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מאמר הרב

דתו להמיתַ ,ה ְּכ ַצ ֲע ָק ָתּה ַה ָּב ָאה ֵא ַלי ָעׂשּו ָּכ ָלה ,וכל שנה שחגגו
עצמאות ,שמחו והודו לאל שנתן להם שפע וברכה ולא ידעו
שהם שנואים ומאוסים בעיני ה' ,שמקום שנעשים בו מעשי
סדום אין לו זכות קיום ,עד שהקב"ה הפעיל את מידת הדין
במלא עוצמתה – והפכם למלח וגופרית.
עלינו לדעת ,שלוה והצלחה הם לא אינדקציה להבחין אם
אכן צועדים בדרך שה' חפץ בה ,או חס וחלילהִּ ,כי ִאם
ָמאֹס ְמ ַא ְס ָּתנּוָ ,ק ַצ ְפ ָּת ָע ֵלינּו ַעד ְמאֹד .בוקר וערב שומעים
אנו בכלי תקשורת על מעשי סדום והתעללויות שנעשים
בילדים ובחסרי ישע .ולפי נתוני עמותת 'אל–סם' אין בית
ספר תיכון ממלכתי שלא נגוע בסמים 100 .אלף בני נוער
בבתי ספר מעשנים סמים .כל נער בן  9מעורב בתקרית
אלימה 38% .מהמורים במערכת החינוך החילוני נתקלו
באלימות מתלמידיהם וכו' .והנתונים מראים שמגדלים פה
דור סדום.
אבותינו כשהגיעו לארץ הקדושה הזו ,לא שיערו שבזמן
כל כך קצר יהפכו את בניהם לגסים בעלי תאוות .ראש
הממשלה הראשון בן-גוריון אמר 'מתי נהיה עם נורמלי
ומתי יהיה כבר הגנב היהודי הראשון' ,ואותו בן-גוריון כתב
בספרו 'יחוד ויעוד'' :הגלויות המתכנסות בישראל (יהדות
בני ספרד) אינן מהוות עדיין עם אלא ערב רב ,ואבק אדם
ללא לשון ושפה וללא חינוך ללא שרשים .הפיכת אבק אדם
לאומה תרבותית היא מלאכה לא קלה!' .לנו הספרדים שומרי
התורה קרא בן גוריון אבק אדם ,ערב רב ללא שורשים .כי
דרכו של אברהם היא הפוכה מדרכה של סדום ,ופה צריך
ליצור מדינת סדום!
'עורו ישנים משנתכם ....וזכרו בוראכם' .כך צעק הרמב"ם.
והלואי ונשמע אמן כן יהיה רצון.

"וַ ה' ִה ְמ ִטיר ַעל ְסדֹם וְ ַעל ֲעמ ָֹרה ּגָ ְפ ִרית וָ ֵאׁשֵ ,מ ֵאת ה' ִמן
ַה ָּׁש ָמיִ ם .וַ ּיַ ֲהפְֹך ֶאת ֶה ָע ִרים ָה ֵאל וְ ֵאת ּכָ ל ַהּכִ ּכָ ר וְ ֵאת ּכָ ל י ְֹׁש ֵבי
ֶה ָע ִרים ,וְ ֶצ ַמח ָה ֲא ָד ָמה"
ממהפכת סדום הסיקה הגמרא הלכה למעשה שלעולם ידור
אדם בעיר שישיבתה קרובה ,ופירש רש"י 'שנתיישבה
מקרוב' .כלומר עיר חדשה שמתוך שישיבתה קרובה
"הּנֵ ה נָ א ָה ִעיר ַהּזֹאת ְקר ָֹבה ָלנּוס
עוונותיה מועטים ,שנאמר ִ
ָׁש ָּמהְ ,ו ִהיא ִמ ְצ ָער" – מתוך שישיבתה של מצער קרובה,
עוונותיה מועטים .מלמדתנו הגמרא שהגם שהעיר מצער
הייתה שייכת לחבל סדום ועמורה וגם היא הייתה נוהגת
בחוקי סדום ,ואותם מעשים רעים שנעשו בסדום נעשו גם
כן במצער ,ובכל זאת אותה הקב"ה לא הפך .אותה הקב"ה
השאיר וזאת משום שהיא נבנתה שנה אחת לאחר סדום
ועמורה .סדום חגגו  52שנות שנות עצמאות ואילו מצער רק
 ,51ולכן עדיין סאתה לא גדשה ,ועדיין נהג ה' עמה במידת
ארך אפים .אם כן ,בזה שנבנתה שנה מאוחר יותר ,האיחור
בבנייתה נתן לה הצלה שלא להחרב יחד עם שאר  5ערי
סדום ועמורה.
ובודאי האנשים שגרו בסדום ונהנו משלותה ויופיה
של סדום ,כמאמר התורה – כגן ה' ,הייתה סדום גן עדן
עלי אדמות כי כולה משקה ,כולה היתה נחלים ומעיינות
שיוצאים בבקעה ובהר ,ואותם אנשים בוודאי סברו שזה
מאהבת האל אליהם ,והנה הגפן נותנת פריה ועץ השדה רבה
והולך ,וכך היו בטוחים שהם החברה המתוקנת והנאורה,
באמרם 'מה פתאום לתת לעניים אוכל! שילכו לעבוד! כמו
שכולם עובדים!' ,ואוי ואבוי מי שנתן לעני לאכול! אחת
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כיצד נשמר את הזוגיות לאורך זמן  /חלק ב'
בעלון הקודם התחלנו לכתוב עצות שיעזרו לכל אחד ואחת
מאיתנו לשמר על הזוגיות לאורך זמן ,מבלי שהיא תשחק לאחר
זמן .לפניכם מס' עצות נוספות שכדאי לתת עליהם את הדעת.
פיתוח מחויבות אישית  -לקיחת אחריות אישית מלאה על מעשינו
לצורך השקעה תמידית בעבודה הזוגית .על כל אחד מבני הזוג לא
להטיל את מלאכת השינוי על השני ,אלא להשקיע בעצמו ובתיקון
מידותיו ולראות בחיי הנישואין אתגר שעליו לצלוח .עצם ההשקעה
היא המפתח להצלחה.
עבודת צוות  -מחקרים שערכו תחרויות בין זוגות ,גילו שזוגות
שהצליחו יותר הם זוגות שעבדו כצוות בצורה מוצלחת .עבודה
בצוות מתאפשרת כאשר כל אחד מבני הזוג מודע ליכולותיו
ולכישרונותיו כמו גם לחסרונותיו ומוגבלויותיו שלו ושל זולתו.
בני זוג אלו משכילים לנצל את תכונותיהם הטובות של כל אחד
מבני הזוג למען קידום מטרה משותפת .הם לא חושבים שאם הם
שונים זה אומר שהם לא מתאימים או לא מסתדרים ,הם גם לא
חשים שהכישרון של השני מהווה איום עבורם ,אלא להיפך ,כל אחד
עושה את תפקידו בבית בהתאם לכישרונותיו ויכולותיו בלי תחושת
מרמור של "למה דווקא אני".
אמירת תודה ומחמאות  -יש להודות באופן משמעותי ועקבי על כל
מעשה חיובי של בן הזוג ,ולא לראות את אותו מעשה כמובנן מאליו.

גם במחמאות יש להכביר במילים
ולתאר מדוע היא מגיעה לאדם ביושר
גמור .למשל" :זה היה יפה מאד איך שהרגעת
את יוסי ,הוא בכה ובכה ואני ניסיתי להרגיע אותו במשך חצי שעה
ולא הצלחתי ,ואז הגעת אתה ובגישה המיוחדת שלך הצלחת להרגיע
אותו תוך דקות ספורות".
הימנעות מביקורת  -המרת הביקורת לשפה של צרכים ,רצונות
ורגשות.
יש לדעת ולזכור שאין ביקורת חיובית .כל ביקורת שנאמרת ,אפילו
כ"ביקורת בונה" עלולה להתפרש אצל השני כפגיעה .לכן ,עלינו
ללמד את עצמנו לדבר בשפת ה"אני" " -אני מרגיש /צריך/רוצה",
ולא" :אתה לא עושה כך וכך ."...כאשר נבהיר לבן הזוג שיש לנו
צרכים משלנו ,למשל – לנוח למשך כ 15-דקות ולאגור כוחות
כאשר הבעל מגיע הביתה ,או למצוא את הבית מסודר כשהאישה
חוזרת מיום עבודה ארוך ,נבין שאין כאן ביקורת על מעשינו ,אלא
למעשה צורך של בן הזוג השני .מאחר שאמירה כזו מביעה צורך,
ומאחר שבני הזוג רוצים ,בדרך כלל ,להיטיב זו עם זה ,הם ימלאו
בחפץ לב אחר צרכי זולתם.

חינוך ילדים

גם ,שמבחינה רגשית ,היא לא חשה ברע בשום אופן! שהיא מרגישה
שהגננת מחבבת אותה ושהיא רצויה ובשום אופן לא מטרד חלילה .אז
מה עושים? לדבר איתם בגובה העיניים
גננת או מטפלת טובה היא כזו אשר מדברת אל הילד כשהיא
מתכופפת אליו ,ומדברת איתו בגובה העיניים ,זה עשוי להיות סימן
ראשוני עבור האם!
כמו כן ,אין צורך להתבייש .אפשר להגיע כפעם בפעם עם הילד אל
הגן ולהתבונן בשימת לב מה קורה איתו ,כמה דקות מלמדות.
שימו לב לסימנים הבאים:
* הילד אוהב מקום שבו האווירה נעימה ורגועה .מקום בו מחייכים
וצוחקים .מקום שהצלילים בו נעימים לאוזן ,והצבעים לעין .ושלא
יהיו בו יותר מידי מאלו או מאלו ,כדי לא לבלבל את חושיו העדינים
של הילד.
* המקום אמור להיות קריר ונעים בקיץ ,וחמים בחורף.
* איך הסדר והניקיון בגן? איך שמירת ההיגיינה? איך נראים הילדים?
מנוזלים ומלוכלכים? נואשים ובוכים? מאידך ,סדר וניקיון מידי
קפדניים ,אינם רצויים .כאן זה לא צבא.
* כמה מקום יש כדי לרוץ ולהשתובב ,ילד זקוק
למרחב כדי לתרגל את יכולת התנועה שלו,
במיוחד בשנים הראשונות לחייו.
* שימו לב לסביבה ,האם היא מגוונת ועשירה?
הקישוט שתלוי בראש חודש חשוון ,לא נשאר
שם עד פורים ,אין זה מספיק שהגננת עצמה
מקסימה ועשירה באישיות שלה.
* ילד זקוק לעצמאות .האם האסלה נמוכה
מספיק? האם הכיור לנטילת ידיים נוח ונגיש?
האם יש סבון נוח לשימוש?
* האם יש אפשרות בחירה של פעילות? כלומר ,לפחות
שני דברים שאפשר לעשות באותו זמן ..לפעמים לא מתחשק
לילד לשחק במשחק מסוים .האם יש לו בחירה?
* החשוב מכל  -האם הגננת מחייכת? האם הילדים אוהבים אותה?
מרגישים איתה בנוח .לא פוחדים אלא ממושמעים מתוך יראת כבוד
ואהבה.
* היחס הרגשי הוא החשוב ביותר .ילד מצפה ליחס טוב ואוהד גם
מגננות שהוא שרוי בחברתן רבע יום בלבד.

"כי ידעתיו את אשר יצוה את בניו אחריו"

הילדים בגן ,בדקתם האם טוב להם שם?
שרהל'ה לא אוהבת ללכת לגן .ככה בפירוש אמרה לאמא יום אחד.
כשילדה בת שנתיים וחצי ,חברותית ופעילה ,לא אוהבת ללכת לגן,
אמא שלה מיד מבררת מדוע.
"לא רוצה" ,אומרת שרהל'ה ולא מנמקת" .למה? לאה הגננת לא
נחמדה?" ,ושרה עונה "כן" ,והולכת בשמחה לחפש את הדובי דוב
החדש .אמה לא מבינה אם הכן הוא כן של כן או כן של לא,
ונותרת עם תחושות מעורבות של חשד ,עצב וחוסר אונים .ייתכן
שהילדה סתם מתפנקת ,אבל ייתכן גם ,שיש סיבה רצינית יותר
מרצון להישאר בבית עם אמא .הדבר צריך עיון .ללא
ספק.
גם כעבור עשרים וחמש שנה ,זוכרת אימה של
שרהל'ה נקודות כואבות מגן הילדות בו ביקרה
היא עצמה :גננת בלתי מתחשבת ,סייעת קצרת
רוח ,תשובה טובה שלה שהלכה לאיבוד ,ילדה
אחרת שמושכת בשיער ולא נענשת .עונש
לא צודק לה עצמה .כל אלו ועוד חקוקים
בזיכרונה .ארוגים במחשבותיה ,על אף גילה
המתקדם .והיא חרדה עד נבעתת לדעת שלפחות
לבת שלה כן יהיה טוב ,שהיא לא תיאלץ לשאת
פגיעות משום סוג .על כן ,היא לא לוקחת בהומור את
הרתיעה של שרתה הקטנה מהגן .לא ולא! חשוב לה עד מאד .מאד
עד קריטי אפילו ,לשמוע שלילדתה טוב בגנון.
מה שמטריד את אמא של שרהל'ה הוא בעיקר היחס של הגננות
אל הילדה .כמובן ,היא הייתה רוצה עוד כמה דברים בסיסיים,
לדעת בוודאות שהיא בטוחה שם ,וטוב לה ונעים .שהיא מוצאת את
מעמדה ומקומה ,ושהיא מקבלת יחס חם וחינוך טוב .שלא משעמם
לה אף פעם ,ושהיא מועסקת שם היטב ובהנאה .היא רוצה לדעת
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הרב משה שפירא זצ"ל
מעשה היה באברך נכבד מבית וגן ,שחמיו האמיד פשט את
הרגל .האברך החל לאסוף כספים בכדי להעמיד את חמיו קצת
על רגליו ,ובין היתר עלה למעונו של רבי משה שפירא ,למרות
שלא הייתה ביניהם היכרות של ממש .מששמע רבי משה את פרטי
המקרה  -נחמץ לבו .רבי משה היה למדן הנפש ,והבין עד לתהום-
רבה איך אמור להרגיש אדם עשיר ,שמטה-לחמו נשבר .הוא חש
עד עמקי נפשו את ה'-מאיגרא רמא לבירא עמיקתא' .הוא נאנח
עמוקות .הוציא פנקס המחאות ,ורשם סכום גדול" .ארשום לך כל
מה שיש לי כרגע" ,אמר .מאוחר יותר סיפר האברך ,כי כשרבי משה
הגיש לו את ההמחאה נצצו עיניו מדמעות...
בנושא הזה של דאגה אבהית לגורל תלמידיו ,היה צדיק נסתר .חלק
עצום ממעשיו נטל אתו לקברו .מספר אחד מתלמידיו מקרב בעלי
התשובה" :רבי משה התמסר אלי תמיד .ניתן לומר שהוא בנה אותי
ממסד ועד הטפחות ,גם בתקופות שבאתי אליו ובכיתי ,שאני מצוי
במצב מתמיד של 'יעלו שמים ירדו תהומות' .הוא ליווה אותי לאורך
השנים ,עד שניתן לומר שזו היתה בחינה של כל משברי וגלי  -עליו
עברו! ניתן לומר שהוא האכיל אותי בכפיות ,עד שנבניתי ונעשיתי
איש של תורה" ,ומספר האברך:
"בתקופה מסויימת שכבתי בבית חולים ,והייתי מרותק למיטה עם
מחלה זיהומית .בתוך התקופה הזו היה פרק זמן בו נאסר עלי לזוז.
נוצר מצב שהיו שעות ביום בהן לא היה מי שיתמוך בי פיזית.
למרבה התדהמה ,רבי משה היה שם! הוא נכנס לחדרי עם קערה,
נטל לי ידיים ,צחצח לי שיניים בעצמו ,וטיפל בצרכיי השונים"!
הנה סיפור מופלא אודותיו ,מעשה בכליה:
אחד מתלמידיו מהשיעור ב'אור שמח' ,נזקק להשתלת כליה .מחיר
הכליה שהתאימה לגופו ,היה מאה אלף דולר ,סכום עתק בימים
ההם ,שלא היה בהישג-ידו .כששמע רבי משה שפירא את סבלותיו

של התלמיד ,אמר ללא היסוס" :קחו
הלוואה בנקאית! אני אשעבד עליה
את ביתי!" .התלמיד היה נבוך ,היסס ,ניסה
לסרב ,אבל ההחלטה של רבי משה שפירא ,היתה
עוצמתית משעבוד בנקאי ...הדירה שלו שועבדה לחוב ,סכום עתק
בימים ההם!
במקרה אחר ,כשלא היתה כליה לקנייה ,והיתה דרושה תרומת-
כליה ,התיר רבי משה לפרסם בעיתון מודעה בחתימתו ,שנדרשת
תרומת כליה ,ועל חשיבותה הגדולה של הצדקה הזו .זו היתה הפעם
היחידה בימי חייו שהתיר לפרסם מכתב שלו בעיתון .מקורביו
אמרו ,שההסכמה שלו לפרסום מכתב שלו בעיתון – כלי שהיה
מגונה בעיניו –על אחת כמה בחתימתו ,הייתה כרוכה במסירות נפש
הגדולה עבורו משעבוד דירתו...
הנה עדות שסיפר אחד מוותיקי תלמידיו ,ר' יהודה סער ,על דמותו
האבהית של רבי משה" :הייתה תקופה בחיי שמצאתי עניין בברסלב.
באחד הימים ,לאחר שעברתי כמה 'שלבים' של ברסלב ,אמרתי לו
בערב ראש השנה שאני מבקש לנסוע לאומן .הוא שאל אותי אם יש
בידי ממון לנסיעה .כשהשבתי בחיוב ,הסכים .והעניק לי את ברכת
הדרך .כשהגעתי לאומן ,פגשתי להפתעתי באחד הימים בקלויז בחבר
שלי מהעבר ,והעברנו את הימים יחדיו .רק היום ,לאחר הסתלקותו
של רבי משה ,התקשר אלי הבחור וסיפר לי את האמת" :רבי משה
הבין ללבך ולצורך שלך לנסוע .הוא גם לא רצה להתערב בנושאים
שלא נשאל .אבל היו לו גם כמה חששות ממקומות ומחוזות שאתה
עלול להיסחף אליהם ...הוא קרא לי אליו ,ושילם לי מכיסו כרטיס
טיסה ולינה באומן ,כדי שאתקרב אליך ואשגיח עליך מכמה דברים
שעליהם דיבר איתי"...

לבצע בדיקות שגרתיות אצל האופטומטריסט ולוודא שאין שינוי
במספר או במצב הבריאותי של העיניים.
סוגי עדשות:
עדשות מגע רכות  -הן הנפוצות ביותר כיום .יתרונן מתבטא
בנוחות שהן מעניקות למשתמש החל מהרגע הראשון ,וכמו כן,
ביציבותן הרבה על העין.
עדשות מגע קשות – הן הפחות נפוצות .בימינו ,מרכיבים אותם
רק אנשים הרגילים אליהן מהעבר ובעלי מרשם או קרנית
לא רגילים.
עדשות מגע ספריות -
עדשות מגע לפציינטים ללא צילינדר.
עדשות מגע לטיפול באסטיגמציה  -עדשות מגע
טוריות .אסטיגמיה הינו ליקוי אשר התיקון שלו
נקרא צילינדר .כיום ,ישנן עדשות מגע רכות
המתקנות ליקוי זה.
קיימים סוגי עדשות נוספות המיועדות ללקוחות
עם בעיות יחודיות ,וכמו כן תדירות החלפת
העדשה משתנה בהתאם לסוג.
חשוב להדגיש שהמרשם במשקפיים והמרשם
בעדשות אלו הינם שונים .התאמת עדשת מגע זו
מחייבת בדיקה אצל האופטומטריסט ולרוב מצריכה
יותר מבדיקה אחת .יש צורך לראות איך עדשת המגע
מתייצבת על העין לאחר מספר דקות ,שעות ואף מספר ימים.
ישנם מצבים ששני בני אדם עם אותו המרשם במשקפיים ,יצטרכו
עדשות מגע במרשם וקימור שונים.

בריאות ותזונה
עדשות מגע
יותר מ 130-מיליון איש משתמשים בעדשות מגע ,ובכל
שנה המספרים הולכים וגדלים .עדשות המגע מונחות
ישירות על גבי קרנית העין ומיועדות בעיקר לתיקון
הראייה ולצרכים רפואיים ,יש להן יתרון בכך שהן
קלות וכמעט בלתי נראות ,אך מצד שני ,בשל
הרכבתן במגע ישיר על קרנית העין ,הסטריליות
וההתאמה חשובים ביותר למניעת פגיעה בראיה
ואף בבריאות העין.
הרכבת עדשות מגע מחייבת בדיקה אצל
אופטומטריסט והתאמה של העדשות לפציינט
הספציפי .מעבר להתאמת המספר ,חובה לבדוק
מהו קימור הקרנית :עדשת המגע צריכה להתלבש
על קרנית העין כך שלא תשב רופף מדי (שלא תזוז
בכל מצמוץ ותשפשף את הקרנית) או צמוד מדי (שלא
ימנע מעבר נוזלים החיוניים לעין וכו' )..ו"תחנוק" את
הקרנית.
מעבר לכך ,ישנן עדשות המותאמות לעיניים יבשות יתר על המידה
או למצבים בהן העיניים אינן סטנדרטיות .גם לאחר ההתאמה ,יש
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הבקשה האחרונה מעבר לדלת...
כבר הבינו לאן הם מובלים .הארובות הגבוהות והעשן המיתמר
מה'מקלחות' לא הותירו מקום לספק – אכן ,היום בא גורלם למסור
נפשם על קידוש השם .הם הובלו בשורה מסודרת ,כשבחזית ומאחור
מפקחים עליהם שומרים נאצים חמושים ,לבל יחמוק אי מי מהשיירה,
לבל יימלט יהודי בחזרה לארץ החיים .הנה הם כבר עומדים בשערי
המשרפות ,ונכנסים בזה אחרי זה !
'נו ,מה אתה אומר עכשיו?' – שאלו אחיו היהודים את מר 'ישועת
השם'' .מה זאת אומרת?' – שאל לעברם בפליאה' ,גם עכשיו ,וגם
בשערי המשרפות ,אני קובע ואומר ,זועק וקורא :ישועת השם כהרף
עין! אפילו חרב חדה מונחת על צווארי ,ועד טיפת דמי האחרונה
אזעק :ישועת השם כהרף עין!' הנה הם כבר נכנסים את התאים
העשנים ,ובעוד רגע תיסגר הדלת החשמלית .כל היהודים נדחקים
הכי קרוב לדלת ,למרות שברור כי לא ניתן להימלט ,והדלת תינעל
במנעול חשמלי עוצמתי ,ואז יפעילו הנאצים את הגז הנוראי ,ובתוך
דקות אחדות יהפכו אותם לקדושים שעלו השמימה על קידוש השם.
ואז ,רגע לפני סגירת הדלת ,נפל לשומר הנאצי שבפתח פתק
מהכיס .פתק ,סתם פתק ,שנהדף עם הרוח כמה מטרים לאחור' .יהודון
מלוכלך!' – הלם השומר בקת הרובה על מר 'ישועת השם'' ,לך תרים
לי את הפתק ותחזור מיד'! בצעדים מדודים ,יוצא היהודי מתא הגז
לעבר הפתק הסורר ,כשהשומר מזרזו לרוץ אחרי הפתק המתגלגל
עם הרוח .הוא גוחן לעבר הפתק ,תופסו ובא להשיבו אל
החייל הנאצי – אלא שבדיוק אז לחצו כבר על
המתג החשמלי הנועל את הדלת ,והיא נסגרה!!!
מר 'ישועת השם' עומד מחוץ לדלת הנטרקת,
ומשיב את הפתק לנאצי השומר .הלה מנסה להודפו
פנימה ,אך הדלת חשמלית ,והיא נסגרת בעוצמה.
היהודי נותר בחוץ ,הדלת נסגרת ,ומבעד לסדק
האחרון הוא שומע את אחיו זועקים רגע
לפני עלייתם על המוקד :אל תשכח
לומר קדיש אחרינו! ואז הדלת
נסגרה .הם בפנים – מסרו נפשם על
קדושת השם ,ה' יקום דמם .הוא בחוץ
– חייו נתונים לו לשלל ...הקשיש סיים
האישי ,ניגב את הדמעות שכבר לחלחו את
את סיפורו
קצוות זקנו ,נאנח ואמר' :נו ,עכשיו הבנת למה אני אומר קדיש כה
נלהב על מי שהייתי אמור להיות ביניהם ולעלות עימם השמימה?
אוי רבש"ע' ,הוסיף באנחה' ,נקום נקמת דם עבדיך השפוך'...
'אוי ,ישועת השם כהרף עין' ,שב הקשיש על ארבע המילים שהיו
לו למשען ומחסה בימים הקשים' ,הרי ראיתי זאת בעיניים ,והיום
– בראותי אנשים מודאגים ,לחוצים ,צרות עוברות עליהם ,קשיים
ומשברים – אני משיב לעברם באותה מטבע לשון ואומר :הריני עד
כי ישועת השם כהרף עין! התחזקו באמונה ,דעו כי יש מנהיג לבירה,
יש בורא עולם שקובע ומכוון את סאת הצרות של כל אחד ואחד,
ואם תתחזקו באמונה – בוודאי תיוושעו!' – סיים הקשיש בחיוך רפה.
אכן כן ,ישועת השם כהרף עין!
גם בקשיים הכי לא עבירים ,גם ברגעים הכי קשים ,גם בהתמודדויות
הכי כואבות ,ההתחזקות באמונה לא רק נותנת כוחות ,לא רק מעניקה
עוצמות ,לא רק מסייעת להתמודד – אלא מהווה גם סגולה בטוחה
להינצל ,לצאת מהקושי ,להיפרד מהצרה! רגעי המשבר אינם קלים,
לפעמים קשה לעמוד בהם ,לפעמים נראה כי סוף העולם הגיע .אך
ליהודים יש מגן ששומר עליהם ,יש משהו שמחזיק אותם איתנים –
האמונה! הידיעה כי יש בורא עולם ,יש מי שמכוון וקובע ומוביל
ומכריע – עצם הידיעה הזו נותנת כוחות כה רבים ,מעניקה עוצמות
שאי אפשר לתאר במילים! צריך רק להפנים ולהטמיע ,ולהתחזק
דווקא ברגעים הקשים :אין עוד מלבדו ,הוא אלוקינו ,והוא יושיענו
ויגאלנו!

בית הכנסת במנצ'סטר ,אנגליה ,שעת ערב מוקדמת .יהודי תלמיד
חכם ירושלמי שנקלע למקום לתפילת מנחה שגרתית ,התפלא מאוד
לנוכח ה'קדיש יתום' שאחריה .הקשיש היושב במזרח נתן קולו
בקדיש רועם ונלהב ,כשעיניו עצומות בחוזקה ,הוא מתנועע בשארית
כוחותיו ,וכל משא שנותיו שואג עמו 'יתגדל ויתקדש' בהתלהבות
עצומה ...האורח הביט בפלא בעיניים משתאות ,אך התבייש לשאול,
הן הוא זר כאן .משנשנה המחזה לאחר תפילת ערבית ,לא הצליח
לכבוש את סקרנותו ,והחליט לפנות אל הקשיש ולשואלו לפשר
הענין .הוא קרב אל הקשיש ,שאל לשמו וערך עמו היכרות ראשונה,
ואחר כך פרש את תמיהתו ופליאתו ,וביקש הסברים מניחי דעת על
הקדיש הנלהב והכל כך לא שגרתי.
'שב' ,השיב לו הקשיש בנועם' ,אספר לך את סיפורי האישי ,וכבר
תבין '...אמר ,והצית עוד סקרנותו של האורח .לימים ,סיפר האורח
וציטט מילה במילה את סיפורו של הקשיש ,והסיפור במלואו לפרטיו
מובא בספר 'ברכי נפשי' ,פרשת בחוקותי.
היו אלה הימים הנוראים ביותר עלי חלד ,כשיבשת אירופה בערה
ונחילי דם יהודי ל"ע זרמו בחוצותיה .הצורר הנאצי ימ"ש פעל
במהירות ובדייקנות לחתור אל 'הפתרון הסופי' ,מתוך מגמה
להכחיד כל שם ושארית לעם היהודי .ארובות העשן בתאי הגזים
היוו עדות אפילה ודוממת ,למשרפות האימתניות שפעלו
בחריצות ,מעלות רבבות יהודים על מזבח עקידת קידוש
השם .אותו יהודי מיודענו שהיה צעיר לימים הגיע
גם הוא למחנות העבודה ,לשלב המקדים שלפני
מחנות ההשמדה .קשה לתאר את המראות ,הדעת
לא סובלת והקולמוס לא יבטא את המחזות
הקשים .יהודים בעלי שיעור קומה עבדו בפרך,
נתונים למרמס הקלגסים וסופגים מכות בזו אחר
זו .האבידות בנפש היו דבר שבשגרה,
איש לא ידע האם ישוב בערב לדרגשו
או שהיום הוא יומו האחרון...
אלה היו ימים בהם חשו יהודים כי
זהו סוף העולם ,כך ממש ולא במליצה.
הרעב הצובט ,המחלות הרבות ,התנאים
לא הותירו
הנוראיים ,עבודות הפרך והמשלוחים להשמדה,
אפילו שביב אופטימיות ,זיק של תקווה' .סירבתי להישבר' ,סיפר
הקשיש בעיניים דומעות' ,למרות כל המראות ,התחושות ,המחזות
והאסונות הכבדים – המשכתי להאמין' – הוסיף בקול מרוסק ...זה לא
היה קל ,להתחזק באמונה בתוככי התופת .אך הוא הבין כמה חשוב
דווקא כאן להתחזק באמונה ,וכמה קריטי לחדד את ההבנה כי יש לו
אבא שבשמים שנמצא אתו כאן .רק העובדה שברור כי גם בתוככי
החשיכה הוא יכול להישען ולהתרפק על הידיעה כי אביו שבשמים
מקיים בו 'עמו אנוכי בצרה' ,נתנה לו כוחות ,העניקה לו יכולת
להתמודד.
כדי שלא לשכוח את המסר הזה ,סיגל לעצמו את ארבע המילים
'ישועת השם כהרף עין' ,עליהן היה חוזר ללא הרף .אחרי כל אנחה,
לנוכח כל גופה ,עם כל קרקור רעב – היה עונה לעצמו ולחבריו
באותן ארבע מילים נצחיות' :ישועת השם כהרף עין' .הדבר כבר הפך
לסימן ההיכר שלו ,עד שכבר הפסיקו לכנותו בשמו ,והיו קוראים לו
'ישועת השם ,'...אך הוא לא נפגע מכך ,ההיפך הוא הנכון ,היה גאה.
'אכן ,אני מאמין כי השם עימנו כאן ,בתוככי המחנה' – היה אומר
לסובביו' ,ובלי ספק :ישועת השם  '-והם כבר ידעו להשלים לבד
את המילים הבאות במקהלה' :כהרף עין!' ואף הוא היה נענה לעברם
ואומר' :אכן ,התחזקו נא באמונה ,כי ישועת השם כהרף עין!'
ויהי לתקופת הימים ,אין ויהי אלא לשון צער – ...ביום מן הימים
הוכרז כי על כל חברי הבלוק להתייצב בשורה עורפית ,כי עוברים
ל'מקלחת המרכזית' .היהודים האומללים כבר ידעו מה הכוונה,

4

חובת הלבבות

מתוך סדרת הספרים "כאייל תערוג"

לראות את ה' בכל מצב
ישנם הרבה יהודים התולים בסיבות שונות את כל קורותיהם ,אך
לאחר מכן מתפללים לה' שיעזור להם ,הם אמנם מזכירים את ה' ,זה
מראה שיש להם עדיין קשר ,אך הקשר חלוש מאוד ,ומנגד ,יש אחר
שאומר אני אסתדר ,אני את ה' לא צריך חלילה ,לזה הגמרא קוראת
מינות ,עליו הכתוב אומר" :כל באיה לא ישובון ,ולא ישיגו אורחות
חיים" .לאדם כזה אין סיכוי אפילו לחזור בתשובה אם כרת את עצמו
מהאמונה בה' ,כל עוד לא ישנה את דפוס מחשבתו ,וזה אחד הדברים
הנצרכים ביותר לקיום האדם ולרוחניות שלו ,אין לו שום קיום רוחני
אמיתי ללא זה ,מפני שאותה אמונה מקלה עליו את ההתמודדות עם
כל מאורעות החיים.
אדם צדיק שעובד את ה' ,זה אדם שבכל התמודדות העומדת בפניו,
רואה ישירות את ה' בכל דבר ,בכל דקה ובכל שנייה במהלך היום.
זה בחינת "ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע" ,ומהו ההבדל בין רשע
לצדיק ,לא אם לומד או שאינו לומד ,אלא איך הוא מתמודד ,איך הוא
צולח את המשוכות של החיים ,ואת זה אדם משיג ע"י האמונה שכל
מקרינו הם ניסים ,שום דבר אינו במקרה.
לדוגמא ,כאשר אדם מגיע למכולת ונתקל בכותרת של העיתון ,לא
אומר במקרה נתקלתי בעיתון כי אני בדיוק קונה לחמניות ,לא...
הוא מבין עכשיו שזה ניסיון מה' שלא יסתכל בו ,הכול ניסים .את כל
החיים צריך לראות כך מקטן ועד גדול .אך למה זה קשה לנו ,שכתוב
ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ,נותן לנו מכות בזנב ,הזנב זה הדלת
האחורית ,זה הריחוק מה' ודבקות בטבע ומקריות.
כשאדם יושב ומחזיק אייפון בידו ,אינטרנט .באינטרנט יש מאות
מיליוני ערוצים של פריצות ,על האדם להבין מה הוא מחזיק ביד
שלו ,ואם שואלים אותו "למה אתה מחזיק את זה" ,עונה "לא הרב
אני לא משתמש אני רק צריך הודעות" .והדבר דומה בדיוק לאדם
שיאמר קניתי טלוויזיה רק כדי לראות את הרב כדורי ...מישהו ייתן
לו אישור לזה? זה מכשיר לא לגיטימי ,לא מחזיקים דבר כזה וזהו.
אך לאדם יש תירוצים למכביר ,אני לא רואה טלוויזיה ,רק סרטים

על הרב ,זה נקרא "ויזנב בך".
הרב זילברשטין מרמת אלחנן שאל מוסכניק' :כאשר אדם לוחץ על
הגז למשך דקה ,כמה הבערות הוא עשה? אמר לו :אלף ומאתים
הבערות .זאת אומרת אדם שנוסע בשבת ולוחץ על הגז ,כל דקה זה
אלף ומאתים סקילות ,יבוא האדם החילוני ויתן לך הרצאה בטלוויזיה
ואתה תתפעל מחכמתו ,אתה עכשיו שומע אדם שעל כל דקה בשבת
שנסע אלף מאתים סקילות יש לו ,וכל היוצא מן הטמא טמא ,כדי
לטהר אותו צריך אלף מאתים סקילות על כל דקה של גז בשבת .איך
אדם רוצה לא לטמא את הראש שלו כשהוא שומע את אותו אחד.
אם לא היה לנו את כל זה ,בכל דבר היינו רואים את ה' ,בשנייה .רבי
ירוחם ממיר אומר ,שתמיד הכלכלה העולמית תהיה בנפילות ,והסיבה
העיקרית היא שכולם סגרו את השערים שלהם מקמצנות כדי שלא
יבוא מישהו ויחסל את המסחר שלי ,ולא בגלל סיבות ביטחוניות
כאלו ואחרות ,הם לא נותנים לאנשים לגור בארצותיהם ,נחסר תורת
רגל מארצנו ,האם זה יבוא לפה ויקבל ויזה ,יעבוד ויקבל משכורת,
כל הארצות כולן בגדר רשעות כמו של סדום ,לכן הכלכלה של כולן
תיפול .סדום הייתה מדינה עשירה ,אך הם רצו לשמור את אוצרות
הטבע בשבילם ,ולא נתנו לאף אחד להיכנס ,הם רק שכחו שאין אדם
הנוגע במוכן לחברו .מה זה קשור אליך אם תיתן או לא תיתן לאחר
להיכנס ,אתה מפחד שהוא יקח את כספך? ולכן כל הבורסות נופלות
מזמן לזמן.
לכן אומר רבנו בחיי ,ישתבח הבורא החכם החומל המרחם ,נתן לאדם
בדיוק כפי צורכו ,דבר אחד לבטלה לא ברא ,ומה שצריך האדם נתן
לו בכמות ,בזמינות המדויקת שהוא צריך ,עשה לי כל צרכי! מפה
והלאה האדם צריך לעבוד אותו יתברך ,ועיקר העבודה לקשר את ה'
לכל דבר הנמצא בעולם ,וזה נקרא "היש משכיל דורש את אלוקים".

להזמנת ספריו של מו"ר הרב אייל עמרמי שליט"א ( )1חובת הלבבות ( )2משלי עם פירוש "כאייל תערוג" ( )3מוסר על פרשיות השבוע
חייגו  ,1-599-50-20-51שלוחה  2וכן בחנויות המובחרות ברחבי הארץ ,ובביה"כ "חסדי שמואל" אצל נתנאל אלפסי

מדור הילדים

תשבץ פרשת וירא
הוראות :אם תפתרו נכונה בטור המרכזי
המודגש ייצא ביטוי הקשור לפרשה.

1
2

חידות לפרשת וירא

 .1מלך גרר.
 .2לוט ישב בהר מפני שירא לשבת ב_____
ּ" .3וכְ מ ֹו _____ עָ לָה וַ י ִָאיצּו הַ מַ לְ ָאכִ ים בְ לוֹט
לֵאמֹר קּום ַקח אֶ ת ִא ְש ְתָך
 .4אברהם התחיל בחמישים וסיים בעשרה.
 .5אני רובה קשת .מי אני?
" .6וְ הוֹכִ חַ ַאבְ ָרהָ ם אֶ ת אֲ ִבימֶ לְֶך ,עַ ל _____
בְ אֵ ר הַ מַ יִ ם"
 .7כמה כסף נתן אבימלך לאברהם?
 .8המלאך אמר ללוט להמלט _____
" .9את בנך ,את יחידך ,אשר _____"...
" .10כל _____ יצחק לי"
 .11אבימלך אמר לאברהם להשבע לו ,שלא
" ִת ְשקֹר לִ י ּו_____ ּולְ נֶכְ ִדי"...
 .12עיר התאום של סדום.
 .13וַ יֵלְ כּו _____ י ְַח ָדו

3
4

 .1מנין בפרשתינו למדנו על התפילה ,שכל
המבקש על חברו נענה תחילה?
 .2צוחק מי שצוחק אחרון:
מי הוא שצוחק בקרבו? מי הוא שעשה צחוק?
ומי יצחק למי? מי מצחיק?
ומי רק נראה כמצחק?

5
6
7
8
9
11
11
12
13
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מופע נשים סוחף ומצחיק
מופע לילדי הר חומה במתחם קרית החינוך
ועוד...
עקבו אחר הפרסומים הבאים
שיעור בנהריה ט"ו בחשוון תשע''ט
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בשבוע הבא ,ביום ג' יום הבחירות
כ"א חשון ( )30/10ימסור מו"ר הרב את השיעורים הבאים:

לבעלי בתים בכל יום שיעורים בין 9:30-13:00
ב 13:00מנחה ולאחר מכן ארוחת צהריים בשרית למשתתפים
להלן רשימת השיעורים:
9:30-10:15
10:15-11:00
11:00-11:45
11:45-12:30
12:30-13:00

		
13:00
		

חיפה ,ביה"כ "זיו התורה"
רחוב הגליל 52

		
		

מושב בן זכאי ,כולל "חזון עובדיה"
רחוב הרימון 165

16:00

חוק לישראל
ילקוט יוסף ברכות השחר
אור החיים על הפרשה
משניות
תהילים עם פירוש

		
20:00
		

אור יהודה ,ביה"כ עטרת כוהנים
סמטת המעפילים 8

להזמנת מו"ר הרה"ג אייל עמרמי שליט"א
לכנסים ושיעורים :אליהו 1599-502051 :שלוחה 5

תה קפה וכיבוד קל בין השיעורים

נשמח מאוד לראותכם בין המשתתפים
השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב
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בס"ד

חדש בשכונה

לכל סוגי הארועים | משלוחים בשכונה
בהכשרים מהודרים של כלל הבדצי״ם

לפרטים נתנאל0506785912 :
זמני התפילות לימות החול עודכנו לפי שעון חורף

זמני תפילות ושיעורים

תפילות לימות החול
( 05:00כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
		
שחרית הנץ החמה
07:00
		
שחרית מנין ב'
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
		
שחרית מנין ג'
16:35
			
מנחה
סמוך למנחה
		
ערבית מנין א'
בתום השיעור המרכזי
		
ערבית מנין ב'
גמרא מסכת בבא בתרא עם הרב שליט"א
 20:30לאחר השיעור המרכזי
		
ימים א' ב' ד' ה'
שיעורים  -בימים א'-ה' בשעה 19:30
עין יעקב  -עיון באגדות חז"ל
			
יום ראשון
חובת הלבבות
			
יום שני
פרשת השבוע  /הלכה  /ענייני יומא
יום שלישי		
ליקוטי מוהר"ן  /רבינו נחמן מברסלב
			
יום רביעי
הלכות שבת
			
יום חמישי
פעילויות לנשים
שיעור לנשים מפי הרבנית עטיה
		
יום שלישי 21:00

תפילות ושיעורים בשבת קודש
( 17:30כ30-דק' לפני השקיעה)
		
מנחה ערב שבת
( 05:50כשעה קודם הנץ החמה)
		
שחרית הנץ החמה
שיעור בהלכות נידה  30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)
07:30
		
שחרית מנין ראשי
( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)
		
תהילים לבנים
15:30
שיעור הלכה ,שולחן ערוך
16:00
		
מנחה מנין א'
16:30
		
שיעור מוסר
( 17:15בתום השיעור)
		
מנחה מנין ב'
17:45
		
אבות ובנים
( 18:00כ 30-דק' קודם צאת השבת)
		
שיעור הלכה
( 18:30עם צאת השבת)
		
ערבית של מוצ"ש
פעילויות לנשים בשבת
( 14:45בביה"כ חסדי שמואל)
		
תהילים לבנות
 14:45מפי מו"ר שליט"א
		
שיעור לנשים
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בס“ד

במוצ"ש הקרוב פרשת וירא בשעה 21.00
במסעדת רוזה במושבה הגרמנית
בתוכנית:
סעודה רביעית והילולא במעמד
המקובל האלקי

רבי יעקב עדס שליט"א
מו"ר ראש המוסדות

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א
ינעים את הערב איתן רבני הי"ו
במהלך ההילולא יוקרן סרט נדיר של הרב זצ"ל

המנות בהזמנה ובתשלום עצמי
כולם מוזמנים | הערב מיועד לגברים ונשים כאחד
”כל המקיים סעודה רביעית כהלכתה סגולה היא להינצל
מחיבוט הקבר וזוכה שדוד המלך ילווהו לעולם האמת“

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!
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