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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

חסדי שמואל
ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

שר  מרן  של  הטהורה  נשמתו  לעילוי  מוקדש  העלון 
התורה ופוסק הדור, מורנו ורבנו מרן הגאון

רבי עובדיה יוסף זצוק״ל, שזכותו הגדולה תגן עלינו.
להצלחת: דוד בן שמחה וב”ב לרפואת: חיים בן תמר

יניב בן אהובה לעילוי נשמת: מרדכי בן שמחה
ניר אלון בן מרגלית

זמני שבת לפי לוח אוה"ח *שעון קיץ

כניסה      יציאה       ר“ת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

הפטרה

19:12       18:34       17:24

19:08       18:31       17:41

19:09       18:31       17:41

19:11       18:34       17:44

ואשה אחת )מלכים ב ד(

הקהילה הקדושה "כאייל תערוג" מתאחדים בכותל המערבי

עם מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א
לתפילת רבים לרפואת החולים ולהצלחת התורמים ושפע ברכת ה'

באמירת תהילים ושירה לה׳ יתברך

מוצאי שבת וירא בשעה 21:00
21:00 - תפילה גברים ונשים

22:00 - סעודה במסעדה סמוכה גברים בלבד

"ותעל שוועתם אל האלוקים..."

"רחום וחנון ה'"

הזהור הקדוש בפר' פנחס אומר שכל המטרה שלמענה ה' ברא 
את העולם כדי שהנבראים יגידו לקב"ה כמה אתה רחום, "חסד 
ורחמים מלא כבודו" אין מקום להכניס עוד משהו. בכל דבר אדם 
יכניס את רחמיו של ה', הדירה שלך לא נמכרת 'איזה רחמן ה', 

הוא לא רוצה שאני יעבור דירה'.
אומר בעל התולדות "נמצא שכל הנמשך לאדם מרחמנות נמשך, 
ודע לך יש למעלה מרי חסד ומרי דנים" אם כן למה ה' ברא 
מקטרגים בעולם אם הוא כולו רחמנות אלא "והדינים אין להם 
רצון לקטרג כי רצון המלך בדין רק מרחמנות, אך הם נבראו 
בשביל זה )היינו בשביל לקטרג( ודומה כמו שציווה המלך לעשות 
דבר המכעיסו ומחויב לעשות בלי רצונו, כך המקטרגים עושים 
בחיוב התמנותם ורוצים שלא ישמעו להם" ה' ברא את המקטרגים, 
אבל הם יודעים שה' לא רוצה אותם, ה' לא רוצה דין הוא רוצה 
רחמים, ה' ברא את המקטרגים וציווה עליהם תכעיסו אותי, "וזהו 
"הכפירים שואגים לטרף" כפירים המקטרגים שואגים למה הם 
צריכים לטרוף" למה אנחנו צריכים לקחת מאדם שעשה עוונות 
את החיות שלו "תבקש מאל אוכלם" אנחנו רוצים שאתה תתן לנו 
את האוכל "ומותר לבקש מהם מידת החסד, אלא למה בראם ה' 
"תזרח השמש יאספון" תזרח השמש מידת הרחמנות ואז יאספו 
מציאותם כי יכרתו הדינים והוא יתברך אוהב זאת כשאדם מגביר 
הרחמים, הרחמים מבטלים הדין. לכן אדם צריך להיזהר מאוד 
לתת שבח והודאה לה' על הגבורות כמו על החסדים, כי באמת 
הוא חסד ממש כמו שאמרו רבותינו צדיקים מהפכים מידת דין 
לרחמים שמבינים שמידת הרחמים היא חסד ע"י זה גם למעלה 
נהפך הכל לרחמים" זה התענוג של ה', כאשר בא לאדם איזה 
קושי או בעיה והוא אומר איזה רחמנות של ה', 'איך אתה מרחם 

עלי ה', איך אתה אוהב אותי'.
בבניינים אצלנו מי ששופך את האשפה ונופל לו איזה בקבוק קולה 
מהשקית, ישר יש מצלמה שמצלמת אותו ותולים את התמונה 
שלו בכניסה, אמר לי משהו שבטעות נפל לו בקבוק וצילמו אותו 
ותלו את התמונה בכניסה אמרתי לו 'איזה רחמנות של ה' שעשו 

לך את זה, הייתה צריך להיות באיזה תאונה, ה' אמר נעשה לך 
איזה בזיון "חוננו ה' חוננו כי רב שבענו בוז".

אם נצייר את כדור הארץ אנחנו אפילו לא נקודת אבק על כדור 
הקוסמוס, אז למה כל זה? רק כדי שיבוא אדם ויגיד 'איזה רחמנות 

ה'! איך אתה מרחם עלי'.
אישה רואה ב- 12:00 בלילה את הבן שלך עושה פיצות במטבח 
מלכלך את כל המטבח. עכשיו היא שפשפה את כל המטבח 
וגמרה לעשות ואקס ' ה' איך אתה מרחם עלי, איזה רחמנות, 
במקום שהלילה יהיה לי כאבי גב ה' נתן לי לשטוף כלים ב- 
2:00 בלילה" בשביל זה ה' ברא את כל העולם. "חמלה גדולה 

ויתירה חמלת עלינו"
לכן אומר מאור השמש, הדבר היחידי שלא כתוב בתורה שהוא 
נברא או נוצר זה המים "ורוח אלוקים מרחפת על המים", אבל 
מאיפה המים באו, "ראוי לשים לב מפני מה המים אינם בחשבון 
הנבראים, לא נאמר בהם לשון בריאה או יצירה או עשיה וידוע 
כי התורה נקראת מים "אוי כל צמא לכו למים" ולכן אינם 
בחשבון הנבראים, כי התורה קדמה אלפיים שנה לעולם וראתה 
חוכמתו יתברך לתת עצה לאדם אשר ירצה לזכות אל התורה, 
על זה כתיב "יקוו המים אשר מתחת לשמים אל מקום אחד" 
רצה להגיד שימליך את הקב"ה שמים וארץ וארבע רוחות עולם 
בתיבת אחד וע"י זה יזכה לתורה" יש רק אחד שהוא אחד ויחיד 
ו"גודלו וטובו מלא עולם" הוא לא פעם טוב ופעם רע מתפצל 
כמו בני אדם. אחדותו יתברך באמת לעולם כי טוב. הוא רק טוב 
גם כשפיטרו אותך מהעבודה, וגם כשנתנו לך דו"ח וגם כששרטו 

לך את האוטו הכל ברחמנותו עלי. 
"כשהקב"ה עושה לאדם משהו בעולם, הוא עושה לו את זה 
בתכלית הטובה, כי כל הבא לעולם הכל מה' והכל לטובה בתכלית 
הטובה הכפולה, רק אין אנו משיגים כאשר אין משיג החולה 
בטובה שעושה לו הרופא בהשקותו מים המרים אשר לא יערב 
לחיך ומולידים לו קיאה שוברים את גופו וכאשר שב לאיתנו 
יכיר טובת הרופא וינשק כפות רגליו וכן אנו בהגיע לנו הרעה 
לא נבחין כי היא רפואה שלימה ותכלית הטובה לנפשותינו וכמה 

יש לנו לשמוח בראותנו את הצלחת הרשעים ומצרי ישראל" 
"הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך"

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת וירא גליון 480, ט"ז מרחשון תשפ"ב

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א, באמונה ובטחון. לצפיה בשיעור המלא - אתר “כאייל תערוג“

"ֵא–ל כַּבִּיר 
לֹא יְִמַאס 

ּתְפִלַּת 
ַרבִּים"

"וירא והנה שלשה אנשים..."
בראי הפרשה
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בשר אדום
בריאות ותזונה

אין ייאוש בעולם
סיפור אישי
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החתם סופר זצ"ל
גדולי ישראל
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אחרי מאה ועשרים
סיפור לשבת
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

"לעשות רצונך אלוקי חפצתי"
בפרסומת לתכנית אור קולית, על תקנון וגבולות, קראתי את השורות הבאות: 
"שכשהזהות נלקחה ממך, ומלחמה הפכה למטרה, כשרגש  נקם עולה בליבך, 

עדיין בידך הבחירה..."
בשבוע שעבר הוסבר שאתם אמורים להרגיע את הבת, נזהרים מלמתוח בקורת 
על הסמינר, ודאי לא להתקיף את  הצוות. ובכל זאת אתם ודאי חושבים, 
מרגישים שתלבושת אחידה מוחקת באיזשהו מקום את הטעם האישי של 
הבנות בסמינר. כולן אותה חולצה זה עובר, אבל כל הבנות – דקות גזרה, 
מלאות, כולן עם חצאית קפלים באורך אמצע. אתם מרגישים שהזהות והטעם 
האישי נלקח מהבת שלכם. והבעיה העיקרית שכבת מתבגרת היא שונאת 
את כל מי שמעיר לה ודורש ממנה לקבל את מגבלות הסמינר. היא מוכנה 
להילחם בעוז נגד כולם, עולים בה רגשי נקם ברמה כזו של "לנקום" בסמינר 

ולעבור על ההלכה. איך עוד נוכל לעזור לה?
נדבר אתה על הצורך להפריד בין הגבולות לבין הקובעים אותם. אמרו לה: 
"בסמינר חייבו אותך ללבוש חצאית אמצע. כעסת, נפגעת, התנגדת. האם 
זה הגיוני שלכן תלבשי כעת חצאית קצרה שלא לפי ההלכה?" מה זה משנה 
איך דברה אליך המנהלת? מה זה משנה שהסמינר הכעיס אותך בדרישה הזו. 
הרי זו לא דרישה של הסמינר. זה הקב"ה מחייב, זו ההלכה. הובילו אותה  
להפריד בין הכעס על המנהלת שדרשה, לבין ההלכה. וכשהבת תדע להפריד 
היא תצליח דבר ראשון לקיים את דרישות התקנון המושתתות על דרישת 

ההלכה, ואח"כ תצליח גם להזדהות עם דרישות הסמינר. 
ומה עם הקפלים של החצאית? במסגרת לימודית כלשהי ישבנו מספר נשים 
והתדיינו בעניין התמודדות שמירה על תקנון הלבוש והמראה החיצוני. בין 
המתדיינות הייתה יסמין, מנהלת צוות באחד מבתי המלון בירושלים, שהיא 
גם אמא לבנות מתבגרות. היא עוררה נקודה מטרידה: "כשמגיע מלצר לא 
מגולח לעבודה, אסור לי לתת לו לעבוד והוא נשלח הביתה. כשזה קורה פעם 
שלישית, הוא מקבל מכתב פיטורין. אם הוא יגיע ללא פפיון, או כל פריט 
לבוש אחר, הוא לא יורשה לעבוד באותו יום. המלצר יודע שאלו הכללים. 
הוא לא מתווכח, וכמעט שלא קורה שהוא מגיע לא לפי התקנון. ולמה המורה 
של הבנות שלי צריכה לריב אתן על חצאית קפלים? על גרביים בצבע רגל?" 
למה באמת שאלו כולן לא רק את יסמין, אלא גם את עצמן. כי כל עובד יודע 
שאם הוא יפר את תקנון המראה החיצוני של המקום בו הוא מועסק, הוא 

יושהה מהעבודה, או אפילו יפוטר. 
שרה, שבחיי היום יום מדריכת השמה, ומעבירה קורסים כיצד לעבור ראיון 
עבודה בהצלחה, מוסרת סדנא "להתלבש להצלחה". המסר שהיא מעבירה 

שלהופעה החיצונית יש חשיבות רבה על הרושם אותו רוצים ליצור. 
לנשים המבקשות לשדר מכובדות, גם לנשים שאינן שומרות תורה ומצוות, היא 
ממליצה ללבוש חולצות עם שרוולים גם בקיץ. מומלץ חולצות עם כפתורים. 
גם לסגנון הנעליים כללים משלהם. לכמות התכשיטים, גודל העגילים. יש 

התייחסות ל"מה את משדרת לפי סגנון התכשיט". 
חבר כנסת לא יגיע למשכן הכנסת במכנסיים קצרים וסנדלים. וכדי שהנוסע 
ינהג בכבוד כלפי הנהג, חויבו הנהגים ללבוש חולצות גבריות, ועניבה תואמת. 
הסבירו לבת הסמינר שלכם, שקשה לה עם תקנון הלבוש,  שהבגדים מכונים 
"מכובדי" כי הם לכבוד ולתפארת. שוטר שסיים את עבודתו לפני כמה שעות, 
יסתובב בגאווה עם אשתו בסופרמרקט לבוש במדים, עם כל אותות ההצטיינות 
וסמלי הדרגה, כדי לקנות טישו, כי הוא מתכבד בבגדים הללו. אמא, שימי גם 
את לב איך את מתלבשת. האם הלבוש שלך תואם הלכה? האם התכשיטים 
אותם את עונדת, האיפור שלך,  מוסיפים לך חן יהודי? נלמד את הבנות שלנו 

ואותנו, להתפאר במראה של בת מלך.
נכתב ע״י ז. קליין
מייעצת חינוכית, סמינר "הר חומה"

המדור פתוח לתגובות, שיתופים, ועצות בנושא בית ספר והורות:
zkl55848@gmail.com 

50 ש"ח 
לספר!
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בשר אדום

'בשר אדום' הינו כנוי לבשר בקר. לבשר בקר יצא שם רע בעקבות ממצאי 
מחקרים, שגילו סיכון מוגבר ללקות במחלות שונות, בעיקר במחלות לב 
וכלי הדם וסוגי סרטן מסוימים. על פי מחקר מקיף, הן גברים והן נשים 
שאכלו את הכמות הגבוהה ביותר )135 גר' ויותר ליום( של בשר אדום היו 
בעלי סיכון גבוה יותר לעלייה מתונה בכלל תמותה -וגם לעליה בתמותה 
מסרטן וממחלות לב וכלי הדם, מאשר אלו שאכלו את הכמות הקטנה ביותר 

)מעט יותר מ-15 גרם ליום(. 
השפעותיו המזיקות של בשר אדום, כאשר נאכל בכמות גדולה מהמומלץ, 
מוסברות על ידי מנגנונים שונים. בהקשר לסרטן, מהווה בשר אדום מקור 
למחוללי סרטן וחומרים רב-טבעתיים ארומטיים. חומרים אלה )שלא קיימים 
בבשר לא מבושל( נוצרים בזמן בישול, צלייה או טיגון בטמפרטורות גבוהות 
וככל שהחום גבוה ומשך הבישול, הצלייה או הטיגון 
עולה, גדלה כמותם בבשר. יתר על כן, בשר אדום 
הוא מקור לחומצות שומן רוויות. מחקרים 
קושרים את חומצות השומן הרוויות בסיכון 
מוגבר להתפתחות סרטן נשים והמעי 
הגס ולהיווצרות טרשת עורקים המביאה 
להתפתחות מחלות לב וכלי הדם. מחקרים 
אחרים מצאו קשר ישיר בין צריכת בשר 
אדום ויתר לחץ דם, אם כי המנגנון לא ברור 
ומשערים, כי יתכן שבשר אדום נאכל במקום 

מזונות בעלי השפעה מיטיבה, כגון גרעינים מלאים, פירות וירקות.
לאור ממצאי המחקרים, המליצה פירמידת המזון החדשה של משרד החקלאות 
האמריקאי לצרוך את חלקיו הרזים של הבשר האדום ולצמצם את צריכתו. 

מומלץ לאכול, לכל היותר, 50 עד 85 גרם בשר אדום ליום.
ראוי לציין, שאחוז השומן בבקר הישראלי )על סמך דיווח מועצת הבקר( 
נמוך מזה שבבקר האמריקאי. בשנים האחרונות מגדלים בארץ בקר רזה, 
שמרבית נתחי הבשר שלו )מלבד אנטריקוט( הינם בעלי תכולת שומן הנמוכה 
לרוב מזו של העוף וההודו או לכל היותר משתווה להן. כתוצאה מכך, קטנה 
בו יותר גם תכולת השומן הרווי. עצה קטנה: הימנעו מבשר מעובד המכיל 

את הלוגו האדום - שומן רווי ברמה גבוהה.
למרות זאת, מומלץ לצרוך בשר אדום במתינות, בשל השפעותיו המזיקות 

שאינן קשורות בתכולת השומן.
חשוב לציין, כי מחקרים מצאו שירקות הנאכלים לצד הבשר, בעיקר ירקות 
כמו ברוקולי, כרוב, כרובית מנטרלים במידה רבה את ההשפעות השליליות 

של הבשר האדום.
אנשים רבים נמנעים מאכילת בשר אדום, בגלל המוניטין הרע שיצא לו 
עקב הסיכון המוגבר לנזקים בריאותיים. שוללי צריכת בשר אדום, שוכחים 
את עובדת היותו מקור מזון עשיר במיוחד במספר רכיבי תזונה. בשר אדום 
הוא אחד מהמזונות העשירים בברזל זמין. הוא מהווה גם מקור טוב לחלבון, 
מינרלים )נוספים על ברזל(, כמו אבץ, סלניום וזרחן וויטמינים, כמו ויטמין 
B12, ניאצין, תיאמין וריבופלאבין. כמו כן, בשר הוא אחד המקורות העשירים 

בחומצה אלפא ליפואית שהינה חומר נוגד חימצון בעל עצמה רבה.
תכולת ברזל גבוהה באופן יחסי מצויה גם בהודו אדום, אך רק בשר בקר 
עשיר במיוחד בויטמין B12 . מנת בשר בקר טרי במשקל 100 גר' מספקת 
כמות של  ויטמין B12 שהיא מעבר לכמות היומית הנדרשת בכל גיל. חשוב 
לציין שמקורות המזון לויטמין זה הם רק מהחי. ויטמין B12 הינו רכיב תזונה 
חשוב. בין תפקידיו הרבים בפיסיולוגיה של גוף האדם, השפעה על מערכת 
העצבים המרכזית וההיקפית, על מוח העצם,  על העור, על תקינות כלי 
 .DNA הדם, על אנמיה, על גדילה תקינה וכן יש לו תפקיד חשוב בייצור

הרב בנימין גולד
ַוָּיָרץ  ַוַּיְרא  ָעָליו  ִנָּצִבים  ֲאָנִׁשים  ְׁשֹלָׁשה  ְוִהֵּנה  "ַוַּיְרא 

ִלְקָראָתם" )בראשית י"ח, ב'(

אמרו חז"ל "גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה )שבת קכז, ב(
וכבר התקשו המפרשים, וכי לא די שתהיה הכנסת אורחים גדולה כהקבלת 

פני השכינה, מדוע היא יותר מהקבלת פני השכינה?
וידוע מדברי הגר"א זיע"א, שהרי הנפטר מרבו אל יפטר ואחוריו אל רבו, 
וכן כהן גדול שיוצא מבית קדשי הקודשים יוצא ופניו כלפי השכינה, והנה 
באברהם מצינו כשהלך לקבל פני האורחים אמר להקב"ה שימתין עד שיקבל 
פני האורחים, וכשאברהם הלך היה לו לילך ופניו כלפי ה' ואחוריו לאורחים, 
ולא עשה כן וכמו שכתוב "וירץ לקראתם" ומכך שגדולה הכנסת אורחים יותר 

מהקבלת פני השכינה.
ומדוע באמת גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה? והביאור 
בזה שיש להבין את כל העניין הזה של הקבלת פני השכינה, וכי הקב"ה צריך 
להקבלתנו? אלא שבכך שאנו מקבילים פניו, אנו מרגישים בעצמנו קרבת 
אלוקים, כשאנו אומרים "עלינו לשבח" שהיא כהקבלת פני השכינה, ומבקשים 
"ועל כן נקוה לך ה' אלוקינו לראות מהרה בתפארת עוזך וגו'" הרי אנו מרגישים 
בזה קרבת ה' ומבקשים קרבת ה', זו מעלתה של הקבלת פני השכינה, לתת לנו 

קרבת ה' שהיא יסוד עבודת ה'!
מעתה בכל עשיית מצוה הרי אנו מרגישים ומקיימים ו"ואני קרבת 
ה'" אבל כשנחשוב על מעלתה של מצוות הכנסת אורחים, הרי יש 
בה יותר מכל המצוות, במה שאדם מקיים במצווה זו מצווה בגופו 
בנפשו ובממונו, ויותר היא מקיום מצות לולב וכדו', שעושה אדם 
בממונו ובכל נפשו, שזה עושה רק לעצמו, אבל הכנסת אורחים הרי 
אדם עושה בגופו, בנפשו וממונו לשני ולא לעצמו, בזה יש מעלה 
גדולה יותר מכל, ולכן במצוה זו שמקריב כל כולו למען השני, הרי 
קרבת ה' שבזה היא גדולה לאין שיעור, ויותר מכך שהרי בהקבלת 
פני השכינה אדם מרגיש קרבת ה', ובקיום מצות הכנסת אורחים הרי מקיים 
בפועל הנהגת הקב"ה, שהולך ומתנהג במידותיו – ואין קרבת אלוקים גדולה 

מזו!! ולכך יותר אף מהקבלת פני השכינה.
בזה קרבת ה' ומבקשים קרבת ה', זו מעלתה של הקבלת פני השכינה, לתת 

לנו קרבת ה' שהיא יסוד עבודת ה'!
מעתה בכל עשיית מצוה הרי אנו מרגישים ומקיימים ו"ואני קרבת ה'" אבל 
כשנחשוב על מעלתה של מצוות הכנסת אורחים, הרי יש בה יותר מכל המצוות, 

במה שאדם מקיים במצווה זו מצווה 
בגופו בנפשו ובממונו, ויותר היא 
מקיום הקבלת פני השכינה אדם 
מרגיש קרבת ה', ובקיום מצות 
הכנסת אורחים הרי מקיים בפועל 
הנהגת הקב"ה, שהולך ומתנהג 
במידותיו – ואין קרבת אלוקים 
גדולה מזו!! ולכך יותר אף 

מהקבלת פני השכינה.
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אחרי מאה ועשרים

הרב עלקין היה מרביץ תורה לבעלי בתים בברוקלין ומסר שיעור על כל הש"ס. 
יחודו של הרב עלקין היה בכך, שהיה סגי נהור ואמר את כל הגמרא על פה וכל 
הרש"י בלשונו ממש! ולא זו בלבד, אלא אף היה מכווין ומורה באצבע לבעלי 
בתים להסתכל בגמרא במקום פלוני, תוך כדי שהוא גוער בהם "לא שם אלא 

שלוש שורות למטה..." 
מעשה שהיה. מר קאפלמן היה יהודי פועל פשוט אך בעל ייסורים, אשתו הצעירה 
חלתה ונפטרה לעולמה בהשאירה את בנם יתום. קאפלמן נאלץ לחפש אחר שידוך 
והתחתן בשנייה. לא עבר זמן רב, ואבי הילד היתום ראה שהאם החורגת דוחקת 
את רגלי בנו. בכורח המציאות הוא נאלץ להכניסו למוסד ליתומים. מבחינה 

חומרית מר קאפלמן הלך והתעשר, ואשתו השניה וילדיה ידעו חיי רווחה 
ועושר. וכך חלפו השנים, קאפלמן הזקין וחלה וכאן התחיל להעסיק 

את האשה הרעיון כיצד עליה לפעול כדי שהירושה במלואה תיפול 
לידי ילדיה בלי שבנו הבכור של בעלה יהיה שותף בה. היא ייגעה 
את מוחה והגיעה לרעיון, לתת הוראה לאחות הצמודה למטת 
החולה כי תמנע את כניסתו של אותו בן, ובכל עת שיבוא לבקר 
תמצא האחות אמתלה כלשהי שהחולה ישן וכדומה, כך שאי אפשר 

להיכנס אליו. האחות קבלה ממנה מתת יד מיוחדת עבור הבטחתה 
למלא אחר הוראה זו. עבר זמן מה והבן לא התייצב לפני אביו החולה 

משום שנמנעה כניסתו אליו, ואז היא התחילה לדבר סרה על הבן בפני 
בעלה החולה. "אתה רואה איזה בן יש לך? אביו חולה מסוכן והוא לא מגלה עניין 
לבקרו ולדרוש בשלומו"... מכאן ואילך היתה דרכה סלולה לפניה לכוונו בכתיבת 
הצוואה. ברוב כעסו הסכים החולה להדיר את בנו הבכור מחלקו בירושה. היא 
הזמינה עו"ד שיכתוב את הצוואה כדת וכדין ודאגה שירשום לזכות הבן הבכור 
סכום סימלי של 50 דולר, כי כך היה חוק המדינה שאם שם הבן המודר מחלקו 
בירושה לא מופיע בצוואה כלל, מייחסים לאב מצב של אי שפיות מחמת זיקנה 

או חומרת המחלה, ואז יכול היה הבן המקופח להגיש ערעור לבית המשפט.
העו"ד כתב את הצוואה, וכשסיים הקריא אותה באזני החולה והלה אישר אותה 
ונתן את חתימתו. האחות הוחתמה בתור עדה. האשה היוזמת הייתה בטוחה כי 
מעתה לה מה לדאוג, וברגע שיעצום החולה את עיניו סופית היא וילדיה יגרפו 
לידיהם את כל הרכוש שהשאיר אחריו, כולל שני הבניינים בצירוף עשרות אלפי 

הדולר שנשארו במזומנים, פרט ל-50 הדולר שיקבל הבן המקופח. כאשר נודעו 
לבן הבכור פרטי הצוואה אביו כבר לא היה בחיים. התמזל מזלו לפגוש את הגאון 
הנודע הרב עלקין, הוא שטח לפניו את בעייתו וביקש את עצתו. הוא סיפר לרב 
כי ניסה להתייעץ עם עורך דין, והוא הציע לו לטעון כי האב לא היה שפוי בעת 
כתיבת הצוואה, אך כיון שהעו"ד והאחות הרחמניה אישרו בחתימותיהם כי 
החולה היה שפוי, אין כמעט סיכוי שיצליח לסתור את דבריהם, והבן פרץ בבכי 
מר לפני הרב. תחזור אל עורך הדין, יעץ לו הרב, ותגיד לו שיבקש מהשופט כי 
ייתן הוראה לתרגם את הצוואה מלשון הקודש לשפת המדינה. ומאחר ובמקור 
יש בצוואה כמה משפטים קצרים, שלשם הדיוק בתרגום לאנגלית על המתרגם 
להיעזר ברב הבקי בנקודות הקטנות, שיזמינו אותו – את הרב עלקין – והוא בעזרת 
ד' ידע איך לכוון את פני הדברים כדי שהאמת תצא לאור. השופט האמריקאי 
קיבל את ההצעה. הרב עלקין עקב אחר עבודת המתרגם ונתן לו הוראות. מי 
שבקי בעבודת התרגום משפה לשפה יודע, כי לא ניתן לתרגם מלה אחר מלה 
אלא צריך לתרגם משפטים שלמים או קטעים שלמים, ע"מ שהם יקבלו את 
המובן המקורי כפי שהתכוון אליו הכותב. אך כאן הציג הרב דרישה למתרגם 
לגבי אחד המשפטים בצוואה, כי יביא אותו מלה במלה על פי המקור. המתרגם 

התווכח על כך, אך הרב גילה נוקשות.
בנוסח המקורי בלשון הקודש לא הופיעו המלים "לאחר מותי" כפי שהתרגום 
באנגלית הביא, אלא היה כתוב שם כי לאחר 120 שנה תתחלק הירושה. 
וכאן דרש הרב להביא את המלים "לאחר מאה ועשרים שנה" לתרגום 
האנגלי, כפשוטן, בלי להפוך אותן לכוונה המובנת מאליה. המתרגם 
נאלץ להיכנע להוראת הרב, ויצא מכך כי עד לאותו תאריך רחוק 
אין ליורשים רשות לקבל את הנרשם לזכותם...המשפט התנהל 
בנוכחות התובעים משני הצדדים. האשה ובניה דרשו את הכל 
פרט לסכום הפעוט של 50 דולר שהועיד המוריש לבן הבכור. 
וכאן התייצב עורך הדין של התובע וטען: אמנם כן, האשה צודקת, 
והיא תקבל את המגיע לה בדיוק על פי ההוראות בצוואה – לאחר 
120 שנה... מפיות הנוכחים בבית המשפט פרץ צחוק אדיר וקשה 
היה להשתיקם. עורך הדין מטעם היורשת ובניה החוויר כסיד, והוא ניסה 
להסביר את המשמעות של הביטוי "לאחר מאה ועשרים שנה". השופט אף 
הוא הבין כי היה זה תכסיס של הרב הפיקח שעמד לצדו של הצד המקופח, 
שבאמצעות הביטוי הזה העמיד תירוץ שיעכב את חלוקת הירושה עד שיוסכם 
בין הצדדים להגיע לכלל פשרה, שאם לא כן תעקל הממשלה את כל הירושה 
לאורך תקופה של 120 שנה, ועם תום פרק זמן זה היא תחזיר את הירושה למי 
שיוותר מבעלי הזכויות לאחר כמה דורות. היורשת התכסיסנית שמחה לשמוע 
כי הבן הבכור מוכן להתפשר עם היורשים, ולהותיר גם להם חלק לאחר שיקבל 

את המגיע לו על פי זכותו... 
העיתונים באמריקה פרסמו את המשפט, בהדגישם את חכמתו של הרב היהודי 
שהצליח להגן על זכויותיו של בן מקופח בירושה, וכולם הבחינו בעובדה שאותה 

חכמה מקורה בתורה שהרב היה בקי בה ושאב אותה מתוכה.
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו במייל:
b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

סיפר יהודי יקר מקהילת "חסדי שמואל" של הגר"א עמרמי: 'אני גר בסמיכות 
לבית הכנסת של הקהילה הקדושה, והנה יום אחד גליתי שהשכן מולי מוכר 
את הדירה שלו. התייעצתי עם אשתי והחלטנו שאם הסכום יהיה בסביבות שני 
מיליון שקל נעשה מאמץ וננסה לרכוש את הדירה כדי שנוכל לחבר את שתי 
הדירות לדירה אחת גדולה ויפה. פניתי אל השכן והוא הפתיע אותי כאשר ביקש 
סכום של כשלושה מיליון שקלים, החלטנו שהסכום גדול עלינו ואנחנו יורדים 
מסיפור קניית הדירה. רגע לפני עליתי לכבוד הרב אייל עמרמי שליט"א כדי 
להתייעץ אתו, והוא אמר לי: 'אין מה להתייאש, תשקיע את כל כולך בתפילה 
ובכייה בחצות לילה'. ואז החלטנו אני ואשתי לנסוע כל יום במשך חודש לכותל 
המערבי ולהתפלל ולבכות לה' בשעת חצות לילה, לאחר שבוע השכן התקשר 

אלי ושאל אותי אם אני עדיין מעוניין בדירה ושהוא מוכן למכור לי אותה 
ב300,000 ₪ פחות ממה שהוא רצה, הודעתי לו שהסכום עדיין יקר בשבילי 
לאחר עוד שבוע של חצות לילה עוד פעם הוא התקשר וכבר היה מוכן לרדת 
בעוד 200,000 ₪ אבל עדיין סירבתי. ולאחר עוד כמה ימים אביו של אותו שכן 
התקשר אלי ואמר לי: 'בני מתבייש להתקשר אבל בוא תיקח את הדירה במחיר 
שרצית', כמה גדולה מעלת תיקון חצות וכמה חשוב לשמוע לצדיקים שבדור!!!

אין ייאוש בעולם
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ר' משה סופר- החתם סופר זצ"ל

רבי שלמה סופר זצ"ל, נכדו של רבנו החתם סופר זי"ע, מספר בספרו 'חוט 
המשולש' מעשה מפעים על פרנס ציבור שקיבל לבדו החלטה גורלית – לשם 
שמים, תוך שהוא מסיט הצידה כל שיקול אחר ואף מסתכן בזעמם של בני 
קהילתו. היה זה כאשר נודע לבני קהילת מטרסדורף כי רבם ה'חתם סופר' 
התקבל לרבנות פרשבורג ועומד לעוזבם. ליבם חרד מאוד על כך, והם החליטו 
לבוא לפניו כולם ולבקש על נפשם שלא יעזבם. ואכן כך עשו – באו לפניו גדולים 
וקטנים, נשים וטף בקול צעקה, לעורר את רחמיו שלא יילך מאיתם וישאיר את 
הצאן ללא רועה. הדברים נגעו ללבו של ה'חתם סופר'. בדרשתו בשבת שלאחר 
מכן אמר לקהל כי אכן התיישב בדבר וחשב על כמה תנאים שאם יתמלאו יוכל 
להישאר אתם, ואף שלח את השמש – 'נאמן הקהל' אל ראש הקהל, עם אותה 
רשימת תנאים. "אולם" – המשיך החתם סופר ואמר – "לא קיבלתי כל תשובה 
מראש הקהל, ומכך אני מבין שאין בדעת ראשי הקהילה למלא אחר התנאים 

הללו, ומוכנים הם שאעבור מכאן לפרשבורג". שמעו הקהל את הדברים, ונעשה 
רעש גדול בבית הכנסת. בכעס גדול נהרו הכל אל בית ראש הקהל וצעקו עליו 
מרה איך העז לעשות כדבר הזה, לקבל החלטה גורלית שכזאת על דעת עצמו, 

בלי לערב בכך לפחות את טובי העיר ולשמוע את דעתם.
ראש הקהל שמע ונדהם. "אינני יודע מאומה מכל מה שאתם שחים", אמר. 
"לא קיבלתי שום הודעה מנאמן הקהל בשליחות רבנו". עתה הפנה הציבור 
את זעמו אל 'נאמן הקהל', שהיה אמור להביא את דברו של ה'חתם סופר' אל 
ראש הקהל, והוא זה שמעל בשליחותו, ומחמת כך עתיד רבם אהובם לעוזבם. 
חמומי המוח שבתוך הציבור כבר כמעט שלחו ידם להכותו, אולם אותו שמש, 
היה אדם נאמן שלבו כלב הארי. הוא היסה את כולם ואמר: שמעו, אכן רבנו 
מסר לי שליחות אל ראש הקהל, וידוע לכל כי עבד נרצע אני לרבנו וממלא כל 
משימה שהוא מטיל עלי, אולם הפעם נהגתי באופן שונה! אמנם גם אני רוצה 
מאוד שרבנו יישאר בקהילתנו, ואוהב אני את בני העדה שבתוכה אני יושב 
וחפץ בטובתם – אולם האמת אהובה עלי יותר מכל! והאמת היא – שלאדם 
גדול כרבנו, ראוי יותר לשבת על כס קהילת פרשבורג הגדולה, מאשר להישאר 
במטרסדורף, שהיא קהילה קטנה יותר, ואינה לפי ערכו ורום מעלתו. החלטתי 
אפוא בלבי שטוב יותר שרבנו יעבור לפרשבורג, ושם יוכל לעלות מעלה מעלה 
ולהאיר את עיני הגולה, ולהיות אביהם ורבן של ישראל –  ולכן לא הודעתי 
כלל לראש הקהל ולא עשיתי את שליחותי!"... וכן היה. לא עלתה עוד בידם 
של בני קהילת מטרסדורף להניע את לבבו של החתם סופר שיישאר אצלם, 

והוא עבר לכהן כרבה של קהילת פרשבורג המעטירה.
ר' משה סופר נולד בפרנקפורט לר' שמואל ומרת רייזל. אבותיו היו סופרי 
סתם, וממקצוע זה נגזר שם המשפחה. רבנו נודע בכינוי החת"ם סופר, על 
שם ספרו: חידושי תורת משה. מצאציו היה האדמור הקדוש ר' יוחנן סופר 

האדמור מערלוי.

1.   הוא אבי רבקה אמנו.
2.   נקרא על שם "אב המון גויים"

3.  איך קרא אברהם אבינו למקום עקידת יצחק?
4.   עם משול לחמור.

5.   הבטחת ה' לאברהם על העקידה )ב' מילים(.
6.   הסיפור המרכזי בפרשה )ב' מילים(.

אם פתרתם נכון את התשבץ תקבלו שם של עיר בארץ ישראל 
המופיע בפרשה: "              -                     "

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת

ויראוירא

 

            
            
            
            
            
            

 

מצאו מצאו 1010
הבדליםהבדלים



6

השבוע בסייעתא דישמייא בנות כיתה ט-י 
התחילו במגמות התיכון מחשבים ובקרוב 

מאד אדריכלות, לאחר שהוכנה עבורם 
חדר מחשבים מפואר בכלל הדרישה 

 ללימודי מחשבים ואדריכלות.

בקרוב יוצג בכנס הורים מרשים את 
תהליכי הלמידה והבחינות והכנה 

לבגרויות בכלל הנושאים.

ה
מ

חו
הר 

מינר 
ס

להרשמה לסמינר הר חומה
ש. הורביץ - 052-7653007  

סמינר ”בית יעקב” הר

”ב
-י
ט’

חומה
שע”י מוסדות ”כאייל תערוג”



זמני  תפילות  ושיעורים

17:30 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:50 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות נידה  

07:30 שחרית מנין ראשי  

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

15:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

16:00 מנחה מנין א  

16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב  

17:35 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

18:00 )בשקיעה( שיעור הלכה  

18:35 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

18:55 )כ-20 דק' לאחר ערבית עד זמן רבינו תם( שיעור במדרש  

פעילויות לנשים בשבת

14:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

14:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    06:00 )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      17:40

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

ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

18:15   ביה"כ "איילת השחר", רחוב מצפה, גבעת זאב
20:45  ביה"כ "ספרא", רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים

17:30   ביה"כ "מוסיוף", רח’ יואל ירושלים
21:30    לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות", רח’ קצנלבוגן 81 ירושלים

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

16:00  שיעור לאברכים כולל "לב אריאל", רחוב מגן האלף 3
18:00  ביה"כ "אבני החושן", רחוב אבני החושן, מעלה אדומים

יום רביעי

יום ראשון

יום חמישי

יום שני

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