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בס"ד

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

ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

"ְוֹלא ְתַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי, ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" – חילול ה' הוא 
העוון הכי חמור בתורה עד שהגמרא אמרה שאפילו כח של יום הכיפורים, 
ואפילו ייסורים שיעברו על האדם, ואפילו תשובה שיעשה אדם מכל ליבו, 
אין לכל הגורמים האלו ואפילו בהצטרפותם יחד את היכולת לכפר על 
העוון, אלא כולם תולין ומיתה מכפרת. רק עונש מיתה יכול לכפר על עוון 
חילול ה'! והגדילה לומר הגמרא שאין מקיפין בחילול ה', אומר רש"י אין 
עושים כחנווני הזה שמקיף לקונים, כלומר לא ממתינים עם הענישה של 
חילול ה' כחנווני שממתין עם הפירעון, אלא מיד נפרעים מן האדם. ואחד 
מזיד ואחד שוגג בחילול ה', ופירושו: אין הבדל בין אדם שהתכוון לחלל 
את ה' לבין אדם שנוצר לו חילול ה' כתוצאה ממעשיו ללא כוונה תחילה.
לאחר שראינו את חומרת הענישה בעוון הרע הזה צריך לברר מהי 
ההגדרה של חילול ה'. לימדונו רבותינו, שחילול ה' הוא כאשר אדם 
המעוטר בסממנים של אדם דתי ]כגון כיפה, זקן, ביגוד וכיו'[, עושה 
איזו שהיא פעולה או איזה שהוא מעשה הגורם לסובבים ולרואים אותו 

או את אותו המעשה לזלזל בדת, בתורה ובמצוות.
וכגון: אדם דתי החובש כיפה שעומד מול שופט חילוני ותובע את חבירו על 
פי ערכאות של הגויים! וכמו שכתב שולחן ערוך: 'כל המתדיין בערכאות 
ששופטים לפי חוקי הגויים הרי זה חילל את ה' והרים יד בתורת משה', 
וכן כגון אדם החובש כיפה אשר נראה רוקד בחתונה או בשמחה ביחד עם 
נשים, הרי זה מחלל את ה', וכן על זה הדרך דוגמאות אין ספור. גם רב 
שמנסה ליצור לובי של תומכים בכדי שיבחרו בו או בכדי שיקודם מעמדו, 
הוא מחלל את ה' בכך שמראה שלא ה' יתברך הוא המחליט והקובע, והרי 
כתוב "והעושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל", 'אפילו ריש גרגותא מן 
שמיא מנו ליה' – ואותו רב שחושב שבפעולתו ובחריצותו ישיג משרה או 
כבוד, הוא מבזה את מלכות שמים, וכולם רואים ואומרים שמה שקבעו 
חז"ל 'החריצות שקר והגזירה אמת' לא מיושם ובכך נמצא מחלל את ה'.

וכך הגמרא אומרת על תקופת בית שני, בו היו הכהנים משרתי ה' סוחרים 
בכהונה גדולה בכסף, מלכות רומי היא שהחליטה מי ימונה, והכהנים 
היו דואגים ליצור לובי של תומכים על ידי מימון והטבות וכולם מתו 
צעירים, כך לשון הגמרא. כל אותם רבנים, כהנים משרתי ה', קיפחו 
חייהם, "שנות רשעים תקצורנה", והפלא הוא שכולם ראו את הענישה 
שהם מקבלים אך לא הסיקו מסקנות, ושוב בכל זמן בחירות ניסו ליצור 

מצב שהם אלו שייבחרו.
זה נכון שאדם חילוני צובר לו הרבה עוונות שיוצרים לו גירעונות קשים 
במלכות שמים, אך את העוון בגדול ביותר והגירעון הכי גדול יכול ליצור 
רק אדם דתי והוא עוון חילול ה'. אדם דתי צריך לדעת שהוא שגריר 

של מלכות שמים, ולשגריר יש כללי התנהגות ואתיקה מלכותיים. לכן, 
אדם בעל תורה ויראת שמים, מדבר בטונים אחרים מאשר שאר העם 
מדברים, מילותיו נעימות, וגם תרבות הויכוח שלו מכובדת ומרוסנת. לכן 
אמרה הגמרא, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ז"א רואה שהוא הולך 
לעשות משהו נגד התורה, ישנה את לבושו וילך למקום שאין מכירים 
אותו ויעשה מה שליבו חפץ. והעיקר שלא ייכשל בעוון חילול ה'. וכל 

המחלל שם שמים בסתר נפרעים ממנו בגלוי.
וידועים דברי הגמרא, שביקש דוד המלך להמיר את דתו וללכת לעבוד 
עבודה זרה כדי למנוע את חילול ה' שנוצר בכך שקם עליו בנו להורגו 
במרד אבשלום, והציבור הרחב דיברו, איך ייתכן שאדם צדיק כדוד יצא 
לו בן פושע שמוכן להרוג את אביו, וכנראה שיש חוסר אמת בתורתנו 
הקדושה שהבטיחה "ֹלא ָינּוַח ֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע ַעל ּגֹוַרל ַהַּצִּדיִקים", ולכן ביקש 
דוד המלך להמיר את דתו למראית עין ולעבוד עבודה זרה כדי שיהא 
הסבר לאנשים מנוע נענש דוד המלך, והעיקר להציל בכך את מלכות 
שמים מחילול ה', שכביכול ה' לא מגן על הצדיקים, ובזה שיעבוד עבודה 

זרה יצטייר בעיני העם כמומר שמגיע לו עונש קשה מבנו.
אם כן, כמה צריכים אנחנו להקריב כדי שלא יתחלל שם שמים על ידינו, 
ובמיוחד בעלי תשובה שבמשפחותיהם נמצאים אנשים חילונים ורחוקים 
משמירת תורה ומצוות. כל דיבור וכל תנועה שלנו נמדדת בזכוכית 
מגדלת, ועלינו להיות מפוקסים ומרוכזים במשימה ליצג את מלכות 

שמים בנאמנות ובישרות.
ועל אחת כמה וכמה בודאי יגדל שכרו של האדם, שמקדש שם שמים 
ברבים, כגון העובד בעבודה משרדית ורואה כלים מלוכלכים בכיור, אינו 
עובר עליהם בהרף עין כמו כולם שמחכים למנקה – אלא הוא בעצמו, 
כשמגיע לכיור ורוצה לשתות קפה וכד', מפשיל שרווליו ורוחץ את הכלים 
כדי שיהא לכולם כוסות נקיות. פעולת חסד, שמקדשת שם שמים ברבים, 
ִיְשָׂרֵאל ֲאֶשׁר ְבָּך ֶאְתָפָּאר. ובודאי אברך כולל שתמיד דואג להשאיר את 
סביבתו שולחנו ומקום מושבו נקיים ומסודרים, בלא ניירות אף מסביב, 
ולא כוסות מלוכלכות. כמה קידוש שם שמים נגרם כשמגיעים בעלי 

הבתים להתפלל ורואים את הכל נקי ומסודר.
גם מכוניתו של האדם, אם חס וחלילה היא מלוכלכת, אין חילול שם 
שמים גרוע מכך, שכאשר עולים אנשים למכוניתו ורואים כמה הוא 
אדם מלוכלך ומוזנח. וידוע מאמרו של הסבא מקלם, היכן שיש לכלוך 
שם מקום הסטרא אחרא, ישמע חכם ויוסף לקח, והמזהיר והנזהר ירבה 

שלומם כנהר.  
שבת שלום, אייל עמרמי
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כיצד נמחיש לילדנו את מעלת וגודל קיום המצוות

היה זה ביום השבת, בשעת אחר הצהריים. איצ'לה בן השמונה 
עשה את דרכו לעבר הכותל המערבי, כשהוא חולף בשער יפו 
ועובר בעיר העתיקה דרך רובע המאוכלס בערבים. לפתע צדו 

עיניו מטבע זהב נוצצת על הקרקע בצד הדרך.
ערכה של מטבע כזו היה כה רב עד כי אפשר היה לכלכל 

באמצעותה משפחה מרובת ילדים כשלו במשך 
שבועיים. הדחקות בביתו של הילד היתה גדולה, 

לפיכך הוא התרגש מהאפשרות הטמונה 
במציאה זו לסייע לכלכלת משפחתו.

השבת  קדושת  שעקב  היטב  זכר  הנער 
אסור לו להרים את המטבע, שהיא בגדר 

מוקצה! על כך הניח הנער את רגלו עליה 
כדי להסתירה מאנשים אחרים. הוא החליט 

לעמוד כך עד צאת השבת, כאשר יוכל ליטול אותה 
ולהביאה להוריו. עד צאת השבת נותרו ארבע שעות, 

אך איצ'לה היה נחוש בדעתו ולא ראה כל קושי בהמתנה מעין זו. 
כך ניצב הילד ברחוב הערבי למעלה משעה, עד שלפתע התקרב 
אליו נער ערבי ושאלו מדוע הוא עומד כפסל ואינו מש ממקומו. 
והוא ענה לו בתמימות ילדותית: יש לי משהו מתחת לרגלי שאסור 
לי להרימו מפני שהיום שבת. אני שומר על זה ומחכה עד אחרי 

שבת, כדי שאוכל.
בטרם סיים איצ'לה את משפטו, הדף אותו הנער הערבי והפילו 
ארצה, גחן במהירות לעבר המטבע, חטפה ונמלט. איצ'לה שכב 
המום על הקרקע. עד שהתאושש והתרומם, כבר הספיק הנער 

הערבי להיעלם מן העין.

עשה הילד המדוכדך את דרכו בחזרה לעבר בית המדרש של הרבי 
מטשרנוביל, הרה"ק נחום טברסקי, שם נהג אביו להתפלל מנחה 
ולאכול סעודה שלישית. בדרך כלל היה זה תפקידו של איצ'לה 
לסדר את הכסאות, לערוך את השולחנות ולהגיש את המזון עבור 
כל הסועדים במחיצת הרבי, אך הפעם חרג ממנהגו והצטנף לו 

בפינה בחוסר מעש.
הרבי מטשרנוביל שחיבב מאוד את הילד ניגש אליו ושאל אותו: 
"מה קרה היום? אתה נראה כל כך עצוב. כולנו זקוקים לך לעריכת 

השולחן!".
סיפר איצ'לה לרבי את קורותיו באותה שבת, והביע את עצבונו 
הגדול על ההזדמנות שהוחמצה. הרבי הקשיב בתשומת לב, נטל 
את ידו של הילד ואמר לו: "בוא אתי אל השולחן עכשיו. 
אחרי צאת השבת בוא בבקשה אל ביתי". במוצאי 
שבת פתח הרבי את מגירת שולחנו, והוציא 
ממנה מטבע זהב דומה לזו שהילד ראה בעיר 

העתיקה.
"הנה, המטבע הזו שלך", אמר הרבי, "אבל 
אני נותן לך אותה בתנאי אחד: מבקש אני כי 
תיתן לי את שכר המצוה שקיימת היום, היום 
קידשת שם שמים באופן בולט, בכך שלא הרמת 
את המטבע בגלל קדושת השבת. הנה לפניך מטבע 
זהב אחרת. שלך היא. אני מבקש רק את שכר המצוה".
איצ'לה היה המום. האמנם היתה זו מצוה כל כך גדולה? האמנם 
היה ערכה כה רב? הוא הביט במטבע הזהב וחישב במהירות כל 
מה שאפשר לקנות באמצעותה עבור משפחתו. ואז הוא נשא את 
עיניו אל הרבי ואמר: "אם כה גדול הוא ערכה של המצוה, הרי 

שהמצוה אינה עומדת למכירה!"
גחן הרבי לעבר הילד ונשקו במצחו.

במשך שנים רבות אחר כך נהג ר' יצחק לספר לילדיו ולנכדיו, 
שהלקח הזה שלמד בילדותו מהרבי מטשרנוביל המחיש לו יותר 
מכל, מה שלמד במשך שנותיו בעתיד את גודל המשמעות של 

קיום המצוות.

לדון לכף זכות

ילד מתלמידי תלמוד תורה "עץ חיים" בירושלים נראה מבזבז 
סכומים גדולים של כסף. לשאלת מנהל בית הספר,: "מנין לך 
כספים אלה?" השיב בתירוצים: "חסכתי, מצאתי", וכיוצא בזה. 
המנהל התייעץ עם ה"משגיח הרוחני" של התלמוד תורה, הרב 
אריה לוין. קרא הרב לילד קיבלו באהבה ובחיוך, נטל את כף 
ידו ואמר לו: "אני מכירך לא מהיום. יודע אני בך שאינך מסוגל 
להוציא דבר שקר מפיך, ואם כן גלה לי את האמת מניין לך 
הכספים הרבים? יודע אתה, הממון – הכל חומדים אותו. אף 
אני חומד ממון, ולכולנו ישנה 'חולשה' לכסף, אם תגלה לי את 
האמת מניין לך הכספים, יסולח לך שהרי 'מודה ועוזב - ירוחם'."
הדברים הללו שנאמרו לנער בניחותא ובקול שליו, חדרו עמוק 
לליבו של הילד והוא גילה לרב כי מדי פעם הוא שולח ידו 

בארנק אביו...
המנהל הזמין את אביו של הילד לשיחה, סיפר לו את שגילה 

בנו, וביקשו שיסלח לו.
"התחיל אביו של הנער לצעוק כנגדו: "בבני אתם חושדים? והרי 
הוא צדיק! כנראה שבאמת מצא ברחוב ארנק עם כסף ולכן הוא 

מפזרו, אבל שהוא יגנוב?!".
כיון שכך, ביקשו המנהל שיסור יחד עמו לחדרו של הרב אריה 
לוין, וביקש ממנו שיאמר לאב את שגילה לו הבן... משסיפר ר' 
אריה את הדברים לאשורם, השתטח האב על ריצפת החדר והחל 

לצרוח: "אוי לי, הרגתי את חמותי!".
הנוכחים ניסו להרגיע את האב, אולם הוא המשיך לבכות וליילל: 

"אוי לי, מה עשיתי, אני רוצח!" איש לא הבין את פשר דבריו ובכיו.
הושיט לו ר' אריה כוס מים וניסה פעם נוספת להרגיעו. פתח האב 
וסיפר בבכי: "מארנקי נעלמו כספים מדי פעם בפעם בסכומים 
נכבדים. חשדי נפל על חמותי שהתגוררה עמנו, והטחתי בה 
דברים קשים. נעלבה החמות ואמרה כי חושד אני בכשרים... 
אולם כאשר כספים המשיכו להיעלם, אמרתי לאשתי: 'עלינו 
לעשות סוף לעניין. בננו הקטן, הן צדיק וישר הוא. בך – אינני 
חושד, אין זאת אלא שידה של אמך במעל... עלייך להחליט: היא 
או אני. נוצרה מתיחות רבה בבית ובלית ברירה נאלצה אשתי 
להכניס את אמה לבית אבות. למחרת היום נפטרה חותנתי... אוי 

לי, מה עשיתי?! מה גרמתי!!??
בדי עמל עלה בידי ר' אריה להרגיע את האבא. הוא ייעצו שיעלה 
לקברה של חמותו ויבקש מחילתה על שחשד בה לשווא. הוא גם 
הבטיחו שישוחח עם אשתו להפיס דעתה שלא תיטור לו איבה 
בגלל מה שארע עם אמה. ואכן, כמה פעמים שוחח ר' אריה עם 
בני הזוג ועשה מאמצים רבים להפיג את המתח שנוצר ביניהם 

וליישר את ההדורים, עד שהתפייסו...".
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גם סיגריה אחת זה הרבה

מחקר רחב היקף, שכלל מאות אלפי אנשים, מצא 
כי סיכון התמותה המוקדמת מוגבר גם כשמעשנים 
רק סיגריה בודדת ביממה לעומת מי שלא מעשן 

בכלל.
אנשים רבים מגדירים את עצמם מעשנים קלים, 
ומעשנים פחות מחצי חפיסה ביממה. רבים מהם 

הם אנשים שהיו מעשנים כבדים והקיצוץ בכמות 
הסיגריות היומית הוא הדרך שלהם להיגמל, אבל 

לפי המחקר, יותר ויותר מעשנים מסגלים לעצמם הרגל 
של עישון סיגריות בודדות למשך שנים.

כדי להבין את משמעות העישון הקל, החוקרים מהמכון הלאומי 
לחקר הסרטן במרילנד, ארה"ב, עקבו אחר מעל 290 אלף מבוגרים 
בגילאי 59 עד 82, כולל 22 אלף מעשנים קבועים ומעל 156 אלף 

מעשנים לשעבר, שמילאו שאלונים בין השנים 2004 ל-2005.

בשנת 2011, בהשוואה לאנשים שלא עישנו מעולם, המבוגרים 
שהמשיכו לעשן לפחות סיגריה אחת ליום היו בסיכון גבוה ב-64 

אחוז למות מכל סיבה שהיא.
עישון של סיגריה עד 10 סיגריות ביום הגביר את סיכון התמותה 
מכל סיבה שהיא ב-87 אחוז, בהשוואה לאנשים שלא עישנו כלל.

הסיכון ללקות בסרטן ריאות היה גבוה יותר בקרב מעשנים 
קלים לעומת אלה שלא עישנו. הסיכון למות מסרטן 
הריאות היה גבוה פי 9 אצל אלה שעישנו אפילו 
סיגריה אחת בלבד ליום, כשעישון של עד 10 
סיגריות ליום גרמה לסיכון פי 12 למות מסרטן 

הריאות.
מעשנים לשעבר שעישנו בעת המחקר בין סיגריה 
אחת ל-10 סיגריות ביממה, ושנגמלו לחלוטין 
לאחר גיל 50, היו בסיכון גבוה ב-42% לתמותה 
מוקדמת במהלך המחקר, בהשוואה לאלה שהפסיקו 

לעשן בגיל מוקדם יותר.
"המסר המרכזי הוא שכולם צריכים להפסיק לעשן, גם אם 
מעשנים רק סיגריה אחת ליום", אמרו החוקרים, "אין דבר כזה 
כמות בטוחה של סיגריות. גם אלה שעישנו פחות משבע סיגריות 
בשבוע, היו בסיכון גבוה למות  מוקדם בהשוואה לאלה שאינם 

מעשנים כלל".

השתדלות, אבל עד כמה??!

לפני שהגרב"צ פלמן זצ"ל חיתן את אחד מילדיו, פנה אל אחד 
מהגמ"חים בבני ברק, כדי לבקש הלוואה גדולה לצורך החתונה.  
בצאתו מהגמ"ח לאחר קבלת ההלוואה, שדדו ממנו את הכסף. 
השודד ידע שבבית זה נמצא גמ"ח גדול של כסף, ועמד בסמוך 
לבית. כשראה אדם נכנס ויוצא מן הבית בזמן פעילות הגמ"ח, הבין 

שכנראה קיבל שם הלוואה, שדד ממנו את כספו וברח.
הגרב"צ חזר לביתו, וסיפר את סיפור השוד. הוא הרגיע את בני 
משפחתו באומרו, שחושב שזהו אות משמיים שאינו צריך לעשות 
יותר השתדלות כדי להשיג כסף, אלא מעתה עליו לבטוח בה', 

שיזמין לו את כל ההוצאות הנדרשות לצורך החתונה.
הוא ביאר את דבריו: "הרי כל הסיבה שהלכתי לבקש הלוואה מן 
הגמ"ח היתה משום חובת ההשתדלות הנצרכת. והנה עשיתי את 
ההשתדלות, ושום דבר לא יצא מכך, כל הכסף נגנב. סימן ברור 
הוא שהקב"ה מרמז, שלא הייתי צריך לעשות את ההשתדלות הזו. 
שוב לא עשה יותר השתדלות, וישועת ה' לא איחרה לבוא, בדרכים 

מופלאות.
באחת ההזדמנויות, אמר הגרב"צ, שלאמיתו של דבר יכול היה 
לכתוב ספר שלם על הניסים שעשה עמו הקב"ה, בעת שזכה לחתן 
את ילדיו, אלא שבטוח הוא שאף אחד לא יאמין לזה, ולכן אין 

טעם לכתוב זאת.
לאחר תקופה פגש את הרב מינקוביץ שליט"א, ודיבר עימו בענייני 
אמונה וביטחון. תוך כדי הדברים, סיפר לו את סיפור השוד, ואת מה 
שהבין מן המעשה הזה. שאלו הרב מינקוביץ: "מי אמר שבאמת לא 
היה צריך לעשות יותר השתדלות? הרי יש בתורה חובת השתדלות, 

ומדוע המעשה הזה הוא הוכחה לכך שאין צריך לקיים את חובת 
ההשתדלות?" ענה לו הגרב"צ, שבעצם הקב"ה מנהיג את העולם, 
ויכול להושיע כל אחד ואחד בלא שיעשה שום השתדלות כלל, אלא 
שהוא לא רוצה להנהיג את העולם בהנהגה שהניסים יהיו ניכרים, 
שאם לא כן תתבטל הבחירה מבני האדם. משום כך הנהגת העולם 
היא הנהגה טבעית, כדי שהטבע יסתיר את הנס, ולא יהא ניכר בגלוי. 
לפי זה יוצא שכל ההשתדלות הינה אמצעי, שעל ידו הקב"ה ינהיג 
את הנהגתו בלבוש טבעי, כדי שלא יראו בזה את הנס הגלוי, וכך 

האדם יוכל לחשוב כאילו פעל בעצמו את מה שעשה.
ממילא, אם רואים שלא די שההשתדלות לא הועילה כלום, אלא 
אף יצא ממנה הזק, כמו במקרה זה, שמתוך ההשתדלות להשיג 
כסף, הגיע נזק כספי גדול, שעתה לא די שאין את הכסף אלא עוד 
צריך להשיבו לגמ"ח, זוהי הוכחה משמים, שבמצב זה, יש לבטוח 

בה', ולא להמשיך בהשתדלות.
והוסיף הגרב"צ שכל זה ירושלמי מפורש. בירושלמי בתרומות 
)פרק ח' הלכה ב(, מסופר על רבי ינאי שהיה חושש מאוד מנחשים, 
וכאשר הלך לישון – היה מניח ארבעה ספלי מים תחת רגלי המיטה, 
שהנחש אינו יכול לעבור במים, ועל ידי זה ינצל, שהנחשים לא 

יעלו על המיטה בעת שישן בה.
פעם אחת, בעת ששכב רבי ינאי במיטתו – ראה נחש ליד ידו, מיד 
הורה לקחת את ספלי המים, ומכאן ולהבא יבטח בה' שיצילהו 

ו'שומר פתאים ה".
לכאורה לא מובן. האם בתחילה, כאשר שם רבי ינאי את המים סביב 
למיטתו – לא בטח בה'? לא יתכן לומר כך, אלא ודאי שאע"פ שבטח 
בה', בכל זאת סבר, שמחמת חובת ההשתדלות חייב הוא לשים את 
ספלי המים, כדי שדרך זה ישמרהו הקב"ה, ובזה תהיה ההנהגה של 
נס מלובש בטבע. אם כן, למה הורה לבסוף לקחת את המים, הרי 

עדיין חלה עליו חובת השתדלות?
מוכרחים לומר, שכאשר ראה שהספלים עם המים לא עוזרים לו 
כלום, והקב"ה הביא לו נחש בתוך המיטה, הבין בכך שיש לו בזה 
רמז משמים, שבמצב כזה עליו לבטוח לגמרי בה', בלא לעשות 

שום השתדלות.
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בספר 'האיש על החומה' מסופר סיפור נפלא שסיפר הגאון 
רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל על 'חסד של אמת' שעשתה אשה 
עם המתים, ובסופו של דבר תוגמלה על כך, בלא שציפתה 

לכך בשעת עשיית החסד.
במשך שנים רבות נהגה אשה מכובדת בעלת עסק מבוסס לתרום 
צדקה לישיבה, כדי שיגידו קדיש לעילוי נשמות גלמודות שאין 

מי שיגיד עליהן קדיש.
לימים הלך לבית עולמו בעלה של אותה אשה צדיקה, והדבר 
פגע קשות בעסק שניהלו. מצבה הכספי של האשה ומשפחתה 
הלך והחמיר, ומלבד הקושי בכלכלת ביתה יום יום, גם עול 
נישואי שתי בנותיה שכבר הגיעו לפרקן, רבץ על ליבה בכבדות.
את כל זה סבלה האשה בדומיה, והשלימה עם גורלה באומץ 
רב. אך דבר אחד הכביד עליה מאוד, שאין לה כסף לתרום 
לישיבה כדי שימשיכו באמירת הקדיש עבור אותן נשמות 

אומללות. בצר לה, פנתה להנהלת הישיבה וביקשה מהם 
שימשיכו באמירת הקדיש גם בלא התמורה שנהגה לתת 

להם, ובעזהי"ת – הבטיחה – כאשר יתהפך הגלגל ופרנסתה 
תהיה מצויה, תחזור לתמוך בישיבה.

ראשי הישיבה הבינו למר ליבה, התרגשו מאוד 
מצדקותה שדבר לא חסר לה מלבד טובת אותן 
נשמות, והבטיחו לה כי ימשיכו באמירת הקדיש 

כפי שנהגו עד עתה.
שמחה וצוהלת יצאה ממשרדי הישיבה, 

רוגע ושלוה מילאו את ליבה, כאילו 
לו  כשהבטיחו  מחסורה,  כל  הושלם 

שיאמרו קדיש עבור הגלמודים. מצבה 
לא הדאיגו הכספי הקשה, ושתי בנותיה המתבגרות כלל 

אותה, בזאת שמה בטחונה בקב"ה, אבי יתומים ודיין אלמנות, 
שיראה בעניין וירחם עליהן.

והנה בדרכה לביתה, בא מולה יהודי ישיש, הדור פנים, זקן 
צח כשלג יורד על פי מידותיו. הוא קרב אליה ובירכה לשלום. 
היא הופתעה מקבלת הפנים לה היא זוכה מאדם שהיא כלל 
לא מכירה. הזקן התעניין במצבה ובמצב משפחתה. האשה 
נאנחה ושטחה בפניו את מצבה הכספי הקשה, היא סיפרה לו 
שבעבר מצבם הכספי היה טוב מאוד, ומאז שבעלה נפטר היא 
מתקשה לכלכל את ביתה, ומלבד כל זאת אין לה כדי הצרכים 

המינימליים עבור נישואי שתי בנותיה המתבגרות.
'מה סכום הכסף הנדרש להוצאות נישואיהן?' – התעניין האיש 
הדור הפנים. 'מדוע כבודו שואל?' – השיבה האשה בשאלה, 

ומיד נקבה בסכום המשוער.
הזקן הוציא מכיסו המחאה לבנק המקומי, ורשם עליו את הסכום 
שנקבה. לפני שחתם עליו את חתימתו, ביקש שתקרא לשני 
בחורים מהישיבה, כדי שיהיו נוכחים כשחותם על ההמחאה, 
ויוכלו להעיד שאכן חתם עליה. לאחר שחתם בפניהם על 

ההמחאה, ביקש מהם פיסת ניר וחתם גם עליה את חתימתו, 
כדי שתהיה גם ברשותם דוגמא מחתימתו.

שני העדים – סיפר רבי יוסף חיים – היו, אני וחבירי הגאון רבי 
יהודה גרינוולד בעל שו"ת 'זכרון יהודה'.

הזקן מסר לאשה את ההמחאה וביקש ממנה כי כבר מחר 
בבוקר תלך אל סניף הבנק המקומי ותפדה את הכסף. הענין 
היה נראה לאשה תמוה, מה לו לאדם זר שכלל אינו מכירה, 
להפגין כלפיה נדיבות לב כה גדולה, ולתת לה סכום כסף כה 
גדול. אבל למרות תמיהתה, מיהרה השכם בבוקר אל סניף 

הבנק וניסתה את מזלה.
כשבחן פקיד הבנק את ההמחאה, השתומם. הוא הביט אנה 
ואנה בהמחאה ובאשה, ופניו הביעו תמהון גדול. הוא ביקש 
ממנה להמתין, ונכנס אל מנהל הבנק. כשראה המנהל את 

ההמחאה, צנח מכיסאו והתעלף...
מהומה רבתית קמה בבנק, הפקידים שראו את המתרחש, 
הכניסו מיד את האשה לחדר צדדי, בחשד כי מעשה מרמה 

מונח מאחורי ההמחאה הזו.
לאחר כמה רגעים שבה ההכרה אל מנהל הבנק, וביקש 
לפגוש את האשה שהציגה את ההמחאה. 'מתי 
קיבלת את ההמחאה הזו?' – שאל אותה המנהל. 
'אתמול' – היא ענתה, והוסיפה – 'יהודי הדור פנים 
מסר לי אותה, ואפילו חתם עליה בפני שני עדים'.
'התוכלי לזהות בתמונה את האיש שמסר 
לך את ההמחאה? – שאל אותה המנהל. 
'בוודאי' – היא ענתה – 'וגם שני העדים 

יוכלו לזהות אותו' – הוסיפה.
ל  ה נ מ הציג בפניה תמונה של אביו, ושאל אותה האם ה

זהו האיש? 'כן, זהו האיש' – ענתה האישה בהחלטיות. מיד 
ציווה המנהל לפרוע לה את ההמחאה.

לאחר שהלכה, הסביר להם המנהל את כל מה שארע. האיש 
שמסר לה את ההמחאה הוא אבי שהלך לעולמו לפני עשר 
שנים. בלילה הקודם הוא הופיע לי בחלום, ואמר לי כך: 'דע 
לך שמאז שסרת מדרך הישר, התחתנת עם גויה, והפסקת לומר 
עלי קדיש, לא מצאה נשמתי מנוחה, עד שבאה אשה אלמונית 
וביקשה שיאמרו קדיש עבור נשמות גלמודות שאין איש שיאמר 
אחריהן קדיש. זכות אמירת קדיש זה עמדה לנשמתי. מחר 
בבוקר תופיע אשה זו בבנק שלך עם המחאה שמסרתי לה 

לכיסוי הוצאות נישואי שתי בנותיה!'.
כשקמתי, ספרתי לאשתי את דבר החלום, אבל היא לעגה 
לכל הענין וביטלה אותו מכל וכל. עתה כשהופיעה האשה 
עם ההמחאה בחתימת ידו של אבי, ואף זיהתה אותו בתמונה, 

נתאמת לי החלום.
בעקבות הסיפור שב מנהל הבנק בתשובה שלמה, אשתו נתגיירה 

כדין, וזכו להקים בית נאמן בישראל.

חסד של אמת

פרשת אמור פרק כ"א פסוק א'
ַויֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל ֹמֶשׁה ֱאמֹר ֶאל ַהכֲֹּהִנים ְבֵּני ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָתּ ֲאֵלֶהם ְלֶנֶפׁש ֹלא ִיַטָּמּא ְבַּעָמּיו. 

מעיר רש"י על פי חז"ל מדוע נאמר "ואמרת"? להזהיר גדולים על הקטנים )יבמות פ"ה(.
את המאמר הזה אפשר להסביר בכמה אופנים על דרך הפשט, התורה מזהירה את הגדול כשיראה שקטן עובר עבירה עליו להסביר לו את 
האיסור ולמנוע אותו מכך, ועל דרך הדרש "להזהיר גדולים על קטנים" כמו שיש להזהיר וללמד על דברים חמורים )גדולים( יש להזהיר וללמד 

על הדברים הקלים )הקטנים(.

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: הילד המתוק משה אורן ני"ו מכיתה ג'
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רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל - מייסד "הדף היומי"

מעשה מעניין שספר רבי חזקיהו מישקובסקי שליט"א, על התהוותו 
של הרעיון האדיר של ה'דף היומי'.

בשכונת "מרכז בעלי מלאכה" גר הרבי משוץ. פעם ספר, שכשהיה 
רבי מאיר שפירא ילד קטן הוא התגורר בעירה שוץ, ולמד אצל 
סבו, רבי שלום מושקוביץ זצ"ל, שזכה ברבות הימים לכינוי "זקן 

אדמו"רי לונדון".
הוא קבל אותו לתלמיד, לאחר שפגש באחד הימים את אביו של רבי 

מאיר, ושאלו מה הוא עושה עם ילדו.
"אני באמת לא יודע" – אמר האב – "המלמדים בעיירה לא יכולים 
ללמד אותו. הוא עילוי מופלג. גם לשלוח לישיבה זה לא ממש בא 
בחשבון. אני באמת לא יודע מה לעשות". הציע לו רבי שלום לצרף 
את בנו לילדים הלומדים אצלו. הם מעט יותר גדולים ולומדים ברמה 
גבוהה, גם אם לא יבין את הכל, הוא יוכל להבין באופן חלקי. כך נכנס 

רבי מאיר שפירא לכתת הלימוד של הרבי משוץ.
בתו של הרבי היתה אז כבת שמונה או תשע, ותפקידה היה להביא 
לילדים את האוכל. רבי מאיר שפירא, הקטן שבחבורה, היה נוהג 
לומר לה: "בעזרת ה', רק אגדל ואדליק את כל הגולה למדורת אש 
גדולה – הדף היומי. כל פעם שיהודים יפגשו – מאירופה, מאמריקה, 
מספרד – יהיה להם נושא משתף. כל לילה כל היהודים בכל העולם 

יפגשו עם אותו דף גמרא! איזה יופי!"

היא היתה לועגת לחלומותיו: "מאיר, חבל שהכישרונות הגדולים שלך 
יאבדו על חלומות... מה שאף אחד עדיין לא עשה, אתה בגיל שמונה 
או תשע חולם לעשות?! תפסיק לחלום ותפסיק לדבר שטויות. שב 
תלמד!". והיו הדברים חוזרים על עצמם מדי יום. הוא חולם ומדמיין 

– והיא לועגת ומנסה למתן.
שנים ארוכות חלפו. בתו של הרבי בגרה ונשאה לאדמו"ר, וגם רבי 

מאיר גדל ו – הגשים את דמיונותיו...
באחת מנסיעותיו הרבות, ארע לרבי מאיר שהתעכב בתחנת רכבת 
כלשהי, הסמוכה למקום מגוריה של בת הרב. היא שלחה את בעלה 
לומר לו שהיא מברכת אותו. שמע רבי מאיר ושאל האם היא נמצאת 

בקרבת מקום? משנענה בחיוב שאל אם אפשר לקרוא לה לבוא.
אלפי אנשים צבאו על קרון הרכבת, אך כשבאה בת הרבי עם בעלה 
זזו כולם ביראת כבוד, ופנו להם את הדרך. רבי מאיר, שהיה נוהג 
במנהגי קדושה מיוחדים, לא נשא את עיניו, רק שפתיו היו נעות 
כשאמר לה: "את זוכרת את החלומות שהיו לי על הדף היומי ואת 
הלעג שלעגת לי? תדעי שאיני מקפיד על זה ולא לשם כך קראתי 
לך לכאן. קראתי לך לעניין אחר – כיום את מגדלת דורות ומחנכת 
אותם, רצוני לבקש ממך – לעולם אל תלעגי לחלום של ילד יהודי!!! 
כשילד יהודי חולם – הוא חולם ביחד עם הקב"ה. תני לו לחלום. 
תני לו להגיע. אל תקטלי דברים גדולים באבם.  תארי לעצמך מה 
היה קורה לו הייתי נשבר מלעגך, ככל ילד שנשבר מלעג, המשערת 
את איזו  טובה היית מונעת מכלל ישראל?!  ראי מה יצא מכך שלא 

שמעתי לך, איזה אור! איזה אושר יש לכלל ישראל!"
הוסיף רבי חזקיהו משקובסקי ואמר: את המעשה הזה ספרתי פעם 
בדרשה. אחד השומעים התקשה להאמין והחליט לגשת לרבי משה 
הלברשטאם, חבר הבד"ץ בירושלים, שגם הוא נכדו של הרבי משוץ. 
ביחד אתו תכנן לצחק על המעשה שמספרים על סבא שלו. הוא נגש 
לרבי משה ושאל אותו: "מה דעתך על הספור שמספרים בבני ברק על 
סבא שלך?". רבי משה התחייך ואמר: "היודע אתה מדוע אני מחייך? 
משום שאותה בת שעליה נסוב הספור, אינה אחרת מאשר אמא שלי!"

פתרון לחידות משבוע שעבר:

א. הוא לא זוג )למרות שיש לו זג( אבל גם לא מספר 
אי-זוגי.

תשובה: ּוֶפֶרט ַּכְרְמָך ֹלא ְתַלֵּקט
ב. למרות השיר, לא רבי עקיבא אמר זאת.

תשובה: "ואהבת לרעך כמוך"
ג. מילה בפרשה שהיא מסכת בזרעים ותרגומה במועד.

תשובה: ִּכְלָאִים, אונקלוס מתרגם: עירובין.
ד. מקור באונקלוס שנימוס אנגלי אסור מהתורה.

תשובה: ְוָלא ְתָהכּון ְּבִנימֹוֵסי ַעְמַמָיא

א( ________ אסורה לכהן גדול לאחר מות בעלה

ב( ________ אין הכהנים רשאין לעשות בו שריטה  
לאות אבל

ג( ________ אסורה לכל כהן לאחר שנפרדה מבעלה

ד( ________  שבטו של המקלל

ה( ________ פרי הנלקח בחג יחד עם שלושה מינים     
נוספים

ו( " _________  _________  _________ לא    
תאכלו עד עצם היום הזה" 

ז( ________  פרי שממנו יש להכין שמן למנורת המאור

ח( ________ אשה שנולדה מפסולי כהונה ואסור לכהן 
לשאת אותה

ט( ________אם יאכל ממנה הכהן אינו רשאי לאכול 
     בקודשים

י( ________  ________ מיני פצעים הפוסלים את 
הקרבן

כ( ________ מועד שבו מצווה לענות את הנפש

ל( ________ צמח המעלה 
ריח שיש ליתנו על השולחן   

של לחם הפנים

מ(  ________ מותר 
לעשותה רק ששה ימים ולא   

בשביעי

נ( ________  ________ יש להעלותו במנורה

ס( ________  כל האזרח בישראל צריך לשבת בהן 
שבעת ימים

ע(  ________  אגודת חיטים של ראשית הקציר 
המונפת לפני ה'

פ( ________  אליה אסור לבעל מום להתקרב

צ( ________ נגע שאוסר על הכהן לאכול בקודשים

ק( ________  אסור לזר לאוכלו

ר( ________ אסור לכהן גדול לפורעו לאות אבל

ש( ________ אימו של המקלל

ת( ________ יש ליטול את הכפות הללו ולשמוח לפני 
ה' שבעת ימים

אני מופיעה בסוף 
הסתיו, אבל לא באביב, 
נתן למצוא אותי בחורף 
אבל אף פעם לא בקיץ, 

מי אני?
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קציר חיטים:
תלמידי המכינות יצאו לקצירת חיטים על מנת 

להמחיש להם את קצירת העומר שהיה בזמן בית 
המקדש, וממש התרגשו והתפעלו ממצווה חשובה זו.

ימי הספירה
התלמידים היקרים משננים פרקי אבות בהפסקה 

ומגבירים ביתר שאת וביתר עוז את מצוות בין אדם 
לחבירו בימים חשובים אלו.

החדש הולך ורוקם עור וגידיםמתחם הקבע קריית החינוך 

בשבילכם
ואיתכם

להרשמה במשרדי המוסדות:
רח' שמחת הכהן 23 הר-חומה

שעות פתיחה: 9:00-16:00

1599-5020-51
מזכירות תלמוד תורה: שלוחה 3

מזכירות בית ספר: שלוחה 4

פקס: 02-5023504

מפלס 1 - 6 גני ילדים 3 גני בנים, ו 3 גני בנות

מפלס 2 - תלמוד תורה כאייל תערוג לבנים

מפלס 3 - בית הספר בית יעקב לבנות

מפלס צמוד - מגרשי ספורט

בס“ד

בית יעקב

תלמוד תורה
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שיעור חדש מפי מו"ר שליט"א בחושן משפט
 סימן קפט - הלכות מקח וממכר

ימים א, ב, ה בשעה 18:45

זמני תפילות ושיעורים

04:55 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  
07:00 שחרית מנין ב'  

07:30 )בישיבה הודו ב7:45( שחרית מנין ג'  
08:15 שחרית מנין ד'  
19:10 מנחה    

סמוך למנחה ערבית מנין א'  
20:15 )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
יום שלישי     20:45  שיעור לנשים בנושא חינוך מפי גב' אלינור

19:00 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
04:40 )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, שולחן ערוך 
16:00 מנחה מנין א'  
16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בתום השיעור( מנחה מנין ב'  
19:00 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים  

19:30 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  
20:02 )עם צאת השבת(פעילויות לנשים  ערבית של מוצ"ש  

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

14:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

תפילות לימות החול תפילות ושיעורים בשבת קודש

חדש בשכונה 

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

לפרטים נתנאל: 0506785912

בס"ד

עיצוב
במתנה! אפשרות לחדרים לשבתות חתן

נשמח מאוד לראותכם בין המשתתפים

בעז"ה אנו שמחים להודיע על פתיחת בית מדרש לבעלי 
בתים בכל יום שיעורים בין 9:30-13:00

ב13:00 מנחה ולאחר מכן ארוחת צהריים בשרית

חוק לישראל   9:30-10:15
ילקוט יוסף ברכות השחר   10:15-11:00

אור החיים על הפרשה   11:00-11:45
משניות   11:45-12:30

תהילים עם פירוש   12:30-13:00

בית מדרש יום לבעלי בתים בביה"כ "חסדי שמואל"
תה קפה 

וכיבוד קל בין 

השיעורים

השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב

שמעו ותחי נפשכם!
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

בשבוע הבא יום ג', ט' אייר )14/05(
מורנו הרב בבית שאן

בבית כנסת "בית רבנו", רחוב יוסף ברנר 610
בשעה 20:00 

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

תמונות משיעורי של מו"ר הרב שליט"א בבאר שבע


