח ְמ ָ
ּגּופָך יִ ְקרֹסִ ,אם ַא ָּתה ָצ ִריְך ְק ָצת ְמ ָ
ִאם ִּת ְקּפֹץ לַ ְּק ָצוֹות ְ
ׁשּובה,
ִאם ַא ָּתה ָצ ִריְך לֶ ֱאכֹל טֹוב ּ -תֹאכַ ל טֹובָ .א ָדם ֶׁשּזָ כָ ה ָּברּוְך ה' לַ ֲחזֹר ִּב ְת ָ

בּוע הּוא ּכְ ָבר יָ ִׂשים ִמגְ ַּב ַעת ַעל ָהרֹאׁשִ ,א ְׁשּתֹו
ִאם ַא ֲח ֵרי ָׁש ַ
ִּת ָּב ֵהלִ .אם הּוא יַ ְת ִחיל לַ ֲעׂשֹות ַמ ֲע ִׂשים ְּד ַר ְס ִטּיִ ים ְויִ ְׁשּבֹר
לָ ּה ֶאת ָה ַר ְדיֹוַ ,ה ֶּטלֶ ִויזְ יָ הְ ,ו ָה ִאינְ ֶט ְרנֶ ט ,הּוא ִמּיָ ד יִ ְקרֹס.
בֹודת ה' ְצ ִריכָ ה לִ ְהיֹות לְ ַאט
עֹוב ִדים ֶאת ה'ֲ ,ע ַ
ּכָ כָ ה ֹלא ְ
יעה
עֹוׂשים ַמה ֶּׁש ַה ֻּׁשלְ ָחן ָערּוְך ְמ ַצ ֶּוה ְּפ ִס ָ
לְ ַאט .ק ֶֹדם ּכֹל ִ
יעהְ ,ו ַרק ַא ַחר ּכָ ְך ַמ ְת ִחילִ ים לְ ִה ְת ַק ֵּדם לְ ַאט לְ ַאט.
ַא ַחר ְּפ ִס ָ
ׁשּובה ,יֵ ׁש
ּתֹופ ָעה ָק ָׁשה ּגַ ם ֵא ֶצל נָ ִׁשים ֶׁשחֹוזְ רֹות ִּב ְת ָ
יֶ ְׁשנָ ּה ָ
ֹלׁשה ּכִ ּסּויֵ י רֹאׁש ַעל
ּכָ ֵאּלּו ֶׁשּנִ ְהיֹות ְמ ֻבלְ ָּבלֹותָׂ ,שמֹות ְׁש ָ
ָהרֹאׁשְ ,ויֵ ׁש ּכָ ֵאּלּו ֶׁש ִּבכְ לָ ל ַמגְ זִ ימֹות ְוהֹולְ כֹות ִעם ָׁשאלִ ים,
קּופה
ֵהן ְמ ַדּכְ אֹות ֶאת ַה ַחּיִ ים ֶׁשּלָ ֶהןְ ,וֹלא ֶּפלֶ א ֶׁשּלְ ַא ַחר ְּת ָ
ּתֹורה ְו ַה ִּמ ְצוֹות .זֶ ה ֹלא ַׁשּיָ ְך לַ ַּד ְרּגָ ה ֶׁשּלָ ְך,
זֹורקֹות ֶאת ּכָ ל ַה ָ
ֵהן ְ
עֹומ ֶדת ּבֹו.
זֶ ה ֹלא ַׁשּיָ ְך לַ ִּמ ְפלָ ס ֶׁש ַא ְּת ֶ
אֹומר"ְ :ו ָהיָ ה ִאם ָׁשלֹום"ֵּ ,פרּוׁש'ְ ,ו ָהיָ ה' לְ ׁשֹון
ַמ ְמ ִׁשיְך ָהאֹור ַה ַחּיִ ים ַה ָּקדֹוׁש ְו ֵ
יחה
'ּופ ְת ָחה' ֵּפרּוׁשֵ ,אין צ ֶֹרְך ֶאּלָ א ְּפ ִת ָ
ִׂש ְמ ָחה ִהיא'ִ .אם ָׁשלֹום ַּת ַענְ ָך'ְ ,ו ָא ַמר ָ
לְ ַבדְ ,ו ִאם יִ ְפ ַּתח ּכְ ִפ ְתחֹו ֶׁשל ַמ ַחט ַ -ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יִ ְפ ַּתח לֹו ּכְ ִפ ְתחֹו ֶׁשל
ּוׁש ָס"ה
יב ִרים ְ
אּולָ םְ .והּוא ַמה ֶּׁשּגָ ַמר א ֶֹמר ְ'ו ָהיָ ה ּכָ ל ָה ָעם ַהּנִ ְמ ָצא ָבּה' ְר ַמ"ח ֵא ָ
ּגִ ִידיםַ ,הּכֹל יִ ְׁש ַּת ְע ֵּבד לַ ּנְ ָׁש ָמהֵּ ,בין ִּב ְב ִחינַ ת ִמ ְצוֹות ֲע ֵׂשה יִ ְהיּו לָ ַמס לַ ֲעׂשֹות
ּוב ָממֹונָ ם ְוכּו'ֵּ ,בין ִּב ְב ִחינַ ת ִמ ְצוֹות ֹלא ַּת ֲע ֶׂשה ַו ֲע ָבדּוָךֵּ ,פרּוׁשּ ,כְ ֶע ֶבד
גּופם ְ
ְּב ָ
ּוׂשמֹאלַ .עד ּכָ אן.
ַהּיָ ֵרא ֵמ ַרּבֹו לְ ַבל נְ טֹות ִמ ְּד ָב ָריו יָ ִמין ְ
אֹומר לָ ָא ָדםִ :אם ִּת ְפ ַּתח ְמ ַעט ְמ ַעטַ ,הּכֹל יִ ְׁש ַּת ְע ֵּבד
לֹומרָ ,האֹור ַה ַחּיִ ים ַה ָּקדֹוׁש ֵ
ּכְ ַ
יע
רּוחנִ ּיּותֲ ,א ָבל ִּב ְתנַ אי ֶׁש ִּת ֵּתן לֹו ֶאת ַמה ֶּׁש ַּמּגִ ַ
לַ ּנְ ָׁש ָמהּ ,כָ ל ַהּגּוף יֵ ָר ֵתם לְ ַמ ַען ָה ָ
נֹוסף ַעל ּכָ ְךָ ,צ ִריְך לִ זְ ּכֹר ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ִא ָּׁשה
לֹוֵׁ :שנָ הֲ ,אכִ ילָ הִ ,טּיּולִׂ ,ש ְמ ָחה ְוכּו'ְ .ו ָ
ְו ִא ְׁשּתֹו ּכְ גּופֹוַ ,מה ֶּׁש ִא ְׁשּתֹו ְצ ִריכָ ה זֶ ה ַמה ֶּׁשהּוא ָצ ִריְך .אֹוי לְ ָא ָדם ֶׁש ְּס ָתם ְמ ַדּכֵ א
ֶאת ּגּופֹוְ ,ואֹוי ַו ֲאבֹוי לְ נַ ְפׁשֹו ִאם ְמ ַדּכֵ א ַעל ַה ֶּד ֶרְך ּגַ ם ֶאת ִא ְׁשּתֹו ִוילָ ָדיוֵ .איפֹה
ּתֹורה ֹלא ָא ְמ ָרה לְ ַה ְח ִמירְ ,וזֶ ה ֹלא ַה ְד ָּרגֹות ֶׁשּלָ נּוָ ,אסּור לַ ֲעׂשֹות ֶאת זֶ ה,
ֶׁש ַה ָ
אֹומר ַהּגָ אֹוןַ ,ה ְר ֵּבה ְּפ ָע ִמים ֲאנָ ִׁשים ַמ ְת ִחילִ ים יָ ֶפה
זֶ ה ִּפּתּוי ֶׁשל ַהּיֵ ֶצר ָה ַרעֵ .
דּודהָ ,עׂשּו ְּפ ִסיעֹות
צּורה ְמ ָ
זֹור ִקים לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ֶאת ַהּכֹל ,לָ ָּמה? ּכִ י ֹלא ָהלְ כּו ְּב ָ
ְו ְ
ּגַ ּסֹות"ְ ,וֹלא ַת ֲעלֶ ה ְב ַמ ֲעֹלת ַעל ִמזְ ְּב ִחי ֲא ֶׁשר ֹלא ִתּגָ לֶ ה ֶע ְר ָו ְתָך ָעלָ יו" (שמות
יע
כ ,כג)ִּ .ב ְׁש ִביל זֶ ה יֵ ׁש ַר ָּבנִ ים ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ,לֵ ְך ִּת ְתיַ ֵעץ ִעם ָה ַרב ֶׁשּלְ ָךָ ,מ ַתי יַ ּגִ ַ
יע ַהּזְ ַמן ֶׁש ֲאנִ י ַאּגִ יד לָ ּה ּכָ כָ הֹ ,לא לַ ֲעׂשֹות
ַהּזְ ַמן ֶׁש ֲאנִ י ָא ִעיר לְ ִא ְׁש ִּתיָ ,מ ַתי יַ ּגִ ַ
ּמּוסרְ ,ו ַרק ּכָ ְך ָּת ִמיד
ּתֹורת ַה ָ
ׁשּום ָּד ָבר ְּבלִ י לְ ִה ְתיַ ֵעץ ְּב ַרב ֶׁשּיְ יַ ֵעץ לְ ָך ַעל ִּפי ַ
ֵּת ַדע ֵאיְך ֹלא לִ ּפֹל ָּב ְר ָׁשתֹות ֶׁשל ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע.
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יום ,אפילו בסופי שבוע .זה יעזור לווסת את מחזור השינה שלכם ויגרום
לכם לישון טוב
ב .תה ירוק  -תה מהביל הוא גם טוב לגופכם .במיוחד אם אתם בוחרים
בזן הירוק ,שהוא מלא בנוגדי חמצון ,מינרלים וויטמינים.
עונת השפעת  -כיצד נחזק את מערכת החיסון שלנו?
עונת החורף מצטיינת "במצוננים" ו"משופעים" לרוב ,אם זה בבית הכנסת
או במקום העבודה ,תמיד נזהה אותם צמודים לחבילת טישו עם
אף אדום .חז"ל אמרו "הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים",
הוי אומר שלמרות שהכל בידי שמים ,עלינו לעשות כמיטב
יכולתנו לשמור על הגוף.
להלן מספר דברים פשוטים שיכולים לסייע בחיזוק מערכת
החיסון של הגוף.
א .לישון מספיק  -כולנו יודעים שמחסור בשעות שינה יכול
להותיר אותנו עייפים ,אבל האם ידעתם שהוא יכול גם לגרום לכם
לחלות? השינה חשובה להפליא למערכת החיסונית שלכם ובמיוחד
בחודשים הקרים ,כשאנו רגישים יותר לכל מפגע .וודאו שאתם נמים
בין מספיק שעות בכל לילה ונסו ללכת לישון ולקום באותה שעה בכל

ג .להתעמל  -מזג אוויר קר וערבים אפלים יותר ,גורמים לכולנו לרצות
לנוח .אך למעשה ,בתקופה זו ,חשוב מתמיד לבצע פעילות גופנית.
אימון גופני שלוש פעמים בשבוע אידאלי למניעת השמנה ולהענקת
חיזוק למערכת החיסון.
ד .אכילת אגוזים ושום  -השום ידוע בתכונותיו
האנטיבקטריאליות והאנטי דלקתיות ואגוזים ,למיניהם,
מלאים בשומנים בריאים ,הידועים כגורמים המבריאים את
גופכם  -ומעניקים לכם עור צעיר וחלק.
ה .אמבטיה חמה ומרגיעה  -אמבטיה לא רק תחמם אתכם,
אלא גם תגרום לכם להירגע ,לישון טוב יותר ואף יכולה לחזק
את מערכת החיסון שלכם ,אם תעשו זאת נכון .בפעם הבאה שתמלאו
את האמבט ,נסו זאת :הוסיפו  2-3חופנים של מלח ים ,מיץ מלימון אחד
וקצת רוזמרין טרי או מיובש וטימין או מרווה .השאירו את עשבי התיבול
להשריה באמבטיה למשך  5-10דקות ,לפני שאתם נכנסים פנימה.
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יש דין ויש דיין
הסיפור הבא ארע לאחד מתושביה הנכבדים של העיר פלטבוש ביו יורק.
בוקר אחד ,לאחר שהתפלל במניין ותיקין הקבוע ,ביציאתו מביהמ"ד תיכף
אחר התפילה צלצל הטלפון ,וכשענה לשיחה קיבל הודעה כי בתוך חודשיים
עליו לפנות את דירתו ולמצוא לעצמו ולמשפחתו מקום מגורים אחר .הוא
נהג ברכבו הביתה ,והיה שקוע כל כולו במחשבתו אודות הבשורה שקיבל,
שצריך לעזוב את דירתו .במהלך הנסיעה הסתכלו עיניו על כל בית שעבר
דרכו ,אולי ימצא על בית אחד שלט המכריז שיש כאן דירה להשכרה.
מתוך היותו עסוק בחיפוש אחר דירה להשכרה ,לא היה מרוכז כל כך בנהיגתו,
ולמרות היותו תמיד נהג זהיר ביותר – פתאום אירעה התאונה ...הוא הרגיש
כי הוא מאבד שליטה על הגלגל ,והגלגל מסתובב מעצמו במהירות .הוא ניסה
לעצור את הרכב מלנסוע הלאה ,אך נגד רצונו המשיך הרכב לנסוע עוד ועוד,
עד ...שהתקרב במהירות אל עבר זוג נוכרים מבוגרים שצעדו בטיול שקט
בדרכם הביתה מבית התפלה הנוצרית..
הוא עוד הספיק להבחין בפחד הנסוך על פניהם בראותם את הרכב מתקרב
לעומתם ,וכבר רכבו פגע בהם בעוצמה ובני הזוג הנכרים נפלו על הארץ ללא
רוח-חיים .כאשר עבר חודש ימים ,הוזמן הוא לבית המשפט לדין על מעשיו.
המשפט החל ,והוא שמע איך שהשופט מכריז" :משפט מספר  ,5,147פלוני
נשפט על אשר המית שני בני-אדם ע"י שפגע בהם ברכבו ב 15-באוקטובר
בברוקלין" .הוא ניסה להצדיק את עצמו בכך שרכבו מרד בו בלי מתכוון ,ולמרות
ניסיונותיו להטות את רכבו לדרך הישר – הסתובב הוא לצד השני ולא היה
ביכולתו לנווטו ,וכך יצא אסון זה – אך נראה היה כי הצטדקויות אלו לא
מסייעות בידו ,וכי השופט יוציא פסק-דין לעונש חמור ללא כל רחמנות.
אך כשקם על רגליו עו"ד מומחה באומנותו ,מסר בפני בעלי-הדין את
הסיבה האמיתית לתאונה המחרידה הזאת" :על הרחוב נשפך לפני
כן הרבה שמן ,ומסיבה זו לא היה באפשרות הנהג לנהוג ברכב
כראוי ,ורכבו החליק בשמן הנשפך על הכביש" .השופט ,שהכיר
באמיתות הדברים ,החליט שאין עליו אשמה והוציא לצדק
דינו" :פלוני נקי מכל תביעה נגדו!".
השופט אכן פסק את דינו לטובה ,וכל הסובבים ידעו שהוא
נקי וחף מכל חטא ,אך הוא לכשעצמו לא יכול היה
לתת מרגוע לנפשו .הוא לא יכול היה להשיב
נפשו ביודעו שהרג שני בני אדם ,והוא איבד
כל טעם באכילתו וקץ בחייו לגמרי .כמעט שלא
להחיות נפשו ,וכמעט שלא
אכל כדי
יצא מפתח ביתו .לראשונה מזה שנים רבות,
הבחינו שכניו בביהמ"ד שהוא אינו משתתף
עוד במניין הוותיקין הקבוע שלו ,ומקומו
הקבוע זה שנים רבות התרוקן והתייתם
מבעליו.
אחד מידידיו ,בראותו את מצבו
הקשה ,שנופל יותר ויותר למרה-
שחורה ,התחיל לפייסו ולהשתדל עמו
שיאכל כראוי ,אך הוא לא רצה לשמוע,
באמרו" :איך אני יכול לאכול כשהרגתי שני

אנשים! ."...ידידו הציע בפניו להריץ כאבו לגדולי הדור ,ולשאול מה עליו
לעשות .ההצעה היתה טובה בעיניו ,והם ישבו וכתבו איגרת לרבי חיים
קנייבסקי שליט"א ,בה האריכו לספר כל המעשה מתחילתו ועד סופו .לאחר
שבועיים השיגו מענה מר' חיים במכתב ,ובו נכתבה מילה אחת" :עמלק"!...
הם לא הבינו מה נתכוון ר' חיים להשיבם במילה זו ,אך העובדה שר' חיים לא
התייחס למאורע כ"כ ברצינות ,הרגיעה במעט את היהודי הרצוץ.
חלפו ימים ,והיהודי נאלץ לחפש דירה חילופית בטרם יפונה מדירתו הנוכחית.
הוא פנה למתווך וביקש שיציע בפניו דירות העומדות להשכרה .המתווך
הוביל אותו לבית שעמד ריק ,והציע לו להסתכל האם מעוניין הוא לשוכרו.
הם עברו בכל פינות הבית ,והיהודי היה אכן חפץ לשוכרו.
כשעבר ליד אחת מפינות הבית ,החווירו פניו כסיד :על כלי נגינה שעמד שם,
ניצבה תמונה של אותו איש מבוגר שהרג הוא ברכבו!! היהודי התחלחל ,הוא
חש כאילו ההרוגים רודפים אחריו גם כאן ,בדירתו החדשה .הוא שאל את
המתווך מי היו בעליה של הדירה .המתווך לא ידע בדיוק ,אך שמע שבעלי
הדירה נהרגו בתאונת-דרכים מחרידה ,אבל תיכף ניסה המתווך להפנות
מחשבותיו ממנו ,ואמר לו" :למה לנו לדבר על כך ,הבה נסתכל על רחבותה
ויופייה של הדירה".
אבל הוא לא היה יכול היה לשאת זאת ,ושאל" :תחילה הרגתי אנשים ,וכעת אני
בא לרשת אותם?!" .חסר אונים צנח על כיסא שעמד שם ,כיסה פניו בשתי ידיו,
ופתאום נזכר בתשובת הגר"ח קנייבסקי" :עמלק"! הוא קם והתחיל להסתובב
בדירה .לפתע הבחין במגירה פתוחה ,וכשבא לסגרה ,הבחין בתמונה גדולה
שהיתה מונחת שם ,ותחתיה כיתוב.
הוא הוציא את התמונה וקרא את המכתב ,ולא יכול היה להאמין למראה
עיניו" :טרבלינקא  ,"1942היתה זו תמונה של חייל אס .אס .במלחמת
העולם השנייה ,בעומדו בפתח שער גיא הצלמוות טרבלינקא,
שם נהרגו אביו ,אמו וכל משפחתו של אותו יהודי מיודענו,
הי"ד .הוא הביט בעיון בתמונת החייל ,ופתאום הכיר אותו,
היה זה לא אחר מהאיש אשר המית ברכבו ע"י התאונה שגרם!
חיוך עלה על פניו ,לבו נתמלא בשמחה וגיל ,והאבן נגולה
מעל לבו .הוא הבין שמשמים סובבו שדווקא הוא
הבן יתבע את נקמת אביו ,אמו ,בני משפחתו ובני
עמו ,שנהרגו בטרבלינקא על ידי צורר-היהודים
הזה .הוא זכה אפוא ל'מחיית-עמלק' פרטית משלו!
"טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו"!  -לעיתים
אדם לא מבין את פשר מאורעות החיים ,למה גזרה עליו מלכות שמים נסיון
זה או אחר ,אך על כל אחד מאיתנו להתחזק בידיעה שהקב"ה רוצה להיטיב
עמנו בכל רגע ורגע ,וכמו שאמרו רבותינו "יותר ממה שהעגל רוצה לינוק,
הפרה רוצה להיניק" ,והנמשל הוא ברור ,יותר מאשר אנחנו רוצים לקבל שפע
מאת השם יתברך ,ומנסים להתרצות לפניו בתורה ומעשים טובים כדי לזכות
להארת פנים של הקב"ה אל תוך חיינו ,הקב"ה הוא שרוצה להעניק לנו בגדר
"והריקותי לכם ברכה עד בלי די" ,ומחכה בכל רגע ורגע לאפשרות להיטיב
עמנו ,ואף אם לפעמים נראה שדברים לא מתנהלים בדרך לה היינו מצפים,
הכל הוא בגדר של "להיטיבך באחריתך" ,לנו נשאר להיטיב דרכנו ולחכות
בסבלנות לישועת השם יתברך!

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון

והשבוע :הילד המתוק יונתן בן אלי ני"ו מכיתה ז'

נֹוד ְע ִּתי לָ ֶהם( .שמות ו ,ג)
ּוׁש ִמי יְהוָהֹ ,לא ַ
ֹבּ--ב ֵאל ַׁש ָּדי; ְ
ל-א ְב ָר ָהם ֶאל-י ְִצ ָחק ו ְֶאל-י ֲַעק ְ
ו ֵָא ָראֶ ,א ַ
רש"י מפרש פסוק זה " ו ֵָא ָרא" – אל האבות.
נשאלת השאלה :כלום לא ידוע שאברהם יצחק ויעקב קרויים אבות ,מה איפוא מוסיף לנו רש"י בדבריו כאן?
הסביר עניין זה המהרי"ל מפרמישלן :רש"י הקדוש מתכון להדגיש בפנינו שהקדוש ברוך הוא לא נראה ליצחק משום שהוא בנו של אברהם ,והתגלותו ליקב לא
באה משום שהוא בנו של יצחק ונכדו של אברהם ,אלא "וארא את האבות" – כל אחד מהם הוא "אב" לעצמו ומכוח זכותו ומעמדו שלו זכה לדבר עם השכינה.

רבי אשר פריינד זצ"ל
מדמויות ההוד בירושלים של מעלה ,היה הגה"צ רבי אשר פריינד זצ"ל.
דמות מופת רחימאית של צדיק נשגב ,שעסק במסירות נפש בקירוב יהודים
לאביהם שבשמים ובמעשי חסד נאצלים ,שאת רובם עשה הרחק מעין רואים.
הוא נהג לקרב קשי יום ,לדאוג לכל מחסורם ,להרעיף עליהם טללי עידוד
ונוחם ,ולסייע להם להתפרנס במלאכה המתאימה להם.
אחד מאותם יהודים שקירב ,הפך ל'קבלן השיפוצים' האישי שלו .למען הסר
ספק ,רבי אשר לא נזקק לשיפוצניק ,ביתו היה חף מכל גינון של שיפוץ או
הדר .תפקידו של השיפוצניק היה לגשת לבתי אלמנות ונזקקים ,לתקן את
הדרוש תיקון .אחת לשבוע ,ביום ששי לפני חצות ,היה מגיע השיפוצניק
ליטול את שכר עבודתו ועבודת הפועלים הערבים ,שאם לא כן – הרי זו
בחינת סכנת נפשות ממש מהפועלים...
ויהי באחד מימי השישי ,עלה השיפוצניק לביתו של רבי אשר ,ערך עמו את
החשבון ,רבי אשר חיטט בכיסו ,אך לא מצא בו אלא כמה מאות דולרים
בודדים ,הרחק הרחק מעשרות אלפי השקלים הנדרשים .רבי אשר מחפש
גם בארונות ,במגירות ועם כל חיפוש שהסתיים באכזבה – השיפוצניק
שלצידו הלך ונלחץ .היטב הבין כי הוא חייב מיד את הכסף ,לבל יאונה לו
רע מהפועלים הערבים הממתינים...
הדקות מוסיפות וחולפות ,רבי אשר מחייך את חיוכו הטוב ,ומתחיל לדבר
דברי אמונה וביטחון' .הלא בורא עולם יודע היטב כי אני זקוק לכסף הזה'
– הוא מסביר לשיפוצניק' ,ואין לו כל בעיה לשלוח לי את הכסף עכשיו'.
השיפוצניק מתעודד קמעא ,אך הזמן מוסיף לחלוף ,וכסף אין .רבי אשר

האות האחרונה של כל תשובה היא גם האות הראשונה
של התשובה שלאחריה.
 .1העיד על עצמו שהוא ערל שפתים
 .2וגם

את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען .פרק ו'

מסרב להילחץ ,אף עננה קלה של דאגה לא נראית על פניו המאירות' .אין
עוד מלבדו ,אפס זולתו!' – הוא קורא בהתרגשות.
חלפו כחמישים דקות ,שעת חצות התקרבה ,ולפתע – נקישה בדלת .בפתח
עמד יהודי נשוא פנים מבני ברק ,ומיד בכניסתו הוא מוציא מחיקו מעטפה
תפוחה ובה עשרות אלפי שקלים ,אותם הוא מושיט לרבי אשר' .גביר פלוני
מבני ברק שלח זאת אל הרבי' ,אומר המקורב' ,באתי במיוחד מבני ברק
להביא את הכסף'...
עיניו של רבי אשר נרגשות ,שוב ראה כי ישועת ה' כהרף עין ,הוא סופר את
הסכום ,מוסיף את כמה מאות הדולרים שהיו בידו קודם לכן ,והנה – זהו
הסכום המדוייק הדרוש לתשלום עבור השיפוצים השבוע ,שקל לא יותר
ושקל לא פחות! רבי אשר נפעם ,ומושיט את צרור הכסף התפוח לידי
השיפוצניק ,שממהר לצאת ולשלם לפועליו .ואז ,פונה רבי אשר למקורבו
ושואל' ,אמור לי בבקשה ,מה טעם באת דווקא בשעה לא שגרתית זו ,האם
אותו גביר ביקש להעביר את הכסף דווקא היום?'
'לא ולא!' – משיב המקורב ומספר ,כי פגש את אותו גביר כבר בליל אמש,
והלה העניק לו את הסכום וביקש שיעבירנו לרבי אשר' .חשבתי לעצמי',
הוא מוסיף ומספר' ,שהרי ממילא אני עולה לירושלים בשבוע הבא ,ולפתע,
היום ,פתאום תקפוני נקיפות מצפון קטנות .אולי סכום כה גדול יכול לסייע
בדחיפות? ולפיכך ,ולמרות המאמץ המיוחד הכרוך בכך ,גמרתי אומר לעלות
לירושלים במיוחד ולמסור את הכסף כאן ועכשיו!'
רבי אשר מקשיב ואז הוא שואל' :אולי תוכל לשער ,מתי בדיוק התעורר
בך הספק ,שאולי כדאי להזדרז ולהעביר את הכסף מיד?' .רבי אשר שם
אוזניו כאפרכסת ,הנה מגיעה ה'תגלית הבטחונית' המרעישה ,עד כמה מידת
הביטחון חוללה מהפך' :לפני כחמישים דקות!' – משיב המקורב ואומר,
'ממש עכשיו ,דקות לפני שיצאתי .חשבתי על זה ומיד יצאתי לדרך ,שאורכה
כחמישים דקות נסיעה!'
'לא יאומן!' – רבי אשר נרגש עד כלות הנפש' ,הלא בדיוק לפני חמישים
דקות הבנו את עומק הבעיה ,אז הבנתי שחסר לי בדיוק את הסכום הזה כדי
לשלם לפועלים .יכולתי לדאוג ולהילחץ ,אך הנה גילוי שמימי מדהים – שזה
היה פשוט מיותר ולא מועיל ...ההיפך ,ברגע שהתחלנו להתחזק בביטחון
בבורא עולם ,ברגע שהחילונו לעסוק בדיבורי אמונה והישענות על אבא
שבשמים – באותו רגע נפתח שער הישועה והמחשבות עוררו בך את הרצון
לקום ולנסוע לירושלים!'

חידות
שרשרת
לפרשת
וארא:

 .3המקום שממנו התחילה מכת דם ומכת צפרדע.

ריבוע קסם לפרשת וארא

 .4בני ישראל לא שמעו אל משה מקוצר

1

 .5משה זרק כמות כזו של פיח כבשן השמישה במכת שחין .מלא
 .6עודך

בעמי לבלתי שלחם .לפני מכת ברד

 .7ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת

גם לזאת .פרק ז'

 .8מה שה' עשה לאברהם ,ליצחק וליעקב בא-ל ש-די.

 .1אחת המכות
 .2מכה מן השמים
 .3מספר שנות השעבוד

2

3

2

3

 .9הוא יהיה נביאך! (פרק ז')
 .10ואם מאן אתה לשלח הנה אנכי

את כל גבולך בצפרדעים .פרק ז'

 .11אלעזר בן אהרן לקח לאשה את אחת מבנות
 .12ה' חזק את

פרעה

 .13אש וקרח ביחד
 .14ה' ציוה את משה לומר לאהרן להנחית מכה זו

תשובות
לחידה
משבוע
שעבר:

מי יוצא דופן??
התשובה מס' 4
בכולם יש משהו
שונה חוץ ממנו
שיש לו את השוני
אצל כולם

5

6

7

זמני תפילות ושיעורים
תפילות ושיעורים בשבת קודש
		
מנחה ערב שבת
		
שחרית הנץ החמה
שיעור בהלכות ריבית
		
שחרית מנין ראשי
		
תהילים לבנים
שיעור הלכה ,שולחן ערוך
			
מנחה
		
שיעור מוסר
		
שיעור הלכה
ערבית של מוצ"ש
		
שיעור במדרש
אבות ובנים
פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

( 16:40כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 05:30כ 65-דק' קודם הנץ החמה)
 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)
07:30
( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)
 14:30חושן משפט
15:00
15:30
17:00
( 17:43עם צאת השבת)
( 18:05עד זמן רבינו תם)
( 18:05לאחר ערבית של מוצ"ש)
( 13:45בביה"כ חסדי שמואל)
 13:45מפי מו"ר שליט"א

בית כנסת "כאייל
ת
ע
ר
ו
ג
בראשות הרה״ג אייל עמרמי שליט״א "
רחוב שמחת כהן  - 23הר חומה
מתחם קרית חינוך "כאייל תערוג"

תפילות לימות החול
( 05:45כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
		
שחרית הנץ החמה
07:00
		
שחרית מנין ב'
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
		
שחרית מנין ג'
08:15
		
שחרית מנין ד'
16:50
			
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
 20:45שיעור בנושא חינוך מפי גב' אלינור
יום שלישי		

מנחה וערבית :בהדלקת נרות( 20דק')
שחרית07:45 :
מנחה15:00 :
ערבית :בצאת שבת

8

מוסדות כאייל תערוג ומתפללי בית הכנסת
“חסדי שמואל“ מברכים את תלמידי כיתה ז׳ היקרים
בהגיעכם לעול המצוות.
יהי רצון שתשאו פרי בעמלכם ותגדלו
ליראת שמיים טהורה במידות ודרך ארץ.
התלמידים היקרים זוכים מידי שבת בקריאת התורה
בבית הכנסת המרכזי חסדי שמואל וקוראים את קריאת
המנחה מיד שבת בשבתו בטוב טעם.

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

