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שפעת וקורונה והחיסון 
שביניהם /בריאות ותזונה

עולם חסד יבנה

בגמ' במסכת שבת )צה( מבואר שאישה הגודלת ופוקסת את 
שערה בשבת חייבת משום בונה, שואלת הגמ' וכי דרך בנין בכך, 
ומתרצת הגמ' כדדרש רבי שמעון בן מנסיה, "ויבן ה' אלוקים 
את הצלע לאשה", מלמד שקילעה הקב"ה לחווה והביאה אצל 
האדם. מבואר מהגמ' למה כתב הפסוק לשון "ויבן", לכאורה היה 
אפשר לכתוב "וייצר" כמו אצל האדם, אלא שהבניין הוא בכך 
שהקב"ה יפה את חווה בזה שקלע את שערותיה והביא אותה 
לפני האדם כדי שתתייפה עליו, כדי שתמצא חן בעיניו, כדי 
שיאהב אותה, ומכאן לומדת שקליעת שיער בשבת דומה לבנין.
אומר רבינו החפץ חיים שימו לב, ראו מה זו מידת חסדו של 
הקב"ה, מה זה כי גבר עלינו חסדו, כמה חסדים של הקב"ה 
יש – בלי סוף, הקב"ה ברא לאדם את האשה, וכי יש לו אשה 
אחרת, וכי יש לו אפשרות אחרת, הרי היא האשה היחידה בעולמו, 
ובכל זאת הקב"ה הולך ומייפה אותה, קולע את שערותיה, 
ולמה? שתמצא עוד קצת חן בעיניו, לחבבה על בעלה. כמה 

מידת החסד של הקב"ה יש כאן בשביל האדם.
אומר על כך המדרש, אמר רבי ברכיה, גמילות חסדים נמצאת 
בראשה של תורה, באמצעיתה ובסופה, בראשה של תורה דכתיב 
"ויבן ה' אלוקים את הצלע מלמד שקלעה הקבה לחווה והביאה 
אל האדם ונעשה שושבין לאדם", באמצע התורה דכתיב "וירא 
אליו ה' באלוני ממרא מלמד שבא לבקר את החולה )אברהם(, 
וכן, "ויברך אלוקים את יצחק בנו", זו ברכת אבלים, וסופה דכתיב 
"ויקבור אותו )את משה( בגיא", ללמדך שכולה גמילות חסדים.
דברים אלו שעשה הקב"ה כלפי האדם הינם דברים שלא היה 
חייב לעשותם, דברים שאפשר היה להסתדר בלעדיהם, ואף 
על פי כן הקב"ה עשה כן עבור אדם. יתרה מכך, אנו רואים 
שהקב"ה לוקח את חוה, מיפה אותה ומקשט אותה, בעוד 
שהגמ' אומרת ששבעה נשים יפיפיות היו בעולם, ואחת מהם 
הייתה חוה, יצירת כפיו של ה', מה כבר יש עוד לקשט בה? 
ובכל זאת הקב"ה מוסיף עוד כדי שתהיה לו קורת רוח ממנה. 
ללמדנו, 'מה הוא אף אתה', שגם אנחנו נעשה חסד כמו הקב"ה.

בפרשת וירא מצינו דבר מדהים, מבואר ברש"י שאברהם אבינו 
היה מצטער שלא באו אורחים, וכי שייך שאדם יצטער שעכשיו 
לא שבת, או שעכשיו לא יום כיפור ואין לו חיוב לצום? כלומר, 

מילא אם היו באים אורחים לאברהם ולא יכל היה לשרת אותם, 
אזי היה עליו להצטער שנאנס ולא עשה מצווה, אבל כאן החיוב 
עדיין לא נוצר, לא היה את מי לשרת, לא היה את מי לארח, 

ולא היה כלל צורך לדאוג להם.
אומר הסבא מסלבודקא, אברהם אבינו הבין שהוא נברא להיות 
כמו הקב"ה, וכמו שאין יום שהקב"ה לא מטיב עם הבריות, 
כמו שנאמר "מכלכל חיים בחסד", הבין אברהם שאם אינו יכול 
להיות דוגמת הקב"ה אינו רוצה לחיות, אפילו יום אחד – לא 
גרמתי הנאה לבריות, איני כמו הקב"ה ואם כן למה אני חי, 

הקב"ה טוב ומטיב לכל, למה אני לא הטבתי לאף אחד.
מובן מכך, שבכל המצוות אין שייך להצטער אם לא הגיע 
לאדם הזדמנות לקיימן, אבל במידת החסד, צריך אדם להיות 
משתוקק להיות מטיב עם בריותיו, שהקב"ה מטיב בכל יום 
עם בריותיו ואינו שקט ורגוע כל זמן שלא משיג צרכיו, כך 

צריך לדאוג לזולתו.
בפעם הראשונה שראה אברהם אבינו את הקב"ה היה זה אחרי 
שעשה ברית מילה. לפני שעשה ברית, לא יכל לראות את 
הקב"ה אלא במחזה, אומר המדרש תנחומא "אמר לו הקב"ה 
לאברהם, עד שלא מלתה היו ערלים באים אילך, עכשיו אני 
ופמליא שלי נגלים לך, הדא הוא דכתיב "וישא עיניו וירא", מה 

ראה, וירא בשכינה, וירא במלאכים.
נשאלת השאלה, איך יתכן שאברהם מניח את כל פמליא של 
מעלה, את הקב"ה והמלאכים, והולך לדאוג לשלושה ערבים, איך 
יתכן שהוא בכלל שם לב אליהם, הרי במפגש כזה עם הקב"ה 
והמלאכים וודאי הרוחניות של אברהם הייתה עולה אלף מונים, 
ובכל זאת אברהם עוזב את הכל ורץ לדאוג לשלושה ערבים, 
אלא מסביר הסבא מקלם, שאברהם אבינו הבין שאם יש בריה 
שזקוקה לו, אותה בריה קודמת להכל, וזאת מאחר ואברהם רצה 
להדבק בדרכו של הקב"ה. ולא עוד אלא שמבואר, שאברהם 
השתחווה אליהם, ורש"י מבואר שכל השתחוויה היא פישוט 
ידים ורגלים, וכל זה להודות להם שבאו, שבזה זכה אברהם 

להטיב ולהדמות לקב"ה במידת החסד.
נמצאנו למדים שעיקר העבודה של האדם היא לתת לאחרים, 
אדם צריך לתת מהכוחות שלו לאחרים, מכל דבר שיש לו, זו 
עיקר הבריאה של העולם, כמו שנאמר "עולם חסד יבנה", וכך 

יזכה גם הוא למידת טובו וחסדו של הקב"ה.

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת ויצא גליון 436, י"א כסלו תשפ"א
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ליצירת קשר: 1599-50-20-51
harav.eyal@gmail.com :לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל

www.ayal-taarog.co.il

עלון שבועי היוצא לאור ע"י מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה 
בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א
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תגמול לגמול

יענקלה הכוינס היא בלדה שהוקרנה לראשונה בחגיגות סיום הש"ס 
תש"פ. יענקלה נער שמתמודד עם קושי למידה.  לבו היה מר עליו כי 

הוא לא הבין דבר בלימוד הגמרא. 
אחת ההתמודדויות שלנו בתקופה הזו – זו בטלת הילדים בבית. הבנים 
ובעיקר הבנות יושבות בבית ומשתעממות, וכידוע השעמום מביא לידי 
חטא. הניתוב ללמידה הוא יעד ופתרון בכל זמן. והעדר למידה ניכר 
ביתר שאת כעת, בתקופת הקורונה. כאשר מנתבים את המתבגר ללמידה, 
נרגעים הרבה מהסימפטומים של גיל ההתבגרות. איך נעשה זאת? 
נתבונן בהוריו של יענקלה הכוינס שרואים את בנם סובל, הסבל שלו 

הוא גם הסבל שלהם. 
יום אחד, מספר יענקלה, כשחזרתי מהתלמוד תורה, אבא נתן לי מטבע 
כפרס עידוד, עם מבט חם בעיניים: אני נותן לך כי אני רוצה לתת לך, 
כי אני אוהב אותך. בלי מקח וממכר. אבא מוסיף מילות עידוד: "נשמה, 
אתה עוד תדע יפה. אני מאמין בך, ביכולות שלך.  אני מתגמל אותך 

על המאמץ, בלי קשר לתוצאה. 
מערכת קשרים של עידוד מתוך אמון זה תהליך נוצר. והוא ישודר תמיד. 
ללא שינויים במצב הרוח של ההורים. אנחנו נותנים פרס עידוד כי אנחנו 
אוהבים אותך. ופרס תימרוץ – ניתן על עמל. ללא קשר לתוצאה. ומותר 

להעניק פרסי עידוד. 
יענקלה חזר עם ידע בעל פה של שתי שורות מפרק הכוינס. הציבו בפניו 
מטרות רלוונטיות עבורו. תואמות לכישוריו: שתי שורות, דף אחד..... 

בכל יום כשהוא חזר הביתה אבא ואימא חכו לו בבגדי שבת: הם שדרו 
לו שהם שמחים אתו, מעריכים אותו על המאמץ שהוא משקיע, ללא 
קשר להישגים. הצבת מטרות קצרות טווח, ברורות ומוגדרות מגבירים 

את החשק ללמוד, לציית, בכל פעולה או תגובה. לא רק בלמידה.
יענקלה יודע לדקלם דף שלם בעל פה: "עצמתי את העיניים והתחלתי 
להגיד בקול רם... וכשפתחתי את העיניים אבא ואמא היו שם ובכו 

מאושר, כפי שלא ראיתי מעולם".
קודם הוא חלם על מטבע כתגמול, הפעולות והתגובות של ההורים 
גרמו לו להרגיש אושר בלמידה הלמידה עצמה מהנה. וזה נכון לא רק 
ללמידה. זה נכון לגבי כל מאמץ שעושה המתבגר שלכם. אל תחששו 
שהוא יעשה את רצונכם רק תמורת תגמול. קשר טוב יגרום לו להרגיש 

ספוק בעשיית הראוי.
פסיכולוגים בדקו ומצאו שנערים שקבלו פידבק חיובי על משימה שנעשתה, 
הראו עלייה במוטיבציה פנימית לעסוק במשימות דומות. פידבק שלילי 

הוריד את רמת המוטיבציה הפנימית.
"טיפש עשרה" הוא כנראה אחד המושגים המעוותים ביותר לגיל 
ההתבגרות. אין בו באמת טיפשות. להפך. ניתוב נכון ויחס בונה יגרום 
לבני נוער להתחיל לחשוב לעומק על דברים איכותיים. תנו להם את 
הכבוד שלהם. תשתתפו אתם בקשיים שלהם. תעריכו תמיד כל מאמץ. 

אל תשוו ביניהם לבין אחרים.  
חוויה חיובית מעוררת מוטיבציה פנימית חוויה שלילית מקלקלת אותה. 
מדוע? משום שמשוב שלילי וכישלון מורידים את האמונה של האדם 
במסוגלות שלו. נאמר על רחל אמנו: "... מאנה להנחם על בניה כי איננו". 
תחילת הפסוק בלשון רבים וסופו בלשון יחיד, 'בניה' זה רבים ו'איננו' זה 
יחיד. הורים מסורים, שמצד אחד משמשים כהורים לכל הילדים ומצד 
שני תזהו את הצרכים הפרטיים של כל ילד וילד. הצלחה בחינוך באה 
על ידי יכולת ההקשבה לנפש הילד, עידוד והערכה על המאמץ, הצבת 
דרישות עטופות בחיבה ואימון. אומר בעל האגרות משה: "יש שצריך 

לשחדו במתנות, ויש שצריך למשכו בספורים". 

נכתב ע״י ז. קליין מייעצת חינוכית סמינר "הר חומה"

על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים

רבי ישראל מסלנט אומר שבדורות שלנו ראשית התקרבותו של אדם לה' היא להשיג 
יראת העונש, כי יראת הרוממות, שהיראה הפנימית לא ישיגוה כי אם מתוך גדלות 
החכמה. אם יבוא אדם ויאמר 'אני לא עובד בשיטות האלה, אני רוצה לעבוד את 
ה' מתוך אהבה'. זה יהיה רק אחרי שיהיה בגדלות החכמה. אחרי שידע את כל 
התורה, אחרי ארבעים שנה של עמל תורה, אולי אז יוכל לדבר על הדברים האלה, 

כעת זה לא שייך לו.
אם אדם לא יצייר לעצמו יסורים ועונשים שיבואו עליו על כל עבירה שהוא עושה, 
הוא לעולם לא יצליח להתגבר על היצר. כשאדם יצייר איזה סבל הוא עתיד לעבור 
על כל הטומאה שהוא מכניס לעיניים שלו, אולי תהיה לו אפשרות לקבל את ה' 
ברצון, כי אפילו בדור של משה רבינו לא היו יכולים לקבל את ה' אם לא היה להם 
איזה המן אחד. לכן רבותינו אמרו שאין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא אוצר 
של יראת שמים. גם הגדלות של האדם בתורה זה לא קשור אליו, אדם צריך לתת 

לה' רק יראת שמים.
הכל בידי שמים. מה זה 'הכל'? כמה ידע האדם תורה, כמה לא ידע, כמה יזכור, כמה 
השגות ישיג, הכל בידי שמים, חוץ מיראת שמים. אם האדם יתן יראת עונש לה' 
יתברך הוא יתן לו את הכל, כך כתוב, "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז 
תבין יראת ה' ודעת אלקים תמצא", בהתחלה תחפש ואחר כך תמצא דעת אלוקים.
אדם ימצא את זה, זו מציאה. אדם לא צריך אפילו לעבוד על זה, רק להתעייף 
על דבר אחד, על יראת שמים, אם בא לו לומר שקר קטן והוא לא אומר, אני לא 
מוציא שקר מהפה. 'שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב', האם מישהו 
מעם ישראל מוציא שקר מהפה שלו? אין דבר כזה. למה? כי הוא יודע שהסבל 
שיעבור לו יהיה יותר מזה, אז עדיף לו קצת לסבול מאמירת האמת, אבל הוא יודע 

שעל השקר יסבול הרבה יותר.
רבי ירוחם ראש ישיבת מיר אמר, כשמשה רבנו ראה בשמיים את רבי עקיבא 
שחותכים את בשרו, שאל את ה' למה זה? אמר לו השם 'כך עלתה במחשבה', 
כולם מסבירים שאני בראתי את העולם, בראתי את מידת הדין, רק ראיתי שזה 
לא יכול לעמוד אז שמתי כמה זוויות של רחמים. אומר רבי ירוחם אדם בונה מדף 
והוא לא צריך את הזויות הוא רק שם דברים בכמות שהמדף לא יקרוס מהעומס, 

אבל העיקר זה המדף.
ה' ברא את העולם בצורה כזו שאדם יזיע - ולא, הוא יסבול סבל קשה מאד. זאת 
מידת הדין. אז לפעמים ה' רואה שאדם כבר לא יכול לסבול, אז הוא שם לו זויות, 

קצת רחמים, אבל כל עוד שאתה יכול לסבול הוא יתן לך לסבול.
רבי עקיבא זייף לרב שלו, כמו שהגמרא מספרת שהוא ציער את רבי אליעזר ואמר 
לו 'תמה אני עליך אם תמות מיתת עצמך', אני אתפלא אם אתה תלך לעולם בשלווה, 
אז הוא היה צריך להיחתך במסור. למה? כי ה' ברא את העולם במידת דין, אלא 

שהשם ראה שהעולם לא מתקיים במידת הדין הוא שיתף בו רחמים.
האדם אומר, 'יהיה בסדר', נסתדר עם ה' יום אחד, אבל אם תסתדר אתה חושב 
שלא תצטרך לשלם? יש מידות רחום וחנון, רב חסד, אבל יש גם אמת, זה בא אחר 
כך, ה' יחכה לך, הוא חנון, רחום, ארך אפים, ורב חסד, אך יש גם את המילה אמת, 

ואין סטיה ממילימטר. יש אמת.
את זה האדם לא מוכן לקבל. את זה הוא רוצה למחוק מהשלוש עשרה מידות, אין 
אמת! מה זאת אומרת אין אמת? ה' יחכה לך, ה' סבלני, יחכה שאתה תפרע את 
זה לבד, תשלם את השוברים איך שאתה רוצה, בצדקות, מצוות, מעשים טובים, 

יראת שמים, איך שאתה רוצה תשלם, אבל אתה 
תשלם, שום דבר לא יעזור לאדם, והאדם 

יבחר איך לשלם.
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שפעת וקורונה והחיסון שבניהם

בשנים האחרונות משרד הבריאות ממליץ על חיסון נגד שפעת מידי 
שנה בתקופת החורף. החיסון נגד שפעת מורכב מנגיפים מומתים של זני 
שפעת, שמומחי ארגון הבריאות העולמי מניחים שיתקפו בעונה הנוכחית.
שפעת היא מחלת חום שהגורם לה הוא נגיף האינפלואנזה שמתפרץ כל 
שנה בעונת החורף. הרכב נגיפי השפעת התוקפים משתנה משנה לשנה, 

ולכן יש צורך להתאים מדי שנה את החיסון לנגיפים שלהם מצפים.
השנה בעקבות נגיף הקורונה, התפשטות השפעת שאופיינית לכל חורף 

בבלימה, מאחר והגבלות ההתקהלות והזהירות שהציבור נוקט 
נגד נגיף הקורונה מפחית באופן ניכר גם את התפשטות 

נגיף השפעת.
זאת ועוד מחקר חדש שהתפרסם בהולנד על צוותי רפואה 
מצא, כי אלו שחוסנו נגד שפעת בחורף שעבר, נמצאים 
בסיכון נמוך יותר לחלות בקורונה, לדברי החוקרים, חיסון 
השפעת מייצר בגוף מולקולות שנלחמות בנגיף המכונות 

ציטוקינים, אם זאת החוקרים מסייגים את הממצאים רק 
לאנשים שקיבלו את החיסון מראש ואילו לאנשים שכבר חלו 

בקורונה, מנת ציטוקינים עלולה להיות מסוכנת, כמו כן מדובר 
במחקר ראשוני בלבד.

חוקרים אחרים טוענים שמקבלי חיסון נגד שפעת הינם אנשים המודעים 
יותר לבריאותם ולכן גם נזהרים יותר מפני הקורונה, ולאו דווקא בגלל 

שהחיסון הוא זה שהגן עליהם.
למי מומלץ להתחסן? חיסון נגד שפעת מומלץ לכולם, ובעיקר לאוכלוסיות 
הבאות: נשים בהריון ולאחרי לידה, ילדים מגיל 6 חודשים ועד גיל 12 

שנים,  בני 65 ומעלה, מי שאושפז בשנה האחרונה בעקבות דלקת ריאות, 
אנשים הסובלים ממחלות כרוניות, צוותים רפואיים שמטפלים בחולים 

שעלולים להידבק במחלה.
תופעות הלוואי השכיחות ביותר של החיסון בזריקה כוללות כאב קל, נפיחות 
ואודם במקום ההזרקה. אלה חולפים בדרך כלל בתוך יממה מההזרקה. 

לעיתים ייתכן חום ביום החיסון או ביום שלאחר מכן.
השנה התווסף מוצר חדש, ובחלק מקופות החולים ניתן לקבל את החיסון 

גם בתרסיס, צורה זו מיועדת לילדים מעל גיל שנתיים ועד גיל 49.
החיסון מגן מפני מחלת השפעת בלבד, כלומר גורם למערכת החיסון 
שלך לזהות את נגיפי השפעת שנגדם חוסנת, ולהילחם בהם 
ביעילות. בכך מונע החיסון את התחלואה בשפעת. דרך 
אגב, החיסון נגד שפעת אינו מגן מפני נגיפים רבים אחרים 

הגורמים להצטננות.
זה המקום לנפץ את המיתוס. חיסונים אחרים המכילים 
נגיפים מוחלשים יכולים לגרום למעין מחלה קלה הנגרמת 
מהנגיף המוחלש, אבל בגלל שהחיסון נגד שפעת מכיל נגיף 
שפעת מומת - מחלת שפעת קלה אינה נכללת בתופעות 

הלוואי.
מנתונים שפורסמו לאחרונה עולה, כי למרות שמשרד הבריאות 
מאפשר לילדים לקבל את החיסון במסגרת בית הספר, רק כ60% קיבלו 

את החיסון, היתר לא קיבלו את החיסון בעיקר בגלל סירוב ההורים.
למרות שבשנים קודמות אימון הציבור בחיסון היה נמוך, ואפילו נמוך מאוד, 
מה שהביא בעבר את שר הבריאות להתחסן בעצמו, השנה בעקבות נגיף 
הקורונה מעל מליון איש כבר קיבלו את החיסון. אולי בתקווה שהוא יגן 
עליהם גם מקורונה, ואולי מחשש להתפרצות של שני הנגיפים גם יחד...

בואש

השם "בואש" וודאי מזכיר לכם הפגנה, המשטרה נוהגת לפזר מפגינים בעזרת 
התזת נוזל "ריחני", אבל כידוע המקור לשם זה לא הגיע מהמשטרה.

ברחבי ארה"ב, ובמקומות נוספים בעולם, מצוי בעל חיים קטן ומעניין במיוחד. 
שמה של החיה הקטנה, בואש, ניתן לה עקב תכונתה הלא כל כך סימפטית 

להבאיש ולהעכיר את האוויר, באמצעות הפצת ריח בלתי נעים סביבה.
בשונה מן התדמית השלילית שנדבקה 
לה, חיה קטנה זו אינה מזיקה לשום 
בריה, מלבד לעכברים, מקקים 
ומזיקים קטנים אחרים. רק כאשר 
היא נמצאת בסכנה, או כאשר 
חיה גדולה ממנה מטילה עליה 
אימים, היא מפנה אליה את 
שתי  את  מפעילה  גבה, 
שלה,  ההפרשה  בלוטות 
ו"יורה" לעברה ריח חריף 

שקשה לעמוד בפניו. כאשר הנוזל החריף הזה ניתז על בגד, אין כל עצה אלא 
לקבור אותו באדמה, אין חומר כביסה בעולם שיוכל לנטרל את הריח הבלתי 

נעים שנספג בו.
הבואש הינו בעל חיים קטן. גודלו אינו עולה על זה של חתול בית. זנבו ארוך, 
רחב ושעיר, וגופו מכוסה פרווה שחורה, סמיכה, השזורה חוטים לבנים, וחצויה 
בשני פסים לבנים מבהיקים. רגליו קצרות ואפו מחודד. הוא קובע את משכנו 

בחלל עצים ישנים או במחילות באדמה.
בראשית האביב באים לעולם בין ארבעה לשישה בואשים קטנים, ולפעמים 
אפילו שמונה בבת אחת. בשעת לידתם הם קטנים מאוד, עיוורים וחסרי 
שערות ושיניים. אימם דואגת להם במסירות, עד שהם מסוגלים לעמוד 
ברשות עצמם. המפליא הוא, כי כבר משחר "ילדותו" מצוייד הבואש בתכונה 
"ריחנית" זו. הרך הנולד עודו עיוור וחסר ישע, אך אמצעי ההגנה היעיל שלו 

כבר מוכן לפעולה...
הבואש הינו יצור עליז וערני, המתרגל חיש מהר לכל מצב חדש, ומתנהג בשבי 
כחתול בית, בבתים רבים באמריקה מגדלים אותו כחיית מחמד לילדים. אך 
לפני שמכניסים אותו הביתה "משחררים" אותו מבלוטות הריח שלו. דבר זה 

נעשה על ידי רופא וטרינר.
כמעט לא יאומן, אך עובדה היא שבלוטות הריח של הבואש מספקות חומר 
גלם גם לתעשיית הבושם!... בתעשייה זו משתמשים בחומרי עזר שונים, 
ביניהם נוזלים המופרשים מבלוטותיהן של חיות שונות, במטרה לייצב את 
הריחות הטובים, שדרכם להתנדף מהר. מובן, שחומרים אלו עוברים זיקוק 

מוקדם, על מנת שלא יקלקלו את הריח הטוב של הבשמים.



ועל ניסיך שבכל יום

אחת מקופות הצדקה שבירושלים עיר הקודש הצליחה לסדר מסגרת תמיכה 
של צדקה מיוחדת מאחד הנדיבים הגדולים של הקופה, שתורם במסלול חודשי 
קבוע עבור משפחה מכובדת בירושלים. אבי המשפחה מקבל מדי חודש בחדשו 
– בהסכם 'יששכר וזבולון' הנודע – תמיכה מכובדת בסך של שלושת אלפים 

דולרים, המופקדים היישר לחשבון הבנק שלו.
אותו נגיד – שהוא אחד מיהודיה העשירים של קליפורניה, ומתגורר בלוס 

אנג'לס – ביקש מאנשי הקופה למצוא עבורו תלמיד חכם נכבד שיוכל 
לערוך עמו ההסכם הנרצה, והם תיאמו בין השניים. לאחר שהגיע 

הנדיב לארץ הקודש, ערך היכרות עם המשפחה מקרוב, ועקב 
אחר מצב ביתם, משפחתם ופרנסתם; הם מצאו חן בעיניו, 

והוא חתם עמם את ההסכם.
כך מדי חודש בחדשו מפקיד העשיר שלושת אלפים דולרים 
לשמחת שני הצדדים. ברבות הימים נוצר ביניהם קשר קרוב 

ואהוב, היחסים הטובים ביניהם התהדקו והתחזקו. העשיר מצדו 
מעריך מאוד את התלמיד חכם הירושלמי ומשפחתו, שהם אנשים 

מאוד מיוחדים ונעלים, וגם הם מצדם מכירים לו טובה. לקראת 
החגים הם שולחים לו תדיר מכתב ברכת חג, וכדומה. כאשר הוא מגיע 

לפעמים לארץ הקודש הוא תמיד משתדל לבוא אצלם לביקור, שכבר הפך עם 
השנים למסורת של ביקור חגיגי... גם הילדים, שהינם מאוד מחונכים ובעלי דרך 
ארץ, כבר הספיקו להכיר את 'הדוד' הטוב מאמריקה שמביא להם תמיד מתנות...
לא מזמן באו הנגיד ואשתו לביקור קצר בארץ הקודש, וכמובן לא פסחו על 
ארוחת הערב החגיגית והשמחה שבית המשפחה הירושלמית, מסולתה ומשמנה 
של בני קרתא דשופריא. בהיותם בביתם ערכו הנגיד ואשתו סיור קצר בחדרי 
הבית, והנדיבה ציינה על כמה רהיטים שבבית שלפי דעתה הם כבר ישנים 
ובלויים, ואינם מתאימים למשפחה חשובה כמותם! על אתר הבטיח הנדיב 

הנכבד לשלוח להם בחודש הבא סכום כפול כדי שיחליפו את הרהיטים.
ואכן עמד האיש בדיבורו, ובחודש הבא הפקיד בחשבון הבנק של המשפחה 
סך כפול מהתמיכה החודשית הרגילה, כך שנצברו בידם יחדיו ששת אלפים 

דולרים טבין ותקילין!

מיד למחרת ההפקדה ישבו אבי המשפחה ואשתו וכתבו מכתב תודה מיוחד 
על השלושת אלפים דולר שנשלחו להחלפת הריהוט, והודו לעשיר ולאשתו 
מקרב לב על טוב לבם ועל שנתן דעתם להבחין במה צריך לשפר ולהיטיב. 
הם אף ציינו שבכוונתם לגשת מיד להחלפת הריהוט המדובר כראוי, לשמחת 
לב הילדים שיחיו, שאף הם הוסיפו כמה ציורים נחמדים כאות תודה והוקרה.
משהגיע המכתב לידיו של העשיר התפלא מאוד – הרי הוא הפקיד סך של 
ששת אלפים דולרים ומדוע מופיעה ברכת התודה רק על סכום של שלושת 
אלפים דולרים הוא חשש שמא אירעה כאן טעות או תקלה בהעברת ההמחאה 
הבנקאית, כי הבנקאי בפלורידה שהיה מטפל קבוע בחשבונותיו היה רגיל להפקיד 
מדי חודש רק שלושת אלפים דולרים, אך בירור קצר אצל פקיד הבנק העלה 
שהכל הופקד על הצד הטוב ביותר, בסכום של ששת אלפים דולרים כבקשתו. 
הפקיד המסור אף הוסיף וציין, שהוא בירר גם בסניף הבנק בירושלים בו מתנהל 

חשבון המשפחה המדוברת, וגם שם ציינו שהסכום במלואו הופקד בחשבון.
פליאתו של העשיר הלכה וגדלה – מה קרה כאן? להיכן הלך הכסף? שמא ידיהם 
של מנהלי קופת הצדקה בדבר? אולי סברו הם שזו תמיכה גודלה מדי בשביל 
משפחה זו, ויש להעביר את האחוזים הנותרים לידיהם? תהה העשיר, הרי כבר 
יצא שמם כקופה נאמנה ביותר ומסודרת ואחראית בכל פרוטה ופרוטה, ולא 
היו עושים דבר שכזה בלי לתאם עמו קודם. הוא יצר אפוא מידית 
קשר טלפוני עם ידידו, אבי המשפחה שבירושלים, ושאלו מה קרה 

עם שלושת האלפים הנותרים שהפקיד בחשבונו.
האיש נענה בשמחה ואהדה רבה לטלפון, ולפשר שאלתו של 
העשיר לא הבין את תמיהתו וחששותיו, הלוא כל הסכום 
של ששת אלפי הדולרים אכן הגיע לחשבונו במלואו – "הרי 
שלחתי אליך מיד למחרת מכתב תודה", אמר האיש, "שמא 
לא הגיע אליך המכתב? הרי לפי חשבוני כבר היית צריך לקבל 

את המכתב לפני כמה וכמה ימים?".
"אכן קיבלתי את מכתבך הנעים", משיב העשיר, "כולל הציורים 
המתוקים של הקינדערלאך שיחיו. אך דא עקא, ודווקא משום כך שואל 
אני, כי משום־מה לא מופיע במכתב הברכה כי אם סכום של 3,000 דולרים 

בלבד ואני הפקדתי החודש הזה 6,000 דולרים!".
"אה!", נזכר האיש בטעותו, "הרי שלושת אלפים מגיעים זה כבר כמה שנים 
טובות במסלול החודשי הקבוע... לא חשבתי שיש צורך לברך ולהודות גם עליהם, 
לכן שלחתי את מכתב התודה בעיקר על התוספת שהוספת החודש בלבד...".

זה מוסר השכל לכולנו, אדם מקבל מה' יתברך מדי יום ביומו את כל צרכיו – 
חיים ומזון, בריאות וביגוד וכו' וכו', "שעשה לי כל צרכי"!  אך משום־מה נדמה 
לו שזה הכל מגיע לו, הרי זו כבר תמיכה קבועה המגיעה אוטומטית מדי יום 
ביומו... ורק כשהוא מקבל איזו מתנה מיוחדת, בזמני שמחה וכדומה, אז הוא 
נזכר שיש להודות לו יתברך על המתנה הייחודית, ואינו נותן אל ליבו שבאמת 
הוא חייב הרבה אלפי תודות על כל יום ויום מימי חייו ומזונותיו, ובכל מה 

שזכה להגיע עד הלום!
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נהג מונית אחד סיפר, שיצא לו לקחת שני נערים ממרכז ירושלים לשכונת 
הר חומה, ובדרך הוא שומע את שני הנערים לוחשים אחד לשני, שברגע 

שתיעצר המונית ביעד אליהם הם ביקדו הם יברחו מבלי לשלם.
וכך מספר הנהג: חשבתי לעצמי והחלטתי, שברגע שהם יברחו, אצא גם אני 
מהמונית וארדוף אחריהם עם מקל שיש לי באוטו. כשהגענו להר חומה, 
ביקשו הנערים לרדת מול בית הכנסת חסדי שמואל, וברגע שראיתי את בית 
הכנסת ועל חזית בית הכנסת את השלט: "בית הכנסת חסדי שמואל בראשות 
הרב אייל עמרמי שליט"א" – לפתע נזכרתי בכל שיעורי האמונה של הרב, 
המלמדים את האדם לקבל את רצון ה' ושהכל מסודר והכל מאיתו יתברך. 
מיד התיישבה דעתי, קיבלתי את רצון השם ואמרתי לנערים, שאם הם רוצים 

לברוח, הם יכולים לצאת בניחותא ולא אעשה להם דבר.
ממשיך הנהג לספר: עוד בטרם הספקתי להודות לה' על כך שעזר לי 
להתגבר באמונה על הנסיון, ולא לכעוס או לצאת למרדפים מיותרים אחרי 
שני הנערים, ועוד בטרם הספקתי לצאת מהשכונה, עצר אותי אדם אחר 
וביקש ממני שאקח אותו למרכז העיר, ובנסיעה זאת שילם לי בדיוק את 
הסכום ששני הנערים היו צריכים לשלם, ונמצא שהנסיעה להר חומה לא 
היתה לחינם, הרי מי אמר שבצאתי מהשכונה היתה מזדמנת לי נסיעה, ולא 
הייתי צריך לחזור עם מונית ריקה מהשכונה, ולא רק זאת, אלא שבזכות 
אותה נסיעה ואותם נערים זכיתי לחזק בקרבי את האמונה שהכל מאיתו 

יתברך והכל לטובה.

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל: b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל: b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629



רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל

לרגל יום השנה לרבי איסר זלמן מלצר זצ"ל נפטר בי' כסליו תשי"ד, נביא 
בפני הקורים את הסיפורים המפעימים הבאים:

בשעת לילה מאוחרת ישב רבי איסר זלמן מלצר ולמד בחברתו של ר' דוד 
פינקל. לפתע, הקיש מאן דהו בדלת ונכנס. שאלה לו אל רבינו, והינו מבקש 
לדבר עמו ביחידות. ר' דוד והרבנית נדהמו מן השעה שבה הופיע השואל.

אולם רבינו כדרכו, משיב לשואל במאור פנים, נכנס איתו ביחידות לחדר 
הפנימי. כעבור דקות אחדות הוא יצא מן החדר נסער ונרגש ומדבר אל עצמו 
מתוך התרגשות רבה: "כיצד יתכן כדבר הזה? איך אפשר להקל בדבר כזה?", 

ונכנס לחדר אחר ואינו יוצא משם במשך זמן ניכר.
הרבנית, אשר כל מעייניה היו נתונים לשמירת בריאותו של בעלה גאון 
ישראל, החלה לחשוש לבריאותו מפני התרגשותו. מי יודע מה סיפר היהודי 
שנכנס בשעת לילה כה מאוחרת, הרי לא בכדי ראש הישיבה נסער כל כך.

ביקשה הרבנית מרבי דוד שיכנס לראש הישיבה וישאל אותו לפשר הדבר. 
נכנס ר' דוד וראה את רבו הגדול יושב על המיטה שקוע במחשבות כשהוא 
שח לעצמו: "ראשי ממש מתפוצץ, אוי הראש". התקרב ר' דוד לרב ושאל 

בזהירות: "מה קרה?"
"בבקשה ממך, הניח לי לנפשי". דאגתו של ר' דוד גברה והוא שב ושאל: 

"מה יש, מה קרה?", הפעם ענה ראש הישיבה בצורה תקיפה והחלטית: 
"במטותא ממך, צא מכאן והניחני נא לנפשי". התלמיד נדהם ויצא. ישבו 
בחדר החיצון הרבנית ורבי דוד חרדים ודואגים. לפתע נפתחה הדלת ורבינו 
יצא נרגש ונסער, עבר וחזר לחדר הפנימי. מעבר לדלת שמעו שהוא אומר 
בקול רם ותקיף: "לא יתכן כדבר הזה, לא יתכן לשפוך דמה של בת ישראל, 

בשום פנים ואופן לא!"
לאחר מכן, יצא מן החדר ואחריו השואל כשהוא ממלמל: "נו, אם הרב סובר 
כך..." ועצר,  "כן! כן! בוודאי", מפסיקו ראש הישיבה, "אין שום ספק בדבר. 
מזל טוב ובע"ה בשנה הבאה תזמינני לברית". אך יצא השואל את הבית, 
השיב רבינו וגילה להם מה שארע. יהודי זה התארס עם בת ישראל כשרה, 
וכעת נודע לו שספק אם הינה בת בנים )כלומר האם יכולה להוליד(. הוא 
בא לשאול האם מותר לשאתה לאשה שהרי ספק אם תוכל ללדת. השבתי 

לו שברצוני לשקול את הדבר.
נכנסתי לחדר הסמוך, ולאחר שהרהרתי בדבר החלטתי שאין לבטל את 
השידוך, והטעם לכך שאם חלילה יבוטל השידוך יגרם למאורסת עלבון נורא 
ועגמת נפש מרובה. והלבנת פנים הינה כידוע כשפיכות דמים. קשתה עלי 
מאד ההכרעה, ובסופו של דבר הלבנת הפנים היא שהכריעה. לכן, אמרתי 

לו שלא יבטל את השידוך ובעז"ה בעוד שנה יזמינני לברית.
קיים השואל את פסק ההלכה ולא ביטל את השידוך, ואכן בשנה שלאחר 

מכן הוזמן הרב לברית וכובד בסנדקאות.

לעמוד בתור כמו כולם
מפאת המחסור ששרר בימי מלחמת תש"ח הנהיגו בארץ חלוקה של נפט 
לפי תור. פעם ירדה הרבנית, אשתו של רבי איסר זלמן ונעמדה בתור הארוך. 
המוכר הבחין בה ומתוך דרך ארץ כלפיה קרא לה לעמוד בראש התור. 
משראה רבי איסר זלמן שאשתו שבה לאחר זמן קצר, שאלה והתברר לו 

שקיבלה נפט בלי תור.
"זו גניבה, גזל זמנם של אחרים", אמר לה. "לכי מייד, החזירי את הנפט ועמדי 

בתור כמו כולם". וכך היה.

תפזורתתפזורת
לפרשתלפרשת
ויצאויצא
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תשובות 
לחידה 
משבוע 
שעבר:

יעקב, מחנים, חרן, טרפה, מצבה, קרח, עקודים, 
נקודים, ברודים, כינור, שבויות חרב, לאה, רחל, ראובן, 

יששכר, יוסף, נפתלי, פרי בטן, שמעון, לוי, יהודה, דן, 
זבולון, , גד, אשר, פחד יצחק.

חידה חשבונית
כמה זה שלושים לחלק לחצי ועוד עשר?

תשובה:
לא 25! אלא 70

שלושים לחלק ל-1/2 שווה 60 )30 כפול חצי זה 15(, ועוד 10 שווה 70. 
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 פ ג ב ש ל ש ל פ ר ב ב
 נ ר ר מ י ד ו ק ע ב ז

בעזרת שני שעוני חול,
שאחד מודד 11 דקות והשני 7 דקות

יש למדוד 15 דקות הנחוצות לבישול 
הביצים.

שעוןשעון
ביציםביצים
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אמא ובת יקרות!
נתכבד להזמינכן לערב היכרות "נעים להכיר"

בסמינר הר חומה בו תוכלו לטעום מהאויר ומהאוירה בסמינר

יום רביעי |  ט“ז כסלו |  16:30 בדיוק
באולם ביהכנ“ס ”חסדי שמואל“ רחוב הרב מן ההר 4 הר חומה ירושלים

 
בתוכנית:

ברכת הרב אייל עמרמי שליט"א - המנהל החינוכי ונשיא המוסדות

דבר המנהלת הפדגוגית - גב' שושנה הורביץ

הצצה למשנה הלימודית של הסמינר - גב' זהבה קליין

תכנית הווי מרתקת  - טעימה מהפעילות ומההווי החברתי בסמינר

שי נאה לכל משתתפת

כיבוד בשרי עשיר

מחכות לבואכן
המנהלת וצוות סמינר הר חומה

סמינר ”בית יעקב” הר

”ב
-י
ט’

חומה
שע”י מוסדות ”כאייל תערוג”

בס“ד

הערב יתקיים ע“פ הנחיות משרד הבריאות
לרישום מראש 073-3678426

ח׳  כיתה  בחורי החמד  במהלך השבוע 
המתכוננים לישיבה הקטנה זכו לסיים את 
הלכות ציצית וכן גם הכינו בעצמם ציציות. 
לאחר השקעה בלמידה יצאו למפגש חברתי 

על האש...

ה
תור

ד 
מו

ל
ת

בניין התלמוד תורה ובית הספר לבנות בתנופת הבניה היכונו...!!!

 שמי נתאי שלום מכיתה ג'
אני מאד נהנה בת"ת כיף לי מאד אנחנו בדיוק מתכוננים לקראת 

חידון חנוכה אני שמעתי שזה משתלם.



שיעורים 
נוספים 
מפי מו"ר 
הרב 
שליט"א 
בירושלים 
והסביבה:

יום ראשון       20:45   ביה"כ "ספרא", רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים

יום ראשון          18:15    חדש!  ביה"כ "איילת השחר", רחוב מצפה, גבעת זאב

יום שני          17:30    ביה"כ "מוסיוף", רח’ יואל ירושלים

יום שני          21:30    לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות", רח’ קצנלבוגן 81 ירושלים

יום רביעי        18:00    ביה"כ "בורכוב", רח’ פישל ירושלים

יום רביעי        21:30    חדש! ביה"כ המרכזי, רחוב הקטלב הר גילה

יום חמישי       18:00    חדש! – ביה"כ "אבני החושן", רחוב אבני החושן, מעלה אדומים

מוצ"ש        22:00    חדש! – ביה"כ "קול יעקב", רחוב הנביאים 22, מודיעין

זמני  תפילות  ושיעורים
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16:10 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:10 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית(    
מתחילים בלימוד הלכות נידה מהתחלה    

07:30 שחרית מנין ראשי  

12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  

13:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

14:00 מנחה מנין א  

14:30 שיעור מוסר  

15:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב  

16:40 )בשקיעה( שיעור הלכה  

17:12 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

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

פעילויות לנשים בשבת

13:00 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:00 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    05:30 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה( 

שחרית מנין ב'    07:00

שחרית מנין ג'    07:30 )בישיבה הודו ב7:45(

שחרית מנין ד'    08:15

מנחה      16:20

ערבית מנין א'    סמוך למנחה

ערבית מנין ב'     בתום השיעור המרכזי

שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30

יום ראשון     עין יעקב - עיון באגדות חז"ל

יום שני     אמונה ובטחון

יום שלישי    פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא

יום רביעי     ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב

יום חמישי    הלכות שבת/מועדים

פעילויות לנשים

יום שלישי    20:45  שיעור בחסידות
     מהרבנית חנה בקרמן תחי'

יום שני                     21:00 שיעור חדש! בריאות טבעית ע״פ  
     היהדות - א. פורמן

פעילויות לילדים

יום שלישי     18:00  מתמידים לילדים, משניות,
תהילים, סיפורי צדיקים ועוד. הגרלות ופרסים למשתתפים

תפילות לימות החולתפילות ושיעורים בשבת קודש

שיעור בהלכות נידה 

חדרי 
אירוח



המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

בס“ד
ביום רביעי התקיים שיעור בהלכות שבת לאברכי הכולל לדיינות 

 ורבנות ממרן הראשון לציון הרה״ג יצחק יוסף שליט״א 

כמו כן נשגר קמיה מורנו ורבנו ברכת מזל טוב ולרעייתו הרבנית תחי׳ 
 - בהיכנס נכדם בבריתו של אברהם אבינו ע״ה.

ויזכו לראות דורות ישרים מבורכים עדי עד


