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בס"ד, פרשת שמות

בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א
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ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה
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ורבנו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, שזכותו הגדולה תגן עלינו.
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לחץ? קודם כל להירגע!
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תקשורת טובה
חינוך ילדים

גליון 394, כ' טבת תש"פ

שיעור הרב בשבוע שעבר

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

ביום שלישי הקרוב כ"ד טבת 21/01 ידרוש מורנו הרב ב:

רמלה – 20:00, ביה"כ "כתר ראובן", רחוב אבו חצירא 24

בני ברק – 21:15, ביה"כ "יביע אומר", רחוב עוזיאל 41

בפרשתנו מתואר מסע השכנוע של הקב"ה מול משה רבינו 
לבוא ולגאול את עם ישראל ממצרים, ואומרת התורה "ַוּיֹאֶמר 
מֶֹׁשה ֶאל ָהֱאֹלִקים, ִמי ָאנִֹכי ִּכי ֵאֵלְך ֶאל ַּפְרעֹה, ְוִכי אֹוִציא 
ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים" - משה רבינו לא מבין, 'ריבונו של 
עולם, מדוע אתה בוחר בי לבצע את השליחות וליטול את 
ההנהגה על עם ישראל?'. שבעה ימים עומד הקב"ה ומנסה 
לשכנע את משה לקחת את התפקיד ואת ההנהגה אך משה 
מסרב. "ִמי ָאנִֹכי" אומר משה. והקב"ה עונה לו רק בגלל 
שאתה באמת חושב שאתה לא ראוי והאחרים טובים וראויים 
ממך, רק בגלל זה אני רוצה אותך ורק אותך, ואם אין אתה 

גואלם - אין אחר גואלם!
בדומה לזה, הניח הקב"ה כל הרים וגבעות שבעולם והשרה 
שכינתו על הר סיני שהוא הנמוך. מי שחושב שהוא בעל 
גובה מסוים, בעל כשרונות מסוימים, בעל כשרון מנהיגותי, 
בעל כריזמה, חושב על עצמו שהינו איש אמת – דווקא בו 
הקב"ה מואס – רק אדם שמבין, "אין בי כלום ריבונו של 
עולם, אנוכי עפר ואפר", אז הקב"ה הבוחר בשפלים בוחר 

בו, ֶאת ַּדָּכא ּוְׁשַפל רּוַח אני שכן!
כך היה עם נביאי ה', ירמיהו אומר לקב"ה, ריבונו של עולם, 
"ִהֵּנה ֹלא ָיַדְעִּתי ַּדֵּבר, ִּכי ַנַער ָאנִֹכי", ומיד הקב"ה עונה לו, 
"ַאל ּתֹאַמר ַנַער ָאנִֹכי... ְּבֶטֶרם ֶאָּצְרָך ַבֶּבֶטן ְיַדְעִּתיָך... ָנִביא 
ַלּגֹוִים ְנַתִּתיָך". שאול המלך, שנבחר על ידי הקב"ה להיות 
ראש עם ישראל מכל הנביאים והחכמים, העסקנים ושאר 
אנשי הציבור, ואומר לו ה' כשהוא נחבא מבושה לאחר 
שנבחר– "ִאם ָקטֹן ַאָּתה ְּבֵעיֶניָך, רֹאׁש ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ָאָּתה", 
בגלל שאתה קטון בעיני עצמך, לכן ראש שבטי ישראל אתה.

מי שחושב שמגיע לו להיות גבאי או איש ציבור, חבר כנסת 
וכו', במקום שיש אנשים אחרים שמוכנים ורוצים בכך, הוא 
מאוס בעיני ה' עד כדי תועבה – "ּתֹוֲעַבת ה' ָּכל ְּגַבּה ֵלב", 
וכבר אמרו רבותינו 'במקום שיש איש אל תהיה איש', 'ושנא 
את הרבנות', שנאה היא מידה מגונה מאד, אבל לשררה 

ולשלטון היא משובחת מאד.
בזמן בית המקדש השני, אנשי הדת היו קונים את השררה 
בממון וכסף. "ּוְׁשנֹות ְרָׁשִעים ִּתְקצְֹרָנה" – אלו כהני בית שני, 
שהעמידו בו יותר מ-300 כהנים גדולים, שהיו אנשי דת 
העובדים את ה', אבל היו חפצים גם בשררה והיו משלמים 
כסף רב לשלטון הרומאי כדי לזכות בתפקיד הנערץ 'ראש 
הכהנים', וכל שנה היו מתים ולא היו מסיימים שנתם – ומה 
העוון בלקנות כהונה גדולה? אלא השררה היא השנואה בעיני 

ה' למי שמבקשה.
הקב"ה עמד בצד במשך 300 שנה ולא התערב בכך שאנשי 
הדת רודפים אחר השררה, עולם כמנהגו נוהג, ה' לא מתערב, 
אבל שוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. גם אדם שבא 
על אשה אסורה וערוה, הקב"ה נותן נשמה בעובר. מדוע? 
משום שה' לא מתערב, 'עולם כמנהגו נוהג', אבל שוטים 

שקלקלו עתידים ליתן את הדין.
הקב"ה חפץ באנשים שממעטים עצמם ויודעים שבמקום 
שיש איש אל תהיה איש, הוי אומר במקום שיש מי שיכול 
לעשות את העבודה הציבורית אני מתכנס בתוך עצמי ועושה 
לביתי ומשפחתי, ורק במקום שאין איש רצון ה' הוא שנפעל 
וניצור ונעשה למען כבודו יתברך. וכך אמר דוד המלך לקב"ה, 
"ִמי ָאנִֹכי ה' אלוקים ּוִמי ֵביִתי ִּכי ֲהִבאַֹתִני ַעד ֲהֹלם" – רק 
מי שמרגיש את התחושה של "נפשי כעפר לכל תהיה", 
אומר השם יתברך רק איתו אני נמצא! והלוואי שנקיים זאת 

בעצמנו, אמכי"ר.
שבת שלום, אייל עמרמי
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חמש דקות אתה יכול?

קשר הדוק היה בין רבן של ישראל, הסטייפלר, לבין המגיד הרב יעקב 
גלינסקי. בספר "רבי יעקב אומר", המלקט את דרשותיו של המגיד הנודע, 
מסופר כי פעם בא בחור ל'סטייפלר' והתאונן בפניו: קשה לו ללמוד. קשה. 

מה זה קשה, יותר נכון לא מסוגל. אומר רבי יעקב גלינסקי:
האם הסטייפלר יכול להבין אותו בכלל?! הרי היה יושב ולומד יומם 
ולילה, יום וליל בלי הפסקה! בביאליסטוק היו לנו סדרים שלמדנו 36 
שעות בלי הפסקה, והסטייפלר אמר לי פעם בחיוכו המאיר: היודע אתה, 
ר' יעקב, ברכת התורה אינה ברכת המצוות, היא ברכת הנהנין. להמחיש 
עד כמה הסטייפלר אהב ללמוד. ומה יכול לענות לבחור שאין לו טעם 

בלימוד?! וכך היה המעשה.
"אתה לא יכול ללמוד בכלל?", שאל הסטייפלר ברכות, בסבר פנים יפות, 
כשכל כולו מזדהה עם הקושי. "לא...", השיב 
הבחור. "חצי שעה?", הציע הסטייפלר. "לא 
, קשה לי. העיניים כואבות. הראש מרחף. 
לא יכול" ענה. "עשר דקות?", שאל-התחנן 
הסטייפלר על תורת ישראל. אח, המתק 
שבה, האור שבה. "לא יכול. לא מסוגל, 
כבוד הרב. באמת", השיב הבחור. "חמש 
דקות?", הבחור היסס לרגע, "חמש דקות? 

נו, טוב, שיהיה. חמש דקות אני יכול".

"חמש דקות אתה יכול?!" התפעם והתרגש הסטייפלר, "הרי זה נפלא! 
חמש דקות הן אוצר! תלמד חמש דקות ותעשה הפסקה. תסתובב קצת. 
עוד חמש דקות. עוד הפסקה. תטעם משהו. עוד חמש דקות. תנוח קצת. 
ככה... חמש דקות ועוד חמש דקות, הרי זה אוצר בלום!". מסיים הרב 
גלינסקי ואומר: "הרי זה שנאמר 'איש לפי אוכלו'. כל אחד והיכולות שלו. 
אי אפשר לדרוש מתלמיד אחד יכולות של אחר, אי אפשר לבקש מילד 

אחד מה שמתאים לאחיו, כל ילד ומה שמתאים לו".
מעניין לעניין באותו עניין, מספר הרב יצחק קורלנסקי מקרית גת מעשה 
שהיה בשנת תשע"א. איש יהודי זקן הדר בעיר מנהטן שבארה"ב ושמו ר' 
נחמן, זכה לסיים תלמוד ירושלמי בסדר לימודו שלמד דף אחר דף עם 

חברותא קבועה בן גילו במשך כעשרים שנה.
לשמע הדבר הגיע לאזני יהודי עשיר בעל נכסים, והלה הציע לר' נחמן 
תרומה בסכום הגון )500,000 דולר( ותמורת כך יעניק לו חלק וזכות 

בלימוד הירושלמי שנלמד במשך עשרים השנה שעברו.
והנה באותה שעה נבנתה מקוה בעיר קרית גת, אך משום מחסור בממון 
נעצרה הבניה, ומצב זה נגע מאד ללבו של ר' נחמן, לכן השיב לעשיר הנ"ל 
שמסכים לכך, ואת הכסף יתרום העשיר עבור בניית המקוה בקרית-גת. 
העשיר הסכים לכך, אלא שנסתפקו בדבר – האם אפשר למכור ולקנות 
חלק וזכות בלימוד שכבר נלמד )שהרי בזה התנה את תרומתו הגדולה(. 

וכך השיב על שאלה הגאון בעל ה'שבט הלוי' זצ"ל:
הנה אמנם ברמ"א )יו"ד ריש סי' רמ"ו( כתב שאי אפשר למכור ולקנות 
לימוד שכבר נלמד, אבל ללא כל ספק, על ידי לימוד ירושלמי במשך 
עשרים שנה מתעלה האדם ומתקדש, ומכאן ואילך כל עשיה וכל פעולה 
שהוא עושה חשובה יותר, כי אותה עשיה נעשית עם הכח של עסק תלמוד 
ירושלמי... נמצא שעדיין 'מקום הניחו לו' לאותו עשיר לקחת חלק וזכות 
בלימוד שכבר נלמד, כי אינו נוגע רק ל'עבר' אלא גם להווה ועתיד, והחצי 

מיליון דולר שווים זכות זאת.

תקשורת טובה כבסיס הכרחי לבית יהודי / הרב אייל אונגר

מסופר על שתי אחיות שרבו ביניהם על התפוז האחרון שנשאר בבית. 
המריבה הגיעה לאזני האם, והיא פסקה שהתפוז ייחתך לשניים, וכל אחת 
תקבל חצי. אחרי שכל אחת קיבלה את החצי שלה, האחות הראשונה 
אכלה את התפוז וזרקה את קליפתו, והאחות השנייה זרקה את הפרי 

ועשתה ריבה מהקליפה...
הנמשל ברור: אם הייתה תקשורת אמיתית ויעילה בין האחיות, המריבה 
כלל לא הייתה מתקיימת. האחת הייתה לוקחת את כל פלחי התפוז, 

השנייה את הקליפות, ובזה היה נגמר הסיפור וכולן היו מרוצות.
כך גם בתקשורת זוגית: פעמים רבות חלק גדול מהמתח ומהמריבות בין 
בני הזוג היו יכולים להעלם בקלות אם רק היו יודעים לתקשר ולהעביר 

מסרים בצורה נכונה ויעילה.
לדוגמא, אישה אומרת לבעלה: "אולי תבוא מחר בצהריים לעזור לי 
עם הילדים...". למחרת, כשהבעל מגיע כרגיל בערב ולא בצהריים, היא 
פגועה ושואלת: "למה לא באת? למה אתה לא מקשיב לי?". היא מרגישה 
שהיא השמיעה בקשה ברורה והוא התעלם ממנה. אלא שלמען האמת, 
היא אמרה "אולי"... ו"אולי", משמעותו – או שכן או שלא. לכן באותו 
רגע הבעל כנראה הניח שאם היא תרצה שהוא יבוא היא תתקשר אליו, 

ולמחרת הדבר כבר נשכח ממנו כליל.
וזו מסר נוסף: על נושאים חשובים לא מדברים בשפה מעורפלת, אלא 

בצורה ברורה וחד משמעית. לא תוקפנית חלילה, אבל החלטית שלא 
משתמעת לשתי פנים.

לאנשים הרבה פעמים נוח יוצר לדבר בצורה מעורפלת. אותה אישה, 
לדוגמא, לא רוצה להיכנס עכשיו להסברים על למה היא צריכה מחר 
עזרה, ולא מתחשק לה לשמוע עכשיו מבעלה עד כמה קשה לו לעזוב 
את העבודה באמצע )גם אם הוא מוכן לעשות זאת(. לכן היא מעדיפה 

לנקוט בלשון "אולי", ושוכחת שאולי הוא רק אולי...
שימו לב: כאשר האווירה הכללית היא טובה ובריאה, ובני הזוג מרגישים 
טוב ביחס לזוגיות שלהם – הם ימצאו את הדרך לפרש זה את זה על הצד 
הטוב יותר. כשזה המצב, אפשר לקחת את הסיכון בדיבור מעורפל. אך 
כאשר מצב הזוגיות קצת רעוע, צריך להיות ברורים מאוד אך עם זאת 

עם העדינות הנצרכת.

ממש טוב לי וכיף לי, אני מתקדם יפה בלימודים, הרב מפרגן ומחמיא 
לי הרבה, יש לי הרבה מה לעשות בתלמוד תורה, אני בא בשמחה והולך 

בשמחה.

שמי יוסף מימוני ואני לומד בכיתה א'
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לחץ? קודם כל צריך להרגע!

לחץ משפיע על כולנו, לרבים מאיתנו הלחץ הוא חלק משיגרת החיים, 
לחץ כלכלי, נפשי או ביטחוני, בפרנסה או בשאר תחומי החיים. 

לפניכם הנזקים הנגרמים מלחץ מתמשך:
א. לחץ מעלה את רמות הסוכר בדם – "סטרס" גורם לגוף 
לשחרר הורמן בשם "קורטיזול", העוזר לגוף לעבור מצבים 
קשים. כאשר קורטיזול מופרש למחזור הדם, קצב הלב 
והנשימה מאיצים. כתוצאה מכך, מאגרי גלוקוז וחלבון 
מהכבד מוזרמים לדם כדי להפוך אנרגיה לזמינה מיידית 

לשרירים. במילים אחרות, הגוף משחרר סוכר לדם כדי 
שהאנרגיה תוכל להיות זמינה. התוצאה: רמות סוכר גבוהות בדם.

ב. מתח מפעיל את תאי השומן שלנו - קורטיזול גם מעורר אנזים 
בתאי השומן שלנו המסייע בהעברת שומן ממאגרי אחסון סביב הגוף 
לתאי  השומן בעומק הבטן. מחקרים כבר הוכיחו כי תאי השומן המרכזיים 
הללו קשורים לא רק לסיכון גדול יותר למחלות לב, אלא גם לסיכון גבוה 

יותר לסוכרת. כמו כן, קורטיזול גם מגביר את התשוקה למזון, ומקשה 
עוד יותר על ניהול התזונה.

ג. לחץ תורם לעמידות בלתי רצויה לאינסולין - קורטיזול גם מקשה על 
הלבלב להפריש אינסולין, הנדרש בכדי להעביר סוכר מהדם לתאים לצורך 
אנרגיה, ולייצב את רמות הסוכר בדם. עם הזמן הלבלב נאבק לעמוד 
בקצב הביקוש הגבוה לאינסולין, רמות הסוכר בדם נשארות גבוהות, 
התאים לא יכולים להשיג את הסוכר הדרוש להם והמחזור ממשיך. כל 

אלה תורמים לעמידות לאינסולין – שעלולה להחמיר.
ד. לחץ משפיע על השינה, הפוגעת בסבילות לפחמימת הגלוקוז 
- לעיתים קרובות, לחץ גורם לנו להיות מתוחים וחרדים ויכול 
לגרום לבעיות שינה. מחקרים מצאו כי פחות משש שעות 
שינה בלילה גורם לפגיעה בסבילות לגלוקוז, מצב שלעתים 
קרובות מקדים או יכול להחמיר את ההתקדמות של סוכרת 
מסוג 2. בנוסף לכך, אנשים עייפים נוטים לאכול יותר מכיוון 

שהם רוצים להשיג אנרגיה שחסרה להם.
ה. לחץ משפיע על לחץ הדם - אחד התפקידים הנוספים 
של הורמון הקורטיזול הוא לכווץ את העורקים בכל הגוף על 
מנת לאפשר שאיבה חזקה ומהירה יותר דרך שאר חלקי הגוף. לחץ 
מתמיד לאורך זמן שומר על כיווץ כלי הדם וגורם ללחץ הדם להיות 
גבוה. עם הזמן, יתר לחץ דם עלול להחמיר רבים מסיבוכי הסוכרת, כולל 

מחלות עיניים ומחלות כליות.

זהירות מפיתויי היצר הרע

ְבִּני ִאם ְיַפּתּוָך ַחָטִּאים ַאל תֵֹּבא )משלי א, י(

ֵּבֵאר ָמָרן ַהֶּבן ִאיׁש ַחי, ֶׁשִּלְפָעִמים ָּבא ַהֵּיֶצר ָהַרע ְואֹוֵמר ָלָאָדם ְּבמֹוָצֵאי יֹום 
ַהִּכּפּוִרים: ַאָּתה ַחָּייב ִלְבנֹות ֻסָּכה ַהַּלְיָלה, ֶׁשֲהֵרי ְזִריִזים ַמְקִּדיִמים ְלִמְצוֹות. 
ָהָאָדם אֹוֵכל ְקָצת ָנח ְקָצת, ּוְבָׁשָעה ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַּבַּלְיָלה הּוא ַמְתִחיל 
ְּבִהְתַלֲהבּות ִלְבנֹות ֶאת ַהֻּסָּכה, הּוא ּדֹוֵפק ְּבַפִּטיׁש ְועֹוֶׂשה ֶּגֶזל ֵׁשָנה ַלֲאָנִׁשים 
ֶׁשרֹוִצים ִליֹׁשן. ִנְמָצא ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע ָרָצה ִלְגֹרם לֹו ֶׁשַהֶחְׁשּבֹונֹות ֶׁשּלֹו ְּבֵבין 
ָאָדם ַלֲחֵברֹו ִיְתְּפחּו, ְוָלֵכן הּוא ָעַטף לֹו ֶאת ֶזה ְּבִמְצַות ֻסָּכה. ַהֻּדְגָמא ַהֹּזאת 
ִנְקֵראת ִּפָּתיֹון ַקל ֶׁשָאָדם ָיכֹול ְלִהְתמֹוֵדד ִאּתֹו, ֲאָבל ֵיׁש ִּפְתיֹונֹות ָקִׁשים 
ְמֹאד, הּוא אֹוֵמר ָלָאָדם: ַאָּתה ָצִריְך ַלֲעֹבר ִּדיָרה ְלָמקֹום ַאֵחר, ַאָּתה ַחָּיב 
ְלַזּכֹות ָׁשם ֶאת ָהַרִּבים. ָאסּור ְלָך ָלגּור ְּבָמקֹום ָּכֶזה, ַּתֲעֹבר ְלָמקֹום ְּפלֹוִני. 
ַאְך ִמַּתַחת ַלִּפָּתיֹון ֵיׁש ֶרֶׁשת, ִמּׁשּום ֶׁשְּבאֹותֹו ָמקֹום ֵאין לֹו ֵּבית ְּכֶנֶסת, ֵאין 
לֹו ִׁשעּוִרים, ֵאין לֹו ֶחְבָרה, ּוְלַאט ְלַאט הּוא ִמַּדְרֵּדר ְוגֹוֵמר ֶאת ָהעֹוָלם ַהָּבא 
ֶׁשּלֹו. ַהֵּיֶצר ָהַרע ָזַרק לֹו ַּכָּמה ִּפְתיֹונֹות ָקִׁשים ְמאֹד, הּוא ָנַתן לֹו ַלֲחׁשֹב ֶׁשהּוא 
עֹוֶׂשה ִמְצָוה ְּגדֹוָלה, ֲאָבל הּוא ֹלא יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ִאֵּבד לֹו ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ַהָּבא.
ַאְך ֵיׁש ִּפָּתיֹון יֹוֵתר ָּגרּוַע ִמֶּזה, ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע ָּבא ְואֹוֵמר ָלָאָדם: ַאָּתה ַחָּיב 
ְלִהְתַקֵּדם ַּבֲעבֹוַדת ה', ֵמַהּיֹום ַאָּתה ְמַקֵּבל ַעל ַעְצְמָך ֶׁשּיֹוֵתר ַאָּתה ֹלא אֹוֵכל 
ָּבָׂשר, אֹו ֶׁשֵּמַהּיֹום ַאָּתה ֹלא אֹוֵכל יֹוֵתר ְּבִמְסָעדֹות. ָנכֹון ֶׁשַהַּקָּבָלה ַהֹּזאת 
ִנְרֵאית ַקָּבָלה ְקָלאִסית ְוטֹוָבה, ֶזה ִנְׁשָמע ַמָּמׁש ַקָּבָלה ֶׁשל ַהֵּיֶצר ַהּטֹוב, ֲאָבל 
ָּכל ָאָדם ְוֹכַח ַהִּסֹּבֶלת ֶׁשּלֹו, ְוָהָאָדם ַהֶּזה ֹלא ָיכֹול ַלֲעֹמד ְּבַקָּבָלה ָּכֹזאת, 
ֶׁשֲהֵרי הּוא ָרִגיל ָלֵצאת ְלֵארּוִעים, ּוְכֶׁשהּוא ַמִּגיַע ַלֲחֻתָּנה ְוֻכָּלם אֹוְכִלים, הּוא 
ְמַדְכֵּדְך ֶאת ַעְצמֹו ְוֹלא אֹוֵכל. ִאְׁשּתֹו הֹוֶלֶכת ִאּתֹו ְלֵאיֶזה ָמקֹום, אֹוֶמֶרת לֹו: 
ִּתְקֶנה ִלי ַמֶּׁשהּו, ְוהּוא אֹוֵמר ָלּה: ֲאַנְחנּו ֹלא אֹוְכִלים ַּבחּוץ, ְוָכְך הּוא ְמַדְכֵּדְך 

ֶאת ַעְצמֹו יֹוֵתר, ּוַמה ּקֹוֶרה ֶׁשַּמֲעִמיִסים ַעל ַהָּגָמל יֹוֵתר 
ִמַּדי? הּוא ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר זֹוֵרק ֶאת ַהּכֹל ֵמַעל ַּגּבֹו, ְוַהּכֹל 
ִנְהֶיה לֹו ֵסֶבל ְוִסּיּוט, ִּכי הּוא ִהְכִּביד ַעל ַעְצמֹו ְּבָדָבר ֶׁשהּוא 
ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעֹמד ּבֹו, הֹוִסיף ַעל ַעְצמֹו ְּדָבִרים ֶׁשַהּתֹוָרה 
ֹלא ִחְּיָבה אֹותֹו. ִנְמָצא ֶׁשָּכל "ַהַּקָּבלֹות" ַהָּיפֹות ַהָּללּו, 
ִהָּנן ְּפִרי ֲעָצתֹו ְוַתְחּבּולֹוָתיו ֶׁשל ַהַּצר ַהּצֹוֵרר ַהֵּיֶצר ָהַרע.

ַעל ֶזה אֹוֵמר ַהָּגאֹון ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ְּבֵבאּורֹו ְלֵסֶפר ִמְׁשֵלי, 
ֶׁשֶאָחד ִמּגֹוְרֵמי ַהְּׁשִביָרה ֶׁשל ֲאָנִׁשים ֶׁשעֹוְזִבים ֶאת ַהָּדת, ִּכי 
ֵהם ָהְלכּו ְּבַמְדֵרגֹות ֶׁשֹּלא ַׁשָּיכֹות ָלֶהם, ֶזה ַהּגֹוֵרם ַהּיֹוֵתר 
ּדֹוִמיַנְנִטי ֶׁשּגֹוֵרם ַלֲאָנִׁשים ַלֲעֹזב ֶאת ַהּתֹוָרה ֶאת ַהִּמְצוֹות 
ְוֶאת ֲעבֹוַדת ה' ֶׁשָּלֶהם, ִּכי ֵהם ָקְפצּו ְלַמְדֵרגֹות ְּגבֹוהֹות ִמַּדי, ֵהם ִקְּבלּו 
ֶאת ַהִּפְתיֹונֹות ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע ָזַרק ָלֶהם. ְּפָעִמים ֶׁשָאָדם ַמְתִחיל ָלֶלֶכת ְּבֶדֶרְך 
ַהָּיָׁשר ְוַאַחר ָּכְך ּפֹוֵרׁש ֵמֲעבֹוַדת ה', ִמְּפֵני ֶׁשָּקֶׁשה לֹו ְמֹאד, ְוהּוא ִמְתַרֵעם 
ַעל ה' ֶׁשֹּלא ָהְיָתה לֹו ִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא. ֲאָבל ֶּבֱאֶמת הּוא ַעְצמֹו ִקְלֵקל ַּבֶּמה 
ֶׁשָרָצה ִלְקֹּפץ ְּבַפַעם ַאַחת ְלַמְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה, ּוִמֵּמיָלא ה' ֹלא עֹוֵזר ָלָאָדם 

ֶׁשָּקַפץ ְלַמְדֵרָגה ֶׁשֹּלא ַׁשֶּיֶכת לֹו.
ִמי ֶׁשַּמֲעִמיק ַּבּמּוָסר, ִמָּיד ְמַזֶהה ֶאת ָהֶרֶׁשת ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע טֹוֵמן לֹו, ּוְכמֹו 
ֶׁשָרִאינּו ֵאֶצל יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ֶׁשָּכתּוב ַּבִּמְדָרׁש )בראשית רבה פר' פה פיס' 
ב והובא ברש"י בראשית לט, א(, ֶׁשֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפר ִהְתַּכְּוָנה ְלֵׁשם ָׁשַמִים 
ִמְּפֵני ֶׁשָרֲאָתה ַעל ִּפי ַהּכֹוָכִבים ֶׁשִהיא ֲעִתיָדה ְלַהֲעִמיד ָּבִנים ִמֶּמּנּו ְוִהיא 
ֹלא ָיְדָעה ֶׁשֶּזה ִמִּבָּתּה ְוֹלא ִמֶּמָּנה. ּוְכֶׁשָּׁשַמע ֹזאת יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ִמָּיד ִהְבִחין 
ַּבִּמְצָוה ַהְמֻדָּמה ֶׁשִהְזַּדְּמָנה לֹו, ּוִמָּיד ֶנֱאַמר )פסוק ח(: "ַוְיָמֵאן", ְוַהַּטַעם ֶׁשַעל 
ֵּתָבה זֹו ִהיא ַׁשְלֶׁשֶלת, ּוֵבֵאר ַהָּגאֹון ִחיָד"א )פני דוד אות כב(, ֶׁשַהַּכָּוָנה ְּבָכְך 
ֶׁשּיֹוֵסף ָיַדע ֶׁשֵּמַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ִמְׁשַּתְלְׁשִלין ֲעוֹונֹות ֲאֵחִרים. ִנְמָצא, ֶׁשּיֹוֵסף 
ָאַמר, ֶׁשַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ִהיא ִמְצָוה ָרָעה ֶׁשָּבָאה ִמַּצד ַהֵּיֶצר ָהַרע, ּוִמְצָוה ָּכזֹאת 

ֲאִני ֹלא רֹוֶצה, ֶזה ִמְצָוה ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע.
ְוֶזה ַמה ֶּׁשאֹוֵמר ַהָּגאֹון ַעל ַהָּפסּוק: "ְּבִני, ִאם ְיַפּתּוָך ַחָּטִאים ַאל ֹּתֵבא": "ִאם 
ְיַפּתּוָך ַחָּטִאים – ִאם ְיַפּתּוָך אֹוָתן ְּבֵני ָאָדם ַהֲחֵסִרין ִמִּמְצוֹות ֲעֵׂשה – 'ַאל 
ּתֵֹבא' ִלְׁשמַֹע ִּדְבֵריֶהם ְּכָלל, ִּכי ְּבַוַּדאי ֹלא ְלִמְצָוה ֵהם ָּבִאים ְלַפּתֹוְתָך". ֵמֲחַמת 

ֶׁשִאם ַאָּתה ַּתְתִחיל ְלִהְתַּפְלֵּפל ִעם ֶזה ַאָּתה ִתָּּכֵׁשל.
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הסיפור הבא התקבל במכתב צפוף ונרגש, אותו כתבה אשה המעידה על 
כל פרטי המעשה ותהפוכותיו. הוא מובא כאן כמעט בלשונו, חובק בתוכו 

אוצר של גילויים מפעימים. וזה דבר המעשה:
היה זה לפני כשנתיים, עת החליטה האשה להצטרף למקהלת ההודאה. 
כשהחלה להודות, חשה היטב את יד ה' נוכחת בחייה, הדבר גרם לה לחוש 
בידיים טובות – ידיו הרחומות והטובות של בורא עולם, וכל המתרחש 
עימה ובסביבתה קיבל אור יקרות חדש של קירבת ה' יומיומית מרגשת. 
היא ערכה פנקס קטן בו פירטה את חסדי ה' הנפלאים עימם, את הילדים 
הבריאים, האושר היומיומי, הנחת בה הם זוכים, ועוד ועוד. יותר ממאה 

סיבות טובות להודות לה' נאספו לפנקס הקטן!
ואז, ביום מן הימים, החליט המשכיר של הדירה בה התגוררה המשפחה, 
למוכרה. היתה זו דירה המתאימה להם בדיוק: המיקום מצויין, הקומה נוחה, 
כיווני האוויר מקסימים, והיא גדולה דיה לשמונה הנפשות שבמשפחה. 
ולכן, למרות שזה לא היה קל, הם קיבלו החלטה נבונה לרוכשה בעצמם, 
כך יוכלו להישאר בבית הטוב והנוח שלהם. אלא שבעל הדירה החליט 
להקשות את עורפו, והעלה את המחיר עוד ועוד, באומרו שיש ביקוש 
גבוה. אנשים החלו לבוא לראות את הדירה, חלקם התרשמו מאוד והיו 
מוכנים לשלם בגינה סכומים גבוהים מאוד. האשה, בעלה וילדיה הביטו 
בעיניים קרועות בזרים הפוקדים את נחלתם, וכבר מתכננים היכן יעמידו 

מיטות, מה יעשו במטבח, והיכן יוצב העציץ...
שוכרי הדירה טענו לזכות קדימה ברכישת הדירה, אך בעליה הודיע 
כי לא יתפשר במחיר. היחסים עמו עלו על שרטון, המתיחות הורגשה 

היטב, ועוגמת הנפש היתה קשה וצורבת. בעל הדירה התקדם 
במשא ומתן מול רוכשים פוטנציאלים, כשבני המשפחה חשים 

בלתי רצויים בקן הביתי והחמים שלהם... בינתיים, הימים 
חולפים בעצלתיים. המשפחה החליטה להתחזק בהודאה 
לה' הטוב גם על הנסיון הזה, על הימים הטרופים העוברים 
עליהם כשהקרקע בוערת מתחת לרגליהם. בכל יום ויום 

פתחו את הפנקס הקטן והודו לה', ואז התרחש 
הנס הראשון:

שנים קודם לכן, הם הגישו בקשה לקבלת 
מענק למחוסרי דיור. הבקשה 'נתקעה' בצנרת 

הבירוקרטיה, וחלפו שנים ללא כל התקדמות. 
ובדיוק עכשיו, לאחר שבעל הדירה סירב למכור להם את הדירה והם 
נותרו בהגדרת מחוסרי דיור – לפתע פתאום הבקשה שנשלחה לפני שנים 
נבחנה, ולמרבה הפלא גם אושרה! – הם זכו בסכום כסף נכבד, הודות 
לעובדה שעד עתה עדיין לא הוגדרו בעלי דירה! מעתה, היה להם נס 
נוסף להודות עליו... התברר כי העובדה שבעל הדירה סירב למכור להם 
את הבית – הניבה להם סכום נאה. ובדיוק אז – החליט בעל הבית כי הוא 
נענה לבקשתם למכור להם את הדירה בסכום גבוה במיוחד, ובתנאי 
שישלמו את מלוא הסכום תוך תקופה קצרה, כשאת דמי הקדימה הוא 

מבקש כאן ועכשיו...
המשפחה לא ידעה את נפשה. מחד גיסא – הרי לבשורה הזו ציפו וייחלו 
לאורך החודשים האחרונים, שבעל הדירה 
ייעתר לבקשתם וימכור להם את הבית. 
מאידך גיסא – הוא הציב בפניהם רף 
שקשה לעמוד בו: גם סכום גבוה 
קדימה  דמי  גם  יכולתם,  מכפי 
מלוא  את  וגם  מיידיים,  גבוהים 
הסכום תוך שבועות ספורים – בזמן 
שאפילו לא יספיקו לקבל משכנתא 
בנקאית! הקשיים היו ברורים, גם 
הדרך להתמודדות עימם היתה ברורה: 
הודאה לה'. כל בני המשפחה עצרו את 

שגרת יומם, ההורים הדחיקו את הדאגה הכספית הצידה, ושוב נפתח 
הפנקס הקטן. נשלפו ממנו סיבות טובות להודות לה', אחת מהן – על 
עצם העובדה שבעל הדירה נעתר לבקשתם למכור להם את הבית – גם 

אם בתנאים כאלה...
אחר כך, החליט האב לעשות השתדלות, ולפנות לקרוב משפחה עשיר. 
הוא ידע כי קשה עד בלתי אפשרי 'לתפוס' אותו בטלפון, הוא איש עסקים 
עסוק, המשרד מסנן את הפניות אליו, ובכל זאת החליט האב לנסות. 
למרבה הפתעתו, האיש ענה לטלפון לאחר הצלצול הראשון, התרגש 
מקרוב המשפחה שהתקשר אליו בעיצומו של יום בהיר, וגם – למרבה 
ההפתעה – נענה בשמחה לאתגר להלוות את מלוא הסכום הדרוש כדמי 
הקדימה – כאן ועכשיו! הלה אכן עמד בדיבורו, ודמי הקדימה הועברו למוכר 
עוד באותו יום! כל בני המשפחה התכנסו יחדיו ושרו 'מזמור לתודה', הן 
ראו בעיניהם נס פלאי – שאותו עשיר ענה לשיחה, נענה לבקשה, העביר 
את הכסף, שהועבר למוכר – וכל זה עוד באותו היום. מעתה, היה עליהם 
לדאוג ליתרת הסכום הגבוה מיכולתם עד מאוד, כשבעל הדירה מאיים 

שהשבועות חולפים, ותיכף הוא כבר רשאי לבטל את החוזה...
בני המשפחה היו מודאגים, אך לא מדי. נכון, הימים חולפים, ישנו סיכון 
שעוד מעט יפקע תוקף החוזה ואולי גם דמי הקדימה יאבדו, אך לצד 
ההשתדלות והנסיונות להשיג הלוואות – לפחות עד שהבנק יאשר להם 
משכנתא – הם התעודדו בשירת ההודאה שהיתה בת לווייתם באופן קבוע. 
דבר יום ביומו התכנסו יחדיו, בחרו תודה אחת מתוך למעלה ממאה, 
הודו עליה לה' מעומק הלב, וחשו כי הכח שבהודאה נוטע בהם עוצמות 

לעבור את הימים המודאגים בשלווה...
ואז התרחש פלא עצום: ביום מן הימים יצא האב מביתו, ולפתע 
הוא מבחין באדם מבוסס למדי, תושב אותה השכונה, 
המתהלך בפנים נפולות ומודאגות. הוא פנה אליו וביקש 
לשאול אם יוכל לסייע, והם באו בדברים, כשהאב מספר 
על דאגתו שלו – עליו למצוא הון תועפות למימון רכישת 
ביתו, לפחות עד שהמשכנתא תאושר, הזמן דוחק 
ואנה הוא בא... אותו שכן שמע את דאגתו של 
רוכש הדירה, ועל אתר נענה ואמר כי יש לו 
פיתרון, ופרש את פרטיו. הוא לא נח ולא שקט 
עד שהסדיר הלוואת ענק – על בסיס הפיתרון 
שהציע, הלוואה הנפרעת עד היום בתשלומים נוחים בהתאם ליכולת 
המשפחה, שרכשה את הדירה בשרשרת ניסית מופלאה, עליה היא מוסיפה 

להודות עד היום...
ולימים, כשנפגש אבי המשפחה בשכן שסייע לו, הלה גילה את אוזנו כי 
באותו היום – נודעה הבשורה הקשה כי אשתו חולה, והוא קיבל על עצמו 
לצאת לרחובה של עיר, והחסד הראשון שיזדמן לו – יבצע אותו מיד. לכן 
באותו היום היה נראה טרוד ומודאג. אבל בורא עולם סידר את העניינים 
בצורה הטובה ביותר, כך שהאיש הראשון אותו פגש בצאתו לרחוב – היה 
מיודענו, איש השירה והתודה, שזכה בחסד הגדול על אתר, והשלים את 

עיסקת רכישת הדירה בזכות אותו מפגש מזדמן...
סיפור זה, אותו קיבלנו בעדות נרגשת מאם המשפחה, מלמדנו עד כמה 
גדולה עוצמתה של ההודאה. לפעמים הכל נראה כה סבוך ומורכב, נדמה 
כי אין אור בקצה המנהרה. ואז – כשיהודי מגלה את כח ההודאה החבוי 
בלבו, כשלבו נרגש ומתרונן לקראת בוראו – הוא חש עד כמה בורא עולם 

מטיב עמו, כמה השפעה ברוכה מורעפת עליו ממעל.
הבה ניקח את המסר הזה לתשומת ליבנו. 'בואו שעריו בתודה', נודה 
ונשבח לה' הטוב על רוב חסדיו אשר הוא גומל עימנו. וככל שנעמיק את 
ההודאה והחיבור שלנו עם בורא עולם, ככל שגם בימים לא קלים נודה 
לה' הטוב על חסדיו, ככל שנוסיף ברכת הודאה גם על הקשיים שלנו – כך 
נגלה עד מהרה כי ידו של אבינו האוהב פתוחה לעוזרנו, והוא יעניק לנו 

מטובו סיבות טובות נוספות להמשיך להודות לו מעומק הלב!

שירה שיצרה דירה
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המשגיח רבי ישראל חיים קפלן זצ"ל 

בעלון 'טיב הפרשה', מובא הסיפור המופלא הבא: אסון נורא התרחש באניית 
הצי האמריקני, שהיתה בלב הים: דליקה שפרצה גרמה לספינה לעלות באש. 
הלהבות היו כל כך גדולות, עד שמסוקי ההצלה לא יכלו להתקרב לאנייה 
למטרת חילוץ, מחמת החום העצום שנפלט למרחקים, באותה דליקה נספו 

מעל 3,000 חיילים אמריקנים...
המעשה התרחש בליל שבת, כאשר תושבים רבים, ביניהם תלמידי ישיבת 
'בית מדרש עליון' בארה"ב, ראו מרחוק את הלהבות המשתוללות. רבי 
ישראל חיים קפלן זצ"ל, המשגיח בישיבה, הגיע למסור את שיחתו הקבועה 
בפני הבחורים בשעת סעודה שלישית. את שיחתו פתח בשאלה הבאה: "האם 
שמעתם על הדליקה שפרצה באנייה?", שאל, וכאשר השיבו הבחורים בחיוב, 
שאל הרב: "ומה עשיתם כאשר שמעתם על השריפה?", והבחורים השיבו: 

"וכי מה יש לעשות? הלוא אין לנו דרך לעזור"...
הרב הזדעזע ואמר: "אומר לכם מה אני עשיתי!!! ובכן, כל הלילה לא עצמתי 

עין! בכיתי ואמרתי תהלים בתחנונים, בחושבי שמא יש שם יהודי אחד... ומי 
יודע אם בזכות התחנונים שלי ניצל אותו יהודי, והניצול הזה יתחתן ויביא 
ילד לעולם, והילד שלו יחזור בתשובה, ומהילד הזה יצאו דורות שלמים 

עובדי ה', זרע ברך ה'...".
שנים חלפו, והסיפור הגיע לסיומו בדרך מפתיעה מאוד: היה זה בשמחת 
שבע ברכות, כאשר אב החתן סיפר לתומו כי הוא אוד מוצל מאש מאותה 
אנייה, ואף זכה לאות גבורה, כיוון שכאשר ניצל ויצא מכלל סכנה חזר אל 
הזירה המסוכנת שבודדים ניצלו ממנה כאמור, והציל את אחיו שהיה אף 

הוא באותה אנייה בוערת.
אחד הנוכחים בשמחה שמע זאת, ובירר האם מדובר באותה שריפה שהתחוללה 
בליל שבת, שגרמה ל-3,000 חיילים אמריקנים להילכד בלהבות. כאשר 
התברר שמדובר באותה דליקה, ביקש את רשות הדיבור, וסיפר לקהל את 
הסיפור כולו, כאשר הוא מעיד ששמע במו אוזניו את שיחתו של המשגיח. 
"תראו עד כמה גדול הוא כח התפילה של יהודי, שלא תמיד יודע מה פעל 
וכיצד", אמר לקהל הנרגש. אחד מילדי האב שניצל מהשריפה התפעל מאוד 
מהסיפור, והחליט בליבו שכאשר יוולד לו בן – הוא ייתן לו את שמו של 
המשגיח ר' ישראל חיים, שכן הוא חש כלפיו הכרת הטוב עצומה – בזכות 
פרקי התהילים שקרא בדמע באותו לילה נורא, זכה אביו להינצל ולשוב 

בתשובה שלמה.
"והנה יום הברית הגיע", מספר הצאצא שחש הכרת הטוב עצומה כלפי ר' 
ישראל חיים קפלן, "שהיתה ביום היארצייט של ר' חיים שמואלביץ זצ"ל, 
שהינו רבו המובהק של אבי, וכך הכרענו לקרוא לילד על שמו של הרב קפלן, 
בשם 'ישראל חיים', אבי שאל מדוע העדפתי את שמו של הרב קפלן על פני 
הרב שמואלביץ, השבתי לו כי אילו הייתי שואל את ר' חיים שמואלביץ, 
היה משיב ודאי שהכרת הטוב קודמת לכל. אבי פרץ בבכי של התרגשות 

ואמר: "זה בדיוק מה שהיה ר' חיים אומר!!!"

א______ ישמח בליבו כשיראה את משה חוזר למצרים

ב______ עשה הקדוש ברוך הוא למילדות בשכר יראתם

ג______ בנו של משה

ד "איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם ______  ______ לנו ".

ה "כל ______ הילוד היאורה תשליכוהו, וכל ______ תחיון"

 ו "ויאמר אל בנותיו ______, למה זה עזבתן את האיש..."

ז ______ בעזרתו אטמה יוכבד את התיבה של משה

ח ______ בו הטמין משה את המצרי שהרג

ט "ותרא אותו כי ______ הוא"

 י ______ חותן משה.

כ  ______  ______ מעמדו של יתרו במדין

ל ______ שבטו של משה ואהרון

מ ______ לשם ברח משה.

נ ______ אותן הסיר משה מעל רגליו מיראת ה'.

ס ______ שיח שממנו נגלה ה' אל משה.

ע "וימררו את חייהם ב______ קשה בחומר ובלבנים. 

פ ______ המיילדת השניה.

צ ______ אשתו של המנהיג.

ק ______ ממנו נעשה התבן.

ר ______ העיר השניה שבנו ישראל למצרים

ש ______ ידו של משה שנצטרעה היתה דומה ל...

ת ______ בה הונח משה על היאור.

חידות א.ב. חידות א.ב. 
לפרשת לפרשת 

שמותשמות

א. לאחר מיתת יעקב, האחים אמרו ליוסף שיעקב ציווה שיסלח להם 
 למרות שיעקב לא ציווה זאת. וברש"י שם- "שינו מפני השלום"

ב. יעקב מבקש מיוסף שלא יקברו אותו במצרים אלא בקברי אבותיו, 
ויוסף אומר לפרעה שביקש להיקבר בקברו ולא אומר שיעקב ביקש לא 

 להיקבר במצרים.
ג. הבכור מקבל חלק כפול בירושה וכן יוסף זכה לשני שבטים- מנשה 

ואפריים.

תשובות
לחידה 
משבוע 
שעבר:

מי יוצא דופן??
)זה לא כזה פשוט כמו שזה נראה(
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זמני תפילות ושיעורים

16:35 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:30 )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  

14:30 חושן משפט שיעור הלכה, שולחן ערוך 

15:00 מנחה   

15:30 שיעור מוסר  

17:00 שיעור הלכה  

17:35 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

17:55 )עד זמן רבינו תם( שיעור במדרש  

17:55 )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

05:50 )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'  

16:45 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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