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יהם" ,כל
יהם ְו ִהּנֵ ה ִמ ְצ ַריִ ם נ ֵֹס ַע ַא ֲח ֵר ֶ
ַ"וּיִ ְׂשאּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ֵעינֵ ֶ
"א ַמר אֹויֵ ב ֶא ְרּדֹף ַא ִּׂשיגֲ ,א ַח ֵּלק
מצרים יוצאת למרדף אחר ישראלָ ,
ָׁש ָלל" ,ללא שבויים וכנועים"ַ ,ויִ ְּיראּו ְמאֹד" ,עם ישראל היו מפוחדים
"ה ִמ ְּב ִלי ֵאין ְק ָב ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ םְ ,ל ַק ְח ָּתנּו
ומבולבלים ,אומרים למשה ֲ
"ּד ֵּבר ֶאל
ָלמּות ַּב ִּמ ְד ָּבר" – ומשה רבנו מקבל פקודה מה' יתברךַ ,
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלְ ,ויָ ֻׁשבּו ְויַ ֲחנּו ִל ְפנֵ י ִּפי ַה ִחירֹת" וכו' ,ואמר פרעה" ,נְ ֻבכִ ים
יהם ַה ִּמ ְד ָּבר" – מבקש משה בניגוד לכל טקטיקה
ֵהם ָּב ָא ֶרץָ ,ס ַגר ֲע ֵל ֶ
צבאית להתקרב לכיוון מצרים ,ואומרת התורה ַ"ויַ ֲּעׂשּו-כֵ ן" ,למרות
הבלבול והפחד ,קיימו בקשתו של משה' ,להגיד שבחן של ישראל
שלא אמרו היאך נתקרב לרודפינו אלא אמרו אין לנו אלא דברי
בן עמרם' ,כך אומר רש"י.
התורה מתפעלת מהצייתנות למנהיג ולרועה ,גם בשעת בלבול
פחד ובהלה ,ושואלים מפרשי התורה ,מה ההתפעלות? והלא די
הוכחות על הנהגתו נתן להם בן עמרם ,בעשרת המכות ושאר
מופתי מצרים .אלא מסבירה הגמרא ,עמוד האש היה הולך לפני
יֹומם ְּב ַעּמּוד
יהם ָ
ישראל והיה מורה הדרך ,ככתוב ַ"וה' ה ֵֹלְך ִל ְפנֵ ֶ
ָענָ ןְ ...ו ַעּמּוד ָה ֵאׁש ָליְ ָלה ִל ְפנֵ י ָה ָעם" ,ובאותה עת לא חזר העמוד
לאחוריו לכיוון מצרים ,הוא נשאר במסלולו לכיוון הים ,ועם
ישראל נתבקשו על ידי משה מנהיגם להתעלם מעמוד הענן,
להתעלם מהנהגת ה' ולשמוע להוראות משה רבם של ישראל,
ַ"ויַ ֲּעׂשּו-כֵ ן" ' -להגיד שבחן של ישראל שלא אמרו היאך נתקרב
לרודפינו אלא אמרו אין לנו אלא דברי בן עמרם'.
הקב"ה בוחן את האדם במידת היוקרה שהוא רוחש לגדולי התורה
חכמי ישראל ,וכך מסופר בפרשה לאחר קריעת ים סוף"ַ ,וּיֵ ְלכּו
ֹלׁשת יָ ִמים ַּב ִּמ ְד ָּברְ ,וֹלא ָמ ְצאּו ָמיִ ם ַ -וּיִ ֹּלנּו ָה ָעם ַעל מ ֶֹׁשה ֵּלאמֹר
ְׁש ֶ
ַמה ּנִ ְׁש ֶּתה" – מה הציור? עם שלם הולכים ג' ימים בקיץ ללא מים,
עם ילדים צאן ובקר מקנה כבד מאוד ,כמה מקנה בדיוק לא ידוע,
אבל אומרת הגמרא שהפחות שבעם ישראל הוציא  90חמורים
לובים טעונים כסף וזהב ,ובחשבון פשוט  600,000*90שווה ל54-

מיליון חמורים נוערים וצמאים למים ,רעש איום ונורא ,שבעה ימים
הם כבר בדרך ,וגם צידה לא עשו להם  3ימים ,הסתדרו ,אבל היו
"ׁשם ָׂשם לֹו חֹק
צמאים ,מה מצפים מהם? יש ילדים צמאים ,אבל ָ
ּומ ְׁש ָּפט ְו ָׁשם נִ ָּסהּו" ,נכשלתם בנסיון ,גם במצב כזה הקב"ה רוצה
ִ
שנאמין ברועה ישראל ,בחכמי הדור ,אם כן למה נאמר ַ"וּיִ ֹּלנּו",
אלא אמרה התורה התלוננתם? נכשלתם!
'חכם בתורה עדיף מנביא' ,אמרו חז"ל ,משל למלך ששלח שני
שליחים לעיר מסוימת ,על הראשון אמר המלך לבני העיר ,אם
אתם רואים את חותמת המלכות תשמעו בקולו ,ולשני ביקש
המלך מבני העיר להשמע לו גם מבלי החותמת ,מי גדול יותר ,לא
השני? גם לרבי עקיבא ולרבי יהושע היו קושיות על רבן גמליאל
נשיא ישראל ,אבל אם באנו להרהר אחר בית דין של רבן גמליאל,
צריכים אנו להרהר אחרי בית דין של משה ,כך אומרת המשנה.
דעו רבותי ,בכל מקום שיהיו עם ישראל ,הבטיח ה' ליתן לעם
יֹותם
מנהיגי תורה! זה לא ייפסק לעולם ,שנאמר"ְ ,ו ַאף ַּגם זֹאת ִּב ְה ָ
יהםֹ ,לא ְמ ַא ְס ִּתים ְוֹלא ְג ַע ְל ִּתים" ,שהעמדתי להם בית
ְּב ֶא ֶרץ אֹיְ ֵב ֶ
רבי וחכמי הדורות .בכל פזורות ישראל ,תמיד יש רועה ,הרמטכ"ל
התורני שכל הקצינים הזוטרים מצווים להשמע לו.
עלינו לדעת ,גדולי תורה נבחרים להנהגת העם רק על פי ה' יתברך.
כידוע נדב ואביהוא היו גדולים בתורה ממשה ומאהרן ,כלשון רש"י
בפרשת שמיני – שאמר לו משה לאהרן ,ידעתי שיתקדש הבית
במכובדו של מקום וחשבתי שבי או בך ,ועכשיו שנתקדש הבית
ע"י נדב ואביהוא יודע אני שגדולים ממני וממך – ועל כך נשאלת
השאלה ,אם הם היו גדולים ממשה ומאהרן ,מדוע לא נבחרו להנהיג
את העם? אלא שהקב"ה בוחר גדולי תורה להנהיג את העם לא
רק על פי גדלותם בתורה וביראה ,אלא מעוד סיבות הכמוסים
בסוד ה' – ולכן יהושע בן נון שנבחר להנהיג את העם אחרי משה
למרות שהיו גדולים ממנו אלעזר ופנחס ושבעים זקנים ,וההנהגה
נמסרת מהגדול שקדם לו ,בגדר משה קיבל תורה מסיני ומסרה
ליהושע .ולא נותר לנו אלא לבקש ,קיים לנו את חכמי ישראל ,הם
ונשיהם ובניהם ותלמידיהם וכל אשר להם ,אכי"ר.
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יד מכוונת
סיפורי 'השגחה פרטית' תמיד היו אהובים בקרב יהודים מאמינים בני
מאמינים .בפרט לאחרונה ,אולי כהכנה לגאולה הממשמשת ובאה ,צבר
הענין תאוצה .יהודים מספרים ומפרסמים את סיפוריהם האישיים ,קטנים
כגדולים ,למען יהיה הדבר לחיזוק עבור הכלל ולתזכורת נוספת כי יש
יד מכוונת מלמעלה אותה מנהיג הקב"ה ביד רמה ,המנווטת אותנו בכל
שבריר שניה.
כזה הוא לדוגמה הסיפור הבאה ,על אברך כולל החי בצמצום ,אשר לפתע
ללא כל הודעה מוקדמת נחתה עליו הוצאה של  3,500ש"ח לתיקון רטיבות
בדירתו .הוא לא ידע מאין יבוא עזרו ונכנס ללחץ רב ,כאשר נחמתו היחידה
היתה כי ישנה 'השגחה פרטית' של מי שזן ומפרנס את כל ברואיו.
לאחר שעות ספורות בלבד הופתע לשמוע ממישהו כי סבו שנפטר לאחרונה
הותיר חלק מהירושה עבור הנכדים הנשואים ,ולפי החשבון ,סכום כסף
בסך הדרוש לו אמור להגיע אליו בתקופה הקרובה .היתה זו בשורה טובה
במקומה .כעת לפחות יוכל לגייס הלוואה זמנית עד שהכסף יגיע.
גיוס הלוואה אינו דבר של מה בכך ,וכך המשיכה ההשגחה
אלא שגם
העליונה של הקב"ה ,כי לא כלו רחמיו ,לסובב עבורו
שירות אישי ,כאשר לאחר כמה דקות מתקשר
אליו דודו המבוגר ,שאחראי על חלוקת הירושה,
ומודיע כי מעטפה ממתינה עבורו בכתובת
פלונית והתבקש לבוא ולאסוף אותה ,וכך
התשלום לאינסטלטור שולם ברגע הנכון
והאברך שב לתלמודו ביישוב הדעת ובהתרגשות
ובהודאה להשי"ת נוכח גילוי ההשגחה הפרטית.

מה יותר יעשה נחת רוח לה' יתברך
סיפר הגאון רבי אליהו דיסקין שליט"א ,כידוע ,מרן שר התורה הגאון רבי
דוב בעריש ויידנפלד מטשעבין זצ"ל התגורר בשנותיו האחרונות בשכונת
'שערי חסד' בירושלים .שנה אחת בליל יום הכיפורים כשחזר מבית מדרשו
בדרכו הביתה ברחוב אבן שפרוט ,עבר סמוך לבית הכנסת המרכזי 'קהל
חסידים' בשכונה ,שם ישבו כמה ישישים אומללים פליטי חרב ,שוררו
"מארש"-ים וניגונים ותיקים שהיה נהוג לשיר בעיירות שם גדלו בחוץ
לארץ ,מתוך ערגה וכיסופים.
הרב מטשעבין ,שהיה בעצמו פליט ושריד ,ומרבית בני משפחתו ועירו נעקדו
בשנות המלחמה על קידוש ה' ,הבין היטב ללבם ,נכנס לבית הכנסת וישב
אתם במשך שעה ארוכה .הנעים להם בשהותו בחברתם ,סייע להם בשחזור
ההיסטוריה והעלאת זכרונות מבית אבותם ומקהלות הקודש שנכחדו.
כעבור זמן־מה עבר שם רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ,שעמד בקשרי
תורה והלכה ענפים עם הגאון מטשעבין וידע היטב כי הינו בכיר גאוני
הזמן ,ונרעש מהמראה שנגלה למול עיניו :הגאון מטשעבין ,שר התורה,

כך הוא גם סיפורו המרתק של אברך יקר מנכדי בעל ה'תוספות יום טוב',
רבי יום טוב ליפמן הלר זצ"ל ,שישב השנה בליל ר"ח אדר והגה בספר
'אור החיים הקדוש' המפורש לפרשת יתרו [אותו נותר לו עדיין להשלים
במסגרת חוק לימודיו הסדירים] ,והנה הוא מגיע לדבריו הקדושים שם,
כי נהוג שמי שחווה נס פרטי קובע לעצמו ולכל יוצאי חלציו 'יום טוב'
פרטי באותו יום.
בעודו מעין בהגהות על דברי אור החים הקדוש ,האברך מציץ בהערות של
'עוז והדר' ומבחין שם במובאה מפסקי ה'שבט הלוי' זצ"ל שפסק ,כי כל
יוצאי חלציו של ה'תוספות יום טוב' צריכים לחגוג את יום א' באדר כיום
משתה ושמחה להודות לה' על נס פרטי שהיה לזקנם ה'תוספות יום טוב'
באותו יום (יום בו הוחזר הרב לכס הרבנות ובוטל מעליו משפט בדיני של
גוים ובכך ניצל מגזר דין מוות).
היתה זו הארה של השגחה פרטית מעניינת למצוא את התגלית הזו בדיוק
באותו יום .האברך כמובן מיהר לפרסם את הדבר בקרב בני משפחתו
המחויבים על פי דין לחגוג משתה ושמחה באותו יום.
ואנו ,אין לנו אלא לשאת ידיים למעלה ולחקוק זאת בנפשותינו שוב ושוב .אין
לנו על מי להישען אלא אבינו שבשמים! אשר הוא זן ומפרנס לכל ,המשגיח
מן החלונות ומציץ מן החרכים ,אשר אהבתו לא תסור ממנו לעולמים.

אשר כגובה הארזים גובהו ,לא מצא מה לעשות בליל יום הקדוש כי עם
לשבת במחיצת יהודים פשוטים ולשורר "מארש"-ים!?
במוצאי יום הכיפורים ,כשהגיע רבי שלמה זלמן כמדי שנה לברך ולהתברך
אצל הגאון מטשעבין בברכת השנים ,שאלו" :ילמדנו רבנו! מה יש לטשעבינער
רב לחפש בליל יום הכיפורים בחברת אנשים אלה ,והלוא הזמן יקר אצלכם?!
ועוד בלילה כה קדוש ומשמעותי!?"
השיבו הגאון מטשעבין תשובה מדהימה" :אם כבר שאלתם אענה לכם.
אתמול בלילה כשהייתי בדרכי הביתה היתה לי תכנית מסודרת ללמוד את
כל מסכת יומא ,תשעים דפי גמרא ,עד הבוקר .אולם כשעברתי בדרכי סמוך
לבית הכנסת שמעתי את קולם של היהודים הללו ,ניצולי השואה ,שבורי
הלב ורצוצי הנפש ,כיצד הם מתחממים יחד במארשים וניגונים עתיקים
שהיו אצלם בפולין .חשבתי לעצמי' :מה יגרום לקדוש־ברוך־הוא יותר נחת
רוח ,שאסיים את כל מסכת יומא הלילה או שמא שאשב יחד אתם ואשמח
אותם? והסקתי כי ודאי הקדוש־ברוך־הוא ישמח יותר אם אשב אתם ,וזה
אכן מה שעשיתי .זו הייתה 'עבודת היום' שלי"!...
היתה לו לרבי שלמה זלמן חלישות הדעת ממקרה זה ,והפטיר ואמר
בענוותנותו" :תמיד חשבתי לעצמי ,הן גם אני מתמיד ,גם אני משתדל
לעשות מה שהקדוש־ברוך־הוא מבקש ממני ,ובכל זאת ,מדוע אני כה רחוק
ממדרגותיו של הגאון מטשעבין? אבל כשנוכחתי במידותיו המופלאות,
בהידורו המדוקדק בבין אדם לחברו ,הבנתי מהיכן הוא שואב את הסייעתא
דשמיא לגדול במעלות התורה ללא גבול ,"...וזה בגדר והלכת בדרכיו ,מה
הוא רחום וחנון ,אף אתה היה רחום וחנון.

שמי אהרון צונה מכיתה ב'
אני לומד אצל הרב אברהם ממש כיף לי אני מאד נהנה כולם
אוהבים אותי ואני חבר של כולם פשוט חם וכיף פה!!
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ַמ ְׂשּגִ יא ַלּגֹויִ ם וַ יְ ַא ְּב ֵדם
ַהגְ ָר"א ָעלָ יו ַה ָּׁשלֹוםָ ,ח ַקר ַמה ֵּפ ֶׁשר ָה ַע ְצבּות ֶׁשל ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה ,לָ כֵ ן ַעל ַה ָּפסּוק
ּכֹותב ַהגְ ָר"א ְּב ֵבאּורֹו לְ ֵס ֶפר ִמ ְׁשלֵ י:
ּתֹוע ָבה" ֵ
(מ ְׁשלֵ י כא ,כז" :).זֶ ַבח ְר ָׁש ִעים ֵ
ִ
ּכִ י ִע ָּקר ַה ָּק ְר ָּבן הּוא ֶׁש ָה ָא ָדם יִ ְׁשּבֹור ּגַ ֲא ָותֹו ְורּוחֹו ַהּנִ ָּׂש ָאה ְויָ ׁשּוב לָ ה' ֵמר ַֹע
יהם ָה ָר ִעים ּ -גַ ם ָק ְר ָּבנָ ם
ַמ ֲעלָ לָ יוֲ ,א ָבל ָה ְר ָׁש ִעים ֶׁש ֵאינָ ם ָׁש ִבים לָ ּה' ִמ ַּד ְרכֵ ֶ
ּגּופא הּוא ְּבזִ ָּמהֶׁ ,שהּוא ּגָ זּול ,אֹו ִמ ְּׁש ָאר ֲע ֵב ָרה.
ּומּכָ ל ֶׁשּכֵ ן ֶׁש ַה ָּק ְר ָּבן ָ
תֹוע ָבהִ .
ֵ
"מ ְׂשּגִ יא לַ ּגֹויִ ם ַויְ ַא ְּב ֵדם ׁש ֵֹט ַח לַ ּגֹויִ ם ַוּיַ נְ ֵחם",
(אּיֹוב יב ,כגַ :).
ּכָ תּוב ְּב ָפסּוק ִ
צּודת ָד ִודַ :מ ְׂשּגִ יא  -הּוא ַמגְ ִּדיל ֶאת ָה ֲאנָ ִׁשים ְּב ֶמ ְמ ָׁשלָ ה ַרבְ ,והּוא
ְמ ָב ֵאר ַה ְּמ ַ
נֹותן לָ ָא ָדם ֶאת ְמ ֻב ָּקׁשֹוַ ,אְך לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן הּוא
ְמ ַא ְּב ָדםַ .ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵ
רֹוצה לִ ְטעֹות – יָ בֹוא ְויִ ְט ֶעה!
ָע ִתיד לְ ַׁשּלֵ ם ֶאת ְמֹלא ַה ֶח ְׁשּבֹון ַעל ַמ ֲע ָׂשיוִ .מי ֶׁש ֶ
יעת יָ ם סֹוף ,נֶ ֱא ַמר ְּב ָפסּוק"ַ :וּיֵ ט מ ֶֹׁשה ֶאת יָ דֹו ַעל ַהּיָ ם ַוּיֹולֶ ְך
ּכָ ְך ּגַ ם ְּב ֵעת ְק ִר ַ
רּוח ָק ִדים ַעּזָ ה ּכָ ל ַהּלַ יְ לָ ה ַוּיָ ֶׂשם ֶאת ַהּיָ ם לֶ ָח ָר ָבה ַוּיִ ָּב ְקעּו ַה ָּמיִ ם".
ה' ֶאת ַהּיָ ם ְּב ַ
ַר ֵּבנּו ָה ַר ְמ ַּב"ן ָהיָ ה לֹו ָק ָׁשהִּ :ב ְׁש ִביל ַמה ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא הֹולִ יְך ֶאת ַהּיָ ם
רּוח ָק ִדים ַעּזָ ה ּכֹל ַהּלַ יְ לָ ה? לְ ֵׁשם ַמה זֶ ה ָהיָ ה נָ חּוץ?
ְּב ַ
רּוח ָק ִדים ְמיַ ֶּב ֶׁשת
ְמ ָת ֵרץ ָה ַר ְמ ַּב"ןָ :היָ ה ָה ָרצֹון לְ ָפנָ יו יִ ְת ָּב ַרְך לִ ְבק ַֹע ֶאת ַהּיָ ם ְּב ַ
רּוח ה'
רּוח ִהיא ַה ַּמ ֲח ֶר ֶבת יָ םּ ,כְ ִענְ יָ ן ֶׁשּכָ תּוב" :יָ בֹוא ָק ִדים ַ
ֶׁשּיֵ ָר ֶאה ּכְ ִאּלּו ָה ַ
ִמ ִּמ ְד ָּבר עֹלֶ ה ְויֵ בֹוׁש ְמקֹורֹו ְויֶ ֱח ַרב ַמ ְעיָ נֹו"ִ ,ה ְׂשגִ יא לְ ִמ ְצ ַריִ ם ַ -ויְ ַא ְּב ֵדםּ ,כִ י
רּוח ָׂשם ֶאת ַהּיָ ם לֶ ָח ָר ָבהְ ,וֹלא יָ ד ה' ָע ְׂש ָתה זֹאת
ַּב ֲעבּור זֶ ה ָח ְׁשבּו אּולַ י ָה ַ
ּבֹוק ַעת ַהּיָ ם לִ גְ זָ ִריםֹ ,לא ָׂשמּו לִ ָּבם ּגַ ם
רּוח ַ
ַּב ֲעבּור יִ ְׂש ָר ֵאלַ .אף ַעל ִּפי ֶּׁש ֵאין ָה ַ
יהם ֵמרֹוב ַּת ֲא ָו ָתם לְ ָה ַרע לָ ֶהם.
ּובאּו ַא ֲח ֵר ֶ
לְ זֹאתָ ,
ּנֹוראַ .ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא הֹולִ יְך ֶאת ַהּיָ ם ּכֹל ַהּלַ יְ לָ ה
ָה ַר ְמ ַּב"ן ְמגַ ּלֶ ה לָ נּו ּכָ אן סֹוד ָ
רּוח ִהיא זֹו ֶׁש ָּב ְק ָעה
רֹוצה לִ ְטעֹות ְולַ ֲחׁשֹב ֶׁש ָה ַ
רּוח ָק ִדים ַעּזָ הּ ,כְ ֵדי ְׁש ִמי ֶׁש ֶ
ְּב ַ
ּבֹוק ַעת יָ ם לִ גְ זָ ִריםַ ,ה ִּמ ְצ ִרים
רּוח ֹלא ַ
ֶאת יָ ם סֹוף – יָ בֹוא ְויִ ְט ֶעהְ .ו ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ַ
יאה ַהּזֹאתֶ ,אּלָ א ֵמרֹוב ַּת ֲא ָו ָתם לְ ָה ַרע
עּותם ֹלא ָׂשמּו לֵ ב ּכְ לָ ל לַ ְפלִ ָ
ְּברֹב ִר ְׁש ָ
ּומּׁשּום ּכָ ְך ִמ ֲהרּו
רּוח ִהיא זֹו ֶׁש ָּק ְר ָעה ֶאת ַהּיָ ם לִ גְ זָ ִרים ִ
לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָח ְׁשבּו ּכִ י ָה ַ
לִ ְרּדֹף ַא ֲח ֵרי ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלּ .כָ אן ָהיְ ָתה ַמ ָּפלְ ָּתם ַה ֻּמ ְחלֶ ֶטת ֶׁשל ַּפ ְרעֹה ְוכָ ל ֵחילֹו.

נֹוסף ָהעֹולָ ם
(ׁש ַער ַה ְּפ ִריׁשּות ֶּפ ֶרק ב)ְ :וכָ ל ֲא ֶׁשר ַ
חֹובת ַהּלְ ָבבֹות ַ
אֹומר ַּב ַעל ַ
ֵ
ּטֹובה,
נֹוסף ִׂשכְ לָ ם ֻח ְר ָּבןַ ,עד ֲא ֶׁשר ָח ְׁשבּו ַּד ְרּכֹו ָה ָר ָעהּ ,כִ י ִהיא ַה ָ
יָ ׁשּובַ ,
ּומ ְתנַ ְּׂש ִאים
ּומ ְׁש ַּת ְּב ִחים ּבֹו ִ
ּמּוסר וְ כּו'ִ ,
וְ ָטעּותֹוּ ,כִ י ִהיא ַהיְ ָׁש ָרה ,וְ ָׂשמּוהּו לְ חֹק וְ לַ ָ
יהם
עֹוׂשים ִּב ְטנֵ ֶ
ּוב ֲעבּור ַהּגְ מּול ּבֹו ִ
רֹוציםַ ,
כֹוע ִסים ְו ִ
ּוב ֲעבּורֹו ִמ ְת ַח ְּב ִריםְ ,ו ֲ
ַ
חֹובת
אֹומר ַּב ַעל ַ
יהםֵ .
ּומֹוס ָרם ִחּזּוק ִמ ְׁשּכְ נֵ ֶ
ְ
יהם
ּבּוׁש ֶ
תֹור ָתם ַמלְ ֵ
יהם ְו ָ
ֹלה ֶ
ֱא ֵ
יֹותרּ ,כָ ְך ִּת ְת ַר ֶּבה
ַהּלְ ָבבֹות ֶׁשּכְ כָ ל ֶׁש ָה ָא ָדם יְ ַפ ֵּת ַח ֶאת ַע ְצמֹוְ ,ו ַהּיִ ּׁשּוב ֶׁשּלֹו ֵ
ֶא ְצלֹו ַה ַּת ֲא ָוה לְ ָממֹון ּולְ כֶ ֶסף.
(ּפ ָר ַׁשת ַוּיֵ ֶׁשב קצא)ָּ :תא ֲחזֵ יּ ,כַ ָּמה ִאית לֹון לִ ְבנֵ י נָ ָׁשא
ּכֹותב ָ
ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ֵ
יתא,
אֹוריְ ָ
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּואְּ .דכָ ל ַמאן ְּד ִא ְׁש ַּת ַּדל ְּב ַ
לְ ַא ְׁשּגָ ָחא ְּבפּולְ ָחנָ א ְּד ְ
ימ ֵתיּה הּוא ַעל ּכֹּלָ אְּ .ד ָהא ּכַ ד
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּואַּ ,ד ַחלְ ֵּתיּה ְו ֵא ָ
ּובפּולְ ָחנָ א ְד ְ
ְ
יּוקנֵ יּה
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא ַעלְ ָמאֲ ,ע ַבד ּכָ ל ִּב ְריָ ין ְּד ַעלְ ָמאּ ,כָ ל ַחד ְו ַחד ְּב ִד ְ
ָּב ָרא ְ
יּוקנָ א ִעּלָ ָאהְ ,ו ַׁשלְ ֵטיּה ַעל ּכֻ ּלְ הּו,
ּכְ ְד ָקא ָחזֵ י לֵ יּהּ .ולְ ָב ַתר ָּב ָרא לֵ יּה לְ ַבר נָ ׁש ְּב ִד ְ
יּוקנָ א ָדא.
ְּב ִד ְ
בֹודת ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,
יח ַּב ֲע ַ
ּלֹומרּ ,בֹא ְר ֵאה ּכַ ָּמה יֵ ׁש לַ ֲאנָ ִׁשים לְ ַה ְׁשּגִ ַ
כְ ַ
בֹודת ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואַּ ,פ ְחּדֹו ְויִ ְר ָאתֹו ֵהם
ּוב ֲע ַ
ּתֹורה ַ
ֶׁשּכָ ל ִמי ֶׁש ִּמ ְׁש ַּת ֵּדל ַּב ָ
ַעל ַהּכֹלֶׁ ,ש ֲה ֵרי ּכְ ֶׁש ָּב ָרא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ָהעֹולָ םָ ,ע ָׂשה ֶאת ּכָ ל ַה ְּב ִרּיֹות
ֶׁשל ָהעֹולָ ם ּכָ ל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִּב ְדמּותֹו ּכָ ָראּוי לֹוְ ,ו ַא ַחר ּכָ ְך ָּב ָרא ֶאת ָה ָא ָדם
ּומ ְת ַא ֵּמץ
ִּב ְדמּות ֶעלְ יֹונָ הְ ,ו ִה ְׁשלִ יט אֹותֹו ַעל ּכֻ ּלָ ם ַּב ְּדמּות ַהּזֹוָ .א ָדם ֶּׁש ִּמ ְׁש ַּת ֵּדל ִ
אֹופּנִ יםּ ,כֹל
ּבֹוראָ ,אז ּכֹל ִּב ְריָ ין ְּד ַעלְ ָמאַ ,ו ֲא ִפילּו ְׂש ָר ִפים ְו ַחּיֹות ְו ַ
בֹודת ַה ֵ
לַ ֲע ַ
ַה ָּצ ָבא ַּב ָּׁש ַמיִ ם ְמגֻ ּיָ ס ֵאלָ יו ַעכְ ָׁשיו.
יֹוצא ִמ ִּמ ְצ ַריִ םָּ .ברּוְך ה' לְ עֹולָ ם ָא ֵמן ְו ָא ֵמן.
ִאם ָה ָא ָדם ֵמ ִבין ֶאת זֶ ה הּוא ֵ
מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א חידושים על התורה (שמות)

ניתן להשיג את כל ספרי מורנו "חיים ספרים"  1599-50-20-51שלוחה 6

רפורמת סימון מוצרי מזון של משרד הבריאות
לאחרונה התחיל משרד הבריאות בישום חוק חדש המחייב את יצרני
המזון לסימון מוצרי מזון שאינם בריאים ,והחל מתחילת השנה הלועזית
התקנות נכנסו לתוקף.
התקנה החדשה אומרת כי מייבאים ויצרני מזון מחויבים להוסיף לעיצוב
אריזות המזון תוויות אשר תתרענה בפני לקוח על מזונות עתירים בשומן
רווי ,סוכרים ונתרן ע"י מדבקות אזהרה אדומות.
התקנות יכסנו לפעולה בשתי פעימות.
פעימה ראשונה  -שנכנסה כבר לתוקף בתחילת השנה הלועזית ,בפעימה
זו חויבו היבואנים ויצרני המזון לסמן במדבקות אדומות מוצרים אשר על
כל  100גרם ימצאו יותר מ  500מ"ג נתרן ,יותר מ  13.5גרם סוכר ו 5 -
גרם שומן רווי.
פעימה שנייה  -תכנס לתוקף בתחילת  2021בפעימה זו יחויבו היבואנים

ויצרני המזון לסמן במדבקות אדומות מוצרים אשר על כל  100גרם ימצאו
יותר מ  400מ"ג נתרן ,יותר מ  10גרם סוכר ו  4 -גרם שומן רווי.
מנגד ,יצרנים שייצרו מזון בריא שיעמוד בקריטריונים של משרד הבריאות,
יוכלו לסמן מדבקה בצבע ירוק ועליה הכיתוב הסימון הירוק.
לדוגמא ,מוצרי חלב או גבינות עד חמישה אחוז שומן ,עם מליחות של עד
 200מ"ג נתרן ל 100גרם מוצר.
מוצרי עוף או בשר שאינם מעובדים עם כמות נתרן של עד  200מ"ג
ל 100גרם.
שמנים צמחיים כדוגמת שמן זית ,אבוקדו ,שקדים ,קנולה וכד'.
על מוצרים שיש בהם סוכר ,נתרן או שומן רווי ,שאינם גבוהים מהנורמות,
אבל מצד שני אינם בהכרח מומלצים ,היצרן לא יסמן שום סימון.
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נסתרות הם דרכי השם
סיפר הרב חיים זאיד שליט"א מבני ברק ,סיפור מופלא של השגחה פרטית
בו נסגרים מעגלים בזה אחר זה" .רבי דוד אבוחצירה שליט"א" – העיד
באוזננו הרב זאיד – "התבטא שהסיפור הנ,ל הינו אחד מסיפורי ההשגחה
הפרטית הגדולים שנתקל בו בעשור האחרון" ,וכך היה:
אחד מתלמידיו של הרב זאיד חלה לא עלינו ,ובתום טיפול רפואי בצרפת
נואשו ממנו הרופאים .לא נותר אלא לספור את הימים ,התבטאו .יועץ
רפואי המליץ על מטפל מארה"ב שפיתח שיטת טיפול ייחודית ,אך ניתוח
עולה אצלו כחצי מיליון ש"ח ,מלבד הוצאות נלוות ו"שאר ירקות" ,כלומר
ירוקים ...פוסקי הלכה קבעו שאי אפשר להטיל על הציבור סכום כל
כך גדול וההצעה ירדה מעל הפרק.
למחרת התקשרה אחותו של החולה – שמה שמור אצלנו – לרב
זאיד ,וביקשה להזמין את המנתח .אך כסף מנלן? – "אני מוכרת
את הדירה שלי" .אולי תשאלי רב? הרי יש לך שישה ילדים
קטנים ,איפה תגורו? – "הכל סגור .להזמין את המנתח".
מה שהאחות לא סיפרה הוא ,שבאותו יום פרסמה את
דירתה למכירה לכל המרבה במחיר ובמזומן בלבד .יזם
זריז קנה את הדירה בתוך עשרים וארבע שעות בהנחה
של כשלושים אחוז מערכה האמיתי.
במקביל יצאו מספר חברים של החולה לגייס
כספים להוצאות הנלוות ,אחד מהם התקשר
להרב זאיד" :נהג המונית שלוקח אותם לגיוס
הכספים ,מבקש שנעביר עבורו איזו חבילה" אמרו
לרב" ,בשום פנים ואופן" ,פסק" .אני לא רוצה להסתבך עם חבילות עלומות
ומפוקפקות" .חולפות מספר דקות והתלמיד מתקשר שוב" :הנהג ממש
מתחנן" ,ושוב עונה הרב "לא באל"ף רבתי".
הרב זאיד מסר הרצאה באותו יום ,וכאשר סיים הבחין בחוץ בתלמידו
וב'-גבי' ,נהג המונית .הנהג פתח את החבילה ,תיק
קטן שהכיל ציוד רפואי ,וסיפר שהיום בבוקר לקח
משדה התעופה נוסע אמיד שאיבד אצלו במונית
את התיק .הנהג הודה שהיצר הרע תקף אותו
לבדוק את התיק תחילה ,אך משלא גילה שם
דבר מייסרו מצפונו והוא מבקש להשיב את
התיק לבעליו .לא נעים לו לפגוש את הנוסע,
והוא בסך הכל ביקש מבחור הישיבה לסייע לו.

מי האיש החפץ חיים
מעשה באברך שנכנס אל הגאון רבי בן־ציון אבא שאול זצוק"ל .הלה שמידת
השלום היתה מרוחקת מאוד מביתו כת"ק פרסאות ,החל מונה בפני הרב את
חסרונותיה ומגרעותיה של 'נוות ביתו' ,ולא פסיק פומיה מלמנות 'שבחיה'...

מונה בפני

הרב זאיד הסתכל על התיק וכמעט התעלף .היה זה שמו של אותו פרופסור
מארצות הברית ,המנתח הבכיר נחת בארץ באותו יום לצורך ניתוח .הם
יצאו מידית למלון בו שהה הפרופ' ,הלה ירד ללובי וכל כולו טרוד .אבד
לו התיק האישי עם כלי הניתוח היקרים אותם עיצב אישית ,כלים שלא
ניתן להשיגם בארץ.
"אתה עומד לנתח את תלמידי" ,אמר לו הרב זאיד" ,והיכן מצאנו התיק
שלך? – באותה מונית בה נסעו תלמידיי כדי לאסוף תרומות לאותו ניתוח
אותו אתה עומד לבצע .האין זו השגחה מופלאה של האלוקים?"...
הפרופ' היה נרעש ,והרב זאיד ניצל את ההזדמנות" :ישנה אשה שמכרה את
הבית שלה כדי להציל את חייו של אחיה אותו אתה עומד לנתח ,אין לה
ולילדיה בית לגור .תוכל לעשות משהו בנידון?" .הפרופ' שתק ,חשק את
שפתיו ושקע במחשבות .חלפו כמה דקות עד שהודיע שהניתוח
הזה יהיה על בסיס וולונטרי (התנדבותי).
הבשורה הטובה שימחה מאוד את משפחת אחות החולה,
אך הפתרון שלהם עדיין לא נראה באופק .את הדירה מכרו
במחיר הפסד ,את הכסף כבר קיבלו ,וכעת עליהם לחפש
דירה חלופית" .אולי ננסה בירושלים?" הציעה האשה
בחוסר מציאותיות" .כן ,מחסן "...הפטיר הבעל .היא
לא התייאשה אלא עלתה ירושלימה ,הסתובבה
עד שמצאה דירה מתאימה בקרית משה" .אבל
יש לי בעיה" ,תינתה באוזני בעלת הדירה" .אני
מוגבלת מאד במחיר".
"אני קוראת לבעלי ,כשהוא יבוא תבקשי ממנו שיתגמש" .בעל הדירה הגיע,
וכאשר שמע על המחיר המגוחך שמציעה לו הלקוחה ,נעלב" .מה ,בשביל
זה קראתם לי?" כעס .האשה החלה להסביר לו שהיא נמצאת בסיטואציה
מביכה ומוזרה כאחת" :מכרתי את דירתי כדי לממן ניתוח לאחי החולה" וכו'.
"האם קוראים לך "...נקב בעל הבית בשמה" .אני הוא נהג המונית גבי ,אני
מכיר טוב את הסיפור שלכם ."...הנהג התקשר מיידית להרב זאיד וסיפר
שיש לו חשק למכור לה את הדירה למרות המחיר הממש מגוחך שהציעו
לו" .ירשתי בית מאמא עליה השלום ואני עובר לגור במושב".
הרב זאיד אסר עליו לנקוט בצעד החריג לפני קבלת ברכת רב .כבר למחרת
מצאו את עצמם גבי לצידו של הרב זאיד מול רבי דוד אבוחצירה שליט"א,
שבירך את העסקה .נהג המונית יצא עם קצת כסף אך עם הברכה המיוחדת
לאריכות ימים שמחממת לו את הלב עד הרגע הזה.

בזה אחר זה .נענה אליו רבי בן־ציון ואמר לו" :הנך מזכיר לי את היהודי
שנכנס לטרקלינו של עשיר העיירה ,תחב אפו לתוך פח האשפה והחל זועק
זעקה גדולה ומרה ,אוי ,אוי ,ריח נורא שורר כאן בבית ,וכי לזה 'ארמון
העשיר' ייקרא ...עד שבא החכם ואמר לו' :מדוע שקוע ראשך בתוככי פח
האשפה ,הוצא ראשך משם ובוא עימי לחדר האורחים ותשבע בדשן נפשך
לרוב פאר והדר וריח בשמים הטובים ".'...זה היה משלו של הרב ,ומכאן
הנמשל מובן "כיוצא בזה לעניינך" ,אמר לו הרב" ,מדוע תשקיע ראשך
בחסרונותיה ותזעק איני רואה לנגד עיניי אלא אשפה ודברים רעים ,פתח
ראשך ועיניך – הבט על מעלותיה ותמצא רוב נחת ועונג ,ויתרבה השלום
בביתך" .מיהו האיש החפץ חיים? מי שמרגיל עצמו בהמשך הפסוק "אוהב
ימיו לראות טוב" מרגיל עצמו לראות רק טוב בעיניו.
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רבי חיים בן עטר " -האור החיים הקדוש" זצ"ל
ימים אחדים לפני פטירתו של קדוש עליון ,האור החיים הקדוש ,קרא
רבינו לרעייתו ואמר לה כי לאחר פטירתו' אם תהא נתונה במצב קשה,
הרשות בידה למכור את התפילין שלו לאדם עשיר ,המוכן לשלם סכום
נכבד לסלק חובותיה .אולם עליה להזהיר אותו ,להקפיד מאוד על קדושה
מעולה כל עוד הוא לובש אותם.
כבר בחודשים הראשונים לאחר פטירתו סבלה האלמנה רעב .פשוטו
כמשמעו .הדברים הגיעו לידי כך שהיא נאלצה למכור את התפילין של
בעלה .מתוך חשש שמא לא ימצא הדבר חן בעיניו בעולם האמת ,ניגשה

איפוא לציון רבינו בשיפולי הר הזיתים ,השיחה לפניו את צערה ,והוסיפה
שהיא נאלצת למכור את החפץ החשוב ביותר בביתה ,את התפילין שלו,
אולם הגיעו מים עד נפש ,וכך המשיכה לשטוח לפניו את סבלותיה.
האיש שקנה את התפילין לאחר שקיבל את התנאים ,הרגיש הרגשות מעולות
לאחר שלבש אותם ובמשך כל השנים שמר את ההבטחה שנתן בדחילו
ורחימו .באחד הימים בא אליו אחד מפקידיו לבית המדרש וסיפר לו על
הצעת מסחר חשובה העומדת לפניו ,ועליו לקבוע מיד את עמדתו לגביה.
כיון שהיה עטור בתפילין של רבינו דחה אותו ורמז לו להמתין ולחכות עד
סיום התפילה .המדובר היה בסכומים עצומים ,עד שהוא יכול היה להתעשר
בין יום ועל כן הוסיף הפקיד להאיץ בו ברמזים ,לחץ עליו להתפנות לשעה
קלה ולשמוע את ההצעה .הלה שנכנע לשידולים ,שמע את ההצעה ,הביע
את חוות דעתו וחזר לתפילתו.
אך מעתה הרגיש כי אין תפילתו שגורה בפיו ,עד כה עוררו בו התפילין
רגשי קודש והתלהבות ,מעתה הוא מרגיש כביכול ,מעין מסך של ברזל
המפריד בינו לבין אבינו שבשמים .לבו נקפו שהתפילין נפגמו מפני שהוא
הפסיק באמצע תפילתו והסיח דעתו באמצע.
ועל כן הביא אותם אל סופר סתם לבדוק אותם ,ואכן משפתח הסופר את
ה"בתים" והוציא מהם את הפרשיות ,נבהל והשתומם שהפרשיות ריקות.
האותיות נעלמו ואינם ,והקלף היה ריק לחלוטין ,בכך הם נוכחו לדעת עד
היכן הגיעה קדושתו של רבינו.

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון

והשבוע :הילד המתוק עידן אלון ני"ו מכיתה ב'

ו ַַת ַּען לָ ֶהם ִמ ְריָם ִשׁירּו לַ יהוָה כִ ּי גָ אֹה גָ ָּאה סּוס ְורֹכְ בֹו ָר ָמה ַב ָיּם( .שמות טו כא)
שואל הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל ראש ישיבת פורת יוסף ,מדוע בחרה מרים להלל את ה' דוקא בנס של "סוס ורוכבו" ,הרי היו בים עוד הרבה ניסים?
ומסביר ,מרים ראתה שנשות ובנות ישראל עומדות מהצד ,ובני ישראל עומדים ושרים עם משה ,והן עמדו מהצד כאילו להן אין חלק בתשועת ה'.
ולכן בכוונה בחרה בנס "סוס ורכבו רמה בים" ,שלכאורה מה עשה הסוס שצריך לעלות ולרדת עם הרוכב ,די בכך שהרוכב המצרי שציער את ישראל
יעלה וירד עד שיטבע .אך כיון שהסוס סיע למצרי לרדוף אחרי ישראל ,נעשה שותף ומגיע לו עונש,
גם כאן מרים רמזה לנשים :אתן עזרתן לבעליכן במצרים ,וגדולה זכותכן כמותם ,וגם עליכן לרקוד ולשמוח על תשועת ה'.

תשבץ
לפרשת
בשלח

אם תפתרו נכונה תקבלו את הסיבה
ליציאת ישראל ממצרים בטור האמצעי המודגש
.1

לפי רש"י ,מהו 'פי החירות'?

.2

איזו מילה רש"י פירש 'מגולה'? [פט"ז י"ד]

.3

איך תיאורו של המן? [שתי מילים ,פט"ז ל"א]

.4

מה ציוה משה לגבי שבת" ,שבו איש[ ."...פט"ז כ"ט]

חידות הוא והיא לט"ו בשבט

.5

מה פירש רש"י 'איש מלחמה'? בעל[ ...פט"ו ג]

.6

למה נהפכת השמאל כשישראל עושים רצונו של מקום? [רש"י ,פט"ו ו]

.7

איך פירש רש"י את המילה' :ככפור'? [פט"ז י"ד]

.8

איך התורה קוראת למי שלקח יותר מעומר של מן? [פט"ז י"ז]

תשובות
לחידה
משבוע
שעבר:

חידות הוא והיא
א .הוא  -ארבה ___ על מצרים ,היא  -לא קלה.
ב .הוא גשם ,היא יעד.
ג .הוא קרבן משפחתי ,היא אחת האמהות.
ד .הוא :תריסר כאלה בשנה ,היא לא ישנה.
ה .הוא בכור ,היא נוצרת מהברק וברכתה שהכל.

תשובות
א .כבד ,כבדה.
ב .מטר ,מטרה.
ג .שה ,שרה.
ד .חדש ,חדשה.
ה .פטר ,פטריה

הוא קבוצת ענבים – היא פרי עץ הדר
הוא מארבעת המינים – היא אסתר המלכה
הוא פרי משבעת המינים – היא (בשינוי אותיות) מידה טובה
במ ְק ָׁשה – היא בית של כלב
הוא פרי הגדל ִ

6

כ 350-נשים השתתפו בכנס לרגל
פתיחת עונת הרישום במוסדותינו
לשנת תשפ״א בארוע מרשים ויחיד
מסוגו בירושלים שבו התרשמו הורים
ועובדי הוראה מקרוב על הוואי וצמיחת
בית הספר לבנות כאייל תערוג -הר
חומה בראשות מורנו הרב שליט״א

מורנו הרב בהתרגשות
קיבל את ספרו החדש של
הרב הראשי לישראל הרב
יצחק יוסף  -ילקוט יוסף על
הלכות פורים ,החדש.
{הספר יחולק לבאי סעודת
פורים באולמי ארטמסיה.
לפרטים נתנאל
}050-6785912
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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

( 16:50כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 05:20כ 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
17:25
( 17:55עם צאת השבת)
( 18:15עד זמן רבינו תם)
( 18:15לאחר ערבית של מוצ"ש)
( 13:45בביה"כ חסדי שמואל)
 13:45מפי מו"ר שליט"א

תפילות לימות החול
( 05:35כ 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'
17:05
			
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		

נשות הר חומה מוזמנות לשיעור מפי הרבנית פיינדלר בנושא שלום בית בין הורים לילדים
ביום רביעי בשעה  21:30בערב בבית כנסת המרכזי ״חסדי שמואל״

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"

מנחה וערבית :בהדלקת נרות( 20דק')
שחרית07:45 :
מנחה15:00 :
ערבית :בצאת שבת
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

