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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

"ַוִּיְסעּו ֵמַהר ה' ֶּדֶרְך ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים, ַוֲארֹון ְּבִרית ה' ֹנֵסַע ִלְפֵניֶהם ֶּדֶרְך 
ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ָלתּור ָלֶהם ְמנּוָחה" - מספרת התורה הקדושה על 
הילוכם ומסעם של עם ישראל, בעודם עוזבים את מקום קבלת 
התורה הר סיני, וממשיכים לכיוון ארץ ישראל הארץ המובטחת. 
אומר רש"י, 'מהלך שלשת ימים הלכו ביום אחד', דרך שאורכת ג' 
ימים זירזם הקב"ה והוליך אותם ביום אחד. וכותב הרמב"ן, שחשב 
הקב"ה להכניסם לארץ מיד בלא שום עיכובים ובלא שהיות ובכל 
זאת ביטל את התוכנית, וזאת משום שנסעו מהר ה' בשמחה. וכי 
מה רע להיות בשמחה? והלא, 'מצווה גדולה להיות בשמחה'. נכון! 
אבל, 'נסעו בשמחה מהר ה' כתינוק הבורח מבית הספר'. הייתה 
להם שמחה, שהיו יוצאים מהר סיני מקום קבלת התורה ולימודה, 
ושמחו שיוצאים משם ונוסעים לא"י. והרי נוסעים למצות ישוב ארץ 
ישראל, שעליונים ותחתונים חפצים בה. נכון! אבל אומר הרמב"ן 
השמחה כשעוזבים מקום של תורה אפילו כשהולכים למצווה, 
שמחה זו מראה שאינם חפצים בקב"ה, 'שהיה מחשבתם להסיע עצמן 
משם מפני שהוא הר ה' ואלמלי חטאם זה היה מכניסם לארץ מיד'.  
ולהיפך, אמר להם הקב"ה לישראל בשהותם על ים סוף, 'ואספתם 
שם את ממונם', של מצרים, וגדולה ביזת הים יותר מביזת מצרים, 
שם לא הזדרזתם להתקדם לכיוון ארץ ישראל ומשה היה צריך 
להסיעם בעל כורחו כנאמר "ַוַיַּסּע ֹמֶשׁה ֶאת ִיְשָׂרֵאל ִמַיּם-סּוף", 
לפתע מצות ארץ ישראל לא כל כך חשובה, כשיש ממון ויש רווחים. 
אבל בשהותם בהר סיני ובעת קבלת תורה ומצות, שעל זה נאמר,  
'והרבה להם תורה ומצות, כי רצה הקב"ה לַזּכות את ישראל', 
כשקיבלתם את הפקודה שנוסעים, שמחתם והלכתם בזריזות, 
כתינוק ששומע צלצול בבית ספרו, בריצה יוצא מהתלמוד תורה, 
כי אותו תינוק לא מבין כמה הלימודים ובית הספר חשובים לו 
להצלת חייו, הוא רואה בהם כעונש. לכן בהזדמנות הראשונה הוא 
רץ, ועל חטא זה הפסידו עם ישראל כניסה מיידית לארץ ישראל 

בלא מלחמה ובלא שהייה.                                                
גם בימינו רואים אנו אנשים שכל כך אוהבים את ארץ ישראל ואת 
התיישבותה וכשמשהו מנסה לפגוע בארץ ישראל או בהתיישבות 
מיד נזעקים ועורכים מחאות והפגנות. אבל כשפוגעים בתורה, 
באברכים או בלומדי התורה אינם מגיבים! ולא רק שלא מגיבים, 
אלא מסייעים בידם לצמצם את מספר לומדי התורה! זה מגלה 
שארץ ישראל חשובה להם יותר מהתורה ולימודה, ועל חטא כזה 

מאבדים את ארץ ישראל.
הגאון מוילנא בביאורי אגדות על הש"ס מסביר את הסיפור שמובא 
בגמרא תענית על לוליאנוס ופפוס, 2 אחים שהקריבו עצמם למען 
עם ישראל כפי שמספרת הגמרא, שנמצאה בת המלך הרוגה, 
ומיד האשימו את היהודים וקבע המלך שאם לא יודו הרוצחים 
כל היהודים יגורשו, ואז ניגשו 2 האחים לוליאנוס ופפוס ומסרו 
עצמם ואמרו שהם הרגוה, מסירות נפש עילאית שהגמרא אומרת 
עליהם הרוגי מלכות שאין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם בגן 
עדן, ואומר על זה הגאון מוילנא שפפוס הוא אותו פפוס בן יהודה 
שפגש את רבי עקיבא קודם הריגתו, ואמר לו אשריך רבי עקיבא 
שנתפסת על דברי תורה ואוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים, 
ומסביר הגאון, למרות שמסר פפוס נשמתו למען עם ישראל, זה 

נחשב כדברים בטלים מול מסירות נפש ללמד תורה.
לכן, גם כשאדם נאלץ לעזוב את השיעור לצורך קיום מצוה עוברת, 
כגון שיש לשמח חתן וכלה, ואין אפשרות בזמן אחר מלבד זמן 
השיעור, ה' רוצה לראות עצבות בלב, לא לעזוב את הר ה' מתוך 
שמחה כתינוק הבורח בצלצול הראשון, אלא מתוך צער ותוגה 
שנאלץ לעזוב את לימוד התורה. שכל מצוותיה של תורה אינם 
שווים ללימוד התורה, "ָכּל ֲחָפֶציָך ֹלא ִיְשׁוּו ָבּה", אפילו חפצי שמים.
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שאלה: הילד שלי בוכה הרבה בלילה, לפעמים אכן משהו מציק לו, 
אבל לפעמים הוא "סתם" בוכה, שמעתי "מומחים" הטוענים שצריך 

לתת לילד לבכות כדי להקנות לו הרגלי משמעת. מה דעת הרב?

תשובה: במשנה בסנהדרין )ו, ה( מובא "אמר רבי מאיר, בזמן שאדם 
מצטער שכינה מה לשון אומרת, "קלני מראשי, קלני מזרועי", כלומר, 
כשאדם מצטער, השכינה מצטערת עמו, ולהיפך חס ושלום, כשאדם 
מצער את חברו הרי הוא כמצער את השכינה ח"ו. מעשה מדהים 
מסופר על רבי שמשון פנקוס זצ"ל שיוכל לתת לנו אור כמה חמור 

לתת לילד להצטער.
היה זה באישון לילה. בכי ממושך שהפר את הדממה, הצליח לנתק 
את המרא דאתרא דקהילת אופקים הרב פינקוס זצ"ל מתלמודו 
לשעה קלה. הוא חידד את שמיעתו, וכשהצליח לזהות את מקור 
הבכי שבקע מבניין סמוך, התקשר אל אותה משפחה ושאל אם יוכל 
להיות לעזר, ולהשיג דבר מה העשוי להשקיט את הבכי הממושך, 
ונכון היה לנסוע עד מרכז הקניות שבבאר שבע, או אף למקום 

המרוחק משם ככל שיידרש, למען התינוק הסובל.
אך לא. האם שמעבר לקו לא הוטרדה כלל מן הבכי, והודיעה בשלווה 
כי בכוונה תחילה מותירה היא את עוללה לצווח, על מנת להקנות 
לו כבר מינקות הרגלי משמעת ברורים. "לא חסר לו דבר", הסבירה, 
"שבע התינוק ונקי, ואין לו סיבה לבכות. עניין של שיטות חינוך...", 
רבי שמשון נזעק: "אינני רוצה להתערב בענייני חינוך, אבל חשוב 
שתדעי כי ילד יהודי שבוכה הרי השכינה בוכה ומצטערת עמו"...

בכלל, מעידה בתו שתחי': "בעיצומן של סוגיות, שהיה ניכר כי אבא 
עסוק וטרוד בהן כולו, וכל רעש אחר שבבית לא היה בכוחותיו להפריע 

את כוח ריכוזו, הרי בכי של ילד היה מצליח לנתקו ממחשבותיו. 
במקרים כאלו, כשלא היתה אפשרות שהדבר ייעשה על ידי מישהו 
אחר, היה קם מתלמודו וניגש להרגיע את הבכי, ולדאוג שאת מקום 

הבכי יכבוש החיוך".
ובאותו עניין מעשה נוסף, ביום בהיר שב יהודי פלוני אל ביתו 
שבתפרח, והבחין על השולחן במרכז הדירה בפתק בלתי מוכר, ובו 
נכתב: "שמעתי את התינוק בוכה, נכנסתי, ונתתי לו בקבוק שתייה 
שהיה על השולחן. על החתום: שמשון פינקוס". למחרת כשנפגש 
עם הרב, אמר לו הרב: "הבן, לא יכולתי להמשיך בדרכי!", הסביר 
לו משנפגשו למחרת פנים אל פנים, "כאשר קול בכי תם של תינוק 

עלה באוזניי".
מעשים שבכל יום. הלב נצבט מכאב של הזדהות, עם הקול התינוקי 
הטהור המעיד על מצוקה, אבל מתגברים וממשיכים הלאה בשטף 
החיים. יש בהחלט צרות גדולות יותר, אבל רבי שמשון לא פטר את 
העניין בפשטות כזו, אלא ניגש אל דלת הבית שמשם נשמע הקול, 
נקש אחת ושבע, ומשווידא כי אין איש בבית פסע מעדנות פנימה 
אל התינוק הממרר בבכי, ומשחיפש ואף מצא את המשקה העשוי 

להרגיעו פנה והלך לו לדרכו, בהותירו אחריו פתק התנצלות...
ונסיים במעשה שרבי שמשון עצמו מספר היה עליו בהתפעלות: 
הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל פסע פעם ברחוב, ובדרכו פגש 
בילדה קטנה בוכייה. הוא ניגש אליה, כופף את שמונים שנותיו 
לעברה ושאל "למה תבכי?", וכשהילדה השיבה לעומתו בקול בכי 
שחברותיה צחקו על השם שלה, כאב לבו של בעל ה'חזון יחזקאל' 
והגיב: "אמרי להם, כי אני אמרתי שהשם שלך יפה מאוד!", ולא זז 

משם עד שנרגעה ורוחה שבה אליה.
נמצינו למדים, שאמנם אם הבכי מוצדק ויש צער או כאב לילד, לא 
ידונו אותנו על כך, אך אם מטרתנו שלא להפסיק את הבכי, היא רק 
משום שרצוננו "לחנך" את הילד, משום שסבורים אנו שזהו בכי של 
פינוק, עלינו לדעת שהשכינה בצער עם אותו הילד/ילדה ולמצוא 

דרכים אחרות לחנכם מבלי לגרום להם צער שאינו לצורך.

לצער את הזולת, עד כמה יש לנו להזהר

סיפר מרן הרב שך זצ"ל, שבצעירותו היה מתלווה לדודו, הגאון 
הגדול רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, בעל "אבן האזל", שלימים עלה 
לארץ ישראל, התיישב בירושלים, וכיהן כראש ישיבת "עץ חיים". 
מטרת הליווי הייתה כדי ללמוד מהליכותיו והנהגותיו, ומובן מאליו 
כי בזמן ההליכה המשותפת הם לא דיברו מעולם דברי חול, אלא 

עסקו בתורה, וקיימו בעצמם "ודיברת בם… ובלכתך בדרך".
יום אחד, מספר הרב שך זצ"ל, הוא ליווה את רבי איסר זלמן לביתו. 
והנה הוא רואה שרבי איסר זלמן עולה לביתו, וכעבור שניות מעטות 
יורד בחזרה. לאחר שהמתין כמה דקות, עלה שוב לביתו, אך גם 

הפעם ירד כעבור שניות מועטות.
רבי איסר זלמן שהבחין בתמיהתו של הרב שך הסביר: "אשתי 
מעסיקה בבית אשה אלמנה בתור עוזרת בית, כדי שתהיינה לה 
כמה פרוטות למחייתה. כשעליתי הביתה שמעתי מאחורי הדלת 
את האשה האלמנה שרה. מיהרתי לעזוב את המקום, משום 'קול 
באשה ערווה'. כעבור כמה דקות ניסיתי שוב לעלות הביתה, אך 
כשהגעתי לפתח הבית, שמעתי שהיא עדין שרה, ועל כן מיהרתי 
שוב לרדת. כעת נמתין כאן ביחד עוד כמה דקות ונשוחח בדברי 
תורה, עד שזו תסיים את עבודתה ושירתה, ורק אז אכנס הביתה".
שאל הרב שך: "הלא יכולת להיכנס הביתה, ובאותו הרגע שהיא 

הייתה מבחינה בכניסתך – הייתה מפסיקה לשיר?"
הזדקף רבי איסר זלמן וקרא בפליאה: "בשום אופן לא אנהג כך! 

הלא היא אשה אלמנה, והשירה הזו שהיא השתפכות הנפש, נוסכת 
בה שמחה והרגשה טובה. כלום יעלה על הדעת שאכנס הביתה, 

ואגרום לה להפסיק לשיר?".
מערכת המצוות שבין אדם לחברו נועדה כדי שנפתח באמצעותן, 

את המידות הטובות הללו, של רגישות והתחשבות בזולת.
בחג השבועות שעבר עלינו אך עתה, זכינו לקבל את התורה, שאלה 
נפלאה על מציאות לוחות הברית שואל רבי משה מטראני )המבי"ט( 
בספרו בית אלוקים, המתבונן יראה בתורה שחמשת הדברות שבין 
אדם למקום ארוכות המה, ואילו שבין אדם לחברו נאמרו בקוצר, 
ומכיוון ששני לוחות הברית שווים בגודלם, נראה לומר שאותיות 
"בין אדם לחברו" היו גדולות בהרבה מהראשונות, שיהיה ניכר לכל 
גודל חיוב הזהירות במצוות שבין אדם לחבירו, ובפרט שלא לצער 

את הבריות. ה' יזכנו.
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התייבשות: למה זה קורה ואיך אפשר למנוע?

המונח התייבשות, מתייחס למאזן שלילי של מים, כלומר 
פחות מהרצוי לגוף, המים מרכיבים כ-70 אחוז מגופנו. 

אכן, לא לחינם קיבלו המים את השם נוזל החיים, 
בלעדיהם אין היתכנות לחיים.

אנחנו מתייבשים כתוצאה מגורמים רבים, ביניהם: 
הקאות, שלשולים, אובדן דם, כוויות, סוכרת, 
מחלות כרוניות, אבל גם כתוצאה מחשיפה לשמש 

ומיעוט בשתייה.
הצרה היא שתחושת הצמא בגופנו נוטה להגיע 

לאחר שתהליך ההתייבשות התחיל. הגוף יודע 
להסתיר את ההתייבשות, עד למחסור ניכר במים. 

לרוב, התסמינים מופיעים כאשר כשני אחוז מנפח 
נוזלי הגוף אובד. ישנן מספר סוגי התייבשויות ולכל 

אחת מהן המאפיינים הצפויים בה:
התייבשות קלה - גורמת לתחושת צמא, אובדן תיאבון ועור יבש.

התייבשות בינונית - גורמת לצמא, ירידה בנפח השתן ההופך צהוב 
עד חום, עייפות, פה יבש, היעדר דמעות בזמן בכי, כאבי ראש 
וסחרחורת. מעבר מישיבה לעמידה גורם לירידה מהירה בלחץ הדם 

מה שעלול להביא לסחרחורת ועילפון.
התייבשות חמורה - בה נגרם אובדן של כ-5% מנוזלי הגוף או 
יותר, מביא להאצה בקצב הנשימות והלב בזמן שלחץ הדם צונח 
)בשל המחסור בנוזלים(, ישנוניות, עילפון, עור מקומט, התכווצות 
שרירים, פרכוסים ואובדן הכרה. מחסור של 15% בנוזלים הוא כבר 

כמעט תמיד קטלני.
אולם הרבה לפני שמגיעים לכך, ניתן למנוע את ההתייבשות בקלות:
בימי הקיץ, הקפידו לשתות לפחות שמונה כוסות נוזלים ביממה. 
אם אתם עוסקים בפעילות גופנית או שוהים בסביבה 
חמה, הקפידו על שתיה מרובה של 12 כוסות נוזלים 

לפחות ביממה.
שתיה מרובה היא גם הפתרון במקרה שלקיתם 
בשלשולים או הקאות. לא מומלץ להשתמש 
בכדורים להפסקת שלשול, שכן הם גורמים 
במעיים,  החיידקים  או  הנגיפים  להתרבות 
ולהארכת משך המחלה.  במקרה של הקאות 
מרובות עשוי הרופא להמליץ על כדור או נר 
"מוטיליום" המשפיע על מנגנון ההקאה ומפחית 

את תדירותו.
אצל ילדים מיובשים, יובש ניכר בפה, עיניים שקועות 
או מיעוט במתן שתן כדאי לתת תמיסת מלחים )הידרן, 
אורסט, מינרלי( כמה מיליליטרים במזרק או בכפית כל כמה 
דקות, עד שהילד חוזר להטיל שתן באופן תקין. אם הילד עירני, מגיב 
ומשחק, ניתן להמשיך בטיפול שמרני בבית. אולם אם הילד אינו 
נותן שתן מעל 12 שעות, מצב הכרתו מעורפל והוא ממאן לשתות 

יש להפנותו לבדיקת רופא בדחיפות.

כלב טוב או כלב רע? 

מעשה שהיה לפני כמה שנים, המלמד על כוחה של שמירה על 
קביעות וקבלה טובה. אחד מבני התורה בבני ברק הגיע זמנו להשיא 
אחד מצאצאיו, כשאין לו בלתי גוויתו ואדמתו דבר. בלית ברירה 
החליט לעקור רגליו לארה"ב – לזכות את אחינו שבגולה במצוות 
הכנסת כלה. בטרם הרחיק נדוד פנה לקבל ברכת הדרך מרבו. הרבי 
בירכו בכל לבו ויעצו שתי עצות: א. לשמור היטב על קביעות איתנה 
בעסק התורה אף בהיותו בגולה ובניכר. ב. להכיר טובה ולהודות 
על נתינה ונתינה – בין אם היא של 500,000 דולר, 50,000 או רק 

חצי דולר – באופן שווה.
במשך נסיעתו נתברר ונתאמת אצל הת"ח כי על אף שנתברך מן 
השמים בכשרונות חזקים להבין בתורה, לא כן הם פני הדברים בנוגע 
לאומנות אסיפת מעות... ומיום ליום קשתה עליו המלאכה. אבל חזקה 
עליו פקודת רבו, לשמור על קביעות בתורה ולשבח את הנותנים 
על מחציות הדולר שנתנו לו. לקראת סוף שהייתו בארה"ב שלחו 
אחד מידידיו למקום מרוחק קצת, שם דרים עשירים שאינם כל כך 
מה-'היימישע' )כלומר שונים בהנהגתם מתושבי ב"ב(. מתחילה לא 
נפתחה בפניו אפילו דלת אחת, עד ש... בבית אחד נפתחה הדלת 
כשכלב גדול מקדם פניו 'בתודה ובזמירות'. הת"ח שלא הורגל בכגון 
דא – ובפרט בכלב גבוה כמעט כקומת איש, ברח משם כל עוד נשמתו 
באפו... אבל, בעודו במרוצתו הוא שומע את קול בעל הבית הקורא 

לו שלא לפחד ומזמינו להיכנס לבית פנימה. וכן עשה.
בטרקלין הגדול מצא את הגביר הגדול יושב כשרגליו למעלה... והוא 
שואל אותו למבוקשו. ענה הת"ח: ביתי ריקן ובני עומד להיכנס לחופה, 
ואין לנו במה להתחיל. הוציא הגביר שטר של 10 דולר, נתנו לכלבו 
וציווהו להעניקו לת"ח. דמו של הת"ח נשפך בקרבו. אם לא די בסכום 
קטן שכזה, עוד הוא ניתן לו ע"י הכלב... אך מיד נזכר בפקודת רבו, 
ופתח להודות להלל ולשבח את בעה"ב על טוב לבו וצדקתו עומדת 
לעד. והנה נזכר שאך לפני כמה שעות עסק בדברי הגמרא )ב"ק טו:( 
לגבי 'מגדל כלב רע בביתו' ואמר לגביר )באנגלית רצוצה(: כלב זה 
'כלב טוב' הוא, כי איתא בתלמוד שיש 'כלב רע', ומשמע מכך שיש 
בעולם גם 'כלב טוב', ואיזהו? זה הכלב שלך הנותן צדקה לנזקקים...
הרהר הגביר כמה רגעים, וביקש ממנו טובה: גש נא לדלת הבית 
השוכן ממול, ואמור את ה'תורה' הזאת לאותו בעל הבית השוכן שם. 
שוב נלחם הת"ח בעצמו, וכי עבור עשרת הדולר העלובים אעבוד 
אותו עד אין קץ?... אבל, גם זה בכלל פקודת רבו, שהרי בעד חמשת 
אלפים היה פונה לדפוק אצל השכן, א"כ עליו לעשות כן גם כנגד 10 
דולר. באותו בית נפתחה הדלת ע"י יהודי בא בימים, הת"ח פתח פיו 
ואמר לו: הנה איתא בתלמוד שיש 'כלב רע', ומשמע מכך שיש בעולם 

גם 'כלב טוב', ואיזהו, זה הכלב של השכן ממול שנתן לי צדקה...
הדברים יצאו מפי הת"ח ופני הזקן אורו, והוא אמר לת"ח: קרא נא 
אלי את חתני הדר בבית שממול לביתי. ויקראהו. החתן נכנס לבית 
חותנו והשנים נפלו זה על כתפו של זה... הת"ח לא הבין את התעלומה 
המתרחשת לעיניו, עד שגילה לו החתן את המעשה: הנה, חותני הוא 
מבני הדור הישן, לכן קפץ רוגזו עלי כשקניתי את כלבי המוכר לך, 
ומאז לא דיבר איתי מטוב ועד רע, עד שבאת והראית מהתלמוד שיש 
כלב טוב, וכלבי נמנה על הטובים שבכלבים, בזה נחה דעתו ושב 
השלום לשרור בינינו. ולגודל השמחה העניקו לו יחדיו צ'ק חתום 

על סך של 18,000 דולר )דרשו(
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בבחרותו כאשר למד בישיבת פוניבז', היה הגר"ח שינקר ישן תקופה 
מסוימת באותו חדר יחד עם הגאון רבי משה אהרן ברוורמן שליט"א, 
ולהבחל"ח הגאון רבי בן ציון פלמן זצ"ל ועוד. וכך סיפר: באחד 
מערבי השבתות, דקות ספורות לפני הדלקת נרות, נכנס לחדר 
אחד מהבחורים שבישיבה ובידו מעטפה עם סכום כסף גדול מאוד, 
וביקש מהם להטמין את הכסף בחדרם עד מוצאי שבת. הבחור 
הזה היה חתן כשבוע לפני החתונה, וקיבל מההורים את הכסף הזה 
בשביל לשלם בעבור הדירה, והיה אמור מיד אחרי שבת להעביר את 
הכסף לבעל הדירה. כאשר התקרבה השבת חשש הבחור להשאיר 
את הכסף בחדרו, שמא הידיעה על הכסף הרב המונח בחדרו תבוא 
לאוזניים שאינם ראויות, וח"ו כשלא יבחין יגנב הכסף. ולצורך כן 
חיפש לעצמו חדר אחר שבו הוא יכול להיות בטוח שאף אחד לא 
יעלה על דעתו שיש שם כסף, ובפרט סכום כה רב של כסף, וכשיטמין 
שם את הכסף יהיה רגוע כל השבת שהכסף מופקד בידיים טובות, 

ואין לו על מה לחשוש.
הבחור החתן חשב לאיזה חדר כדאי לו ללכת, ומיד עלה על דעתו 
ללכת לחדר המדובר ששם אפשר לסמוך על הבחורים בלב שקט שלא 
יספרו על כך לאף אחד, ומצד שני גם אין שום סיכוי שאיזה מישהו 

בעולם יחשוב שיש כסף ובפרט סכום כסף כה רב. וממחשבה 
למעשה, לקח את צרור הכסף, ורץ לעבר החדר המדובר בכדי 

להספיק לספר להם את פרשת הכסף, ולמצוא שם מקום סתר 
לפני התקדש יום השבת. החתן נכנס לחדר, סגר את הדלת 

וסיפר את הסיפור, חברי החדר שמחו מאד על האפשרות 
לעזור לו, ומיד מצאו מקום סתר ראוי להטמנת הכסף. 
בתוך הארון של הכביסה מתחת לכל הבגדים. לקחו 
גרב גדולה שמו בתוכה את הכסף, הוציאו את כל 

הכביסה מהארון ואת הגרב עם הכסף הניחו 
בתחתית הארון, ולאחר מכן החזירו את כל 
הכביסה למקומה, באופן שאף אחד לא אמור 

לעלות על דעתו שבתוך הכביסה מונחת גרב 
שבתוכה סכום כסף כה רב. וגם אם יכנסו חס 

וחלילה לחדר גנבים במהלך השבת, אין שום סיכוי שיחשבו שיש 
בתוך הכביסה כסף.

במוצאי שבת חוזר הבחור לקחת את כספו, ולהפתעתו הכסף איננו... 
חברי החדר היו בהלם גמור, לאן הוא נעלם? הוציאו את כל הכביסה 
למקומה, ובדקו בגד בגד, אולי זה נכנס לתוך בגד אחר, אבל אחרי 
הכל הכסף לא נמצא. החדר בכללותו היה מסודר לגמרי, לא היה 
ניכר שביקר בו איזה גנב, אי לכך הפלא היה גדול מאוד, לאן הכסף 
נעלם... בין הבחורים שהיו בחדר באותה שבת, היה עוד בחור חדש 
משיעור א' שעתה התחיל את דרכו בישיבה. הבחור היה שקט ועדין, 

לא הכירו אותו מספיק בכדי לדעת אם תוכו כברו, או לא.
היה זה זמן קצר לאחר שהגאון רבי יוסף ישראלזון זצ"ל התחתן ועזב 
את החדר, וחברי החדר שהקפידו מאוד על הזמנים והסדרים, ביקשו 
שיכנס לחדרם בחור שקט שלא יפריע בשעות המנוחה וכדומה. ומשום 
כן זכה הבחור הצעיר להיכנס לחדרם של הבחורים החשובים הללו. 
כאשר בא הבחור החתן ביום שישי להביא את הכסף, שהה בתוך 
החדר הבחור הצעיר שהיה עד לכל מהלך הטמנת הכסף. טבעי מאליו 
שהחשד יפול על אותו בחור צעיר, שיצרו גבר עליו ולא עמד בנסיון 
ולקח את הכסף...הבחור הצעיר לא היה טיפש, והבין מיד שהחשד 
יפול עליו, בפרט שהוריו היו עניים מרודים וסביר מאד לחשוב עליו 

שהוא לקח את הכסף כדי לעזור להוריו.
הבחור עמד בצד והתחיל לדמיין איזה צרה צרורה עומדת ליפול 
עליו עכשיו, בתחילה יגשו אליו הבחורים החשובים הללו ויאמרו 
לו בשקט "כל אחד יש לו נסיונות אנחנו מבינים שכנראה לא עמדת 

בנסיון ולקחת את הכסף, בא תחזיר את זה בשקט ולא נספר את זה 
לאף אחד ונגמור את הסיפור", והוא כמובן יכחיש את הכל מכל 
כל, שלא נגע בכסף ואין לו מושג היכן הוא. ולאחר מכן סיפור 
הגניבה יתפרסם בישיבה, וכולם יאמרו מי יכול להיות שגנב את 
הכסף, כנראה הבחור הצעיר הזה, שהרי כל חברי החדר הם בחורים 
צדיקים שלא יתכן כזו מציאות בעולם שהם יגעו בכסף שאינו שלהם, 
ובוודאי הבחור הצעיר החדש הזה הוא הגנב! נכון שהוא נראה בחור 
טוב שיושב ולומד ברצינות, אבל כנראה שבפנים הלב יצרו בוער 
בו והוא הסיטו לגניבה. הבחורים יקטלגו אותו כגנב שפל, וידרשו 
ממנו להחזיר את הכסף בכל מחיר... הבחור ממשיך בדמיונו ואומר 
לעצמו, "אפילו אם אני ארצה לשלם את הכסף הזה רק כדי להסיר 
מעל ראשי את הבזיון הנורא הזה, אין באפשרותי לעמוד בסכום 
כל כך עצום. ואפילו אם הורי ימכרו את ביתם )שגם זה רק דירה 
עלובה בדמי מפתח(, גם כן לא יצליחו לשלם את הסכום הזה". וכך 
הדמיונות ממשיכים ומפליגים למחוזות רחוקים, איך שהוא נזרק 
מהישיבה בבושת פנים, והוריו גם צריכים לעבור דירה לעיר אחרת 

כדי להסיר מעל ראשם את החרפה הזו.
חלפו עוד כמה דקות שהבחור שקוע בדמיונותיו על העתיד העומד 
להתרחש, והוא ממתין לרגע הזה שבו ידרשו ממנו להחזיר את 
הכסף, והוא יזעק בכל לבו, "לא לקחתי את הכסף", והוויכוח יתחיל 
כן-לא, לא-כן וכן הלאה. ולפתע קורה דבר מעניין, הגרב"צ פלמן 
מסתודד עם הגרמ"א ברוורמן, לוחש לו באוזנו איזה משפט 
קצר, ולאחר מכן שניהם משתתקים וחושבים... לאחר 
דקה הגרמ"א ברוורמן מתעשת, מוריד את הכובע ואת 
החליפה, לאחר מכן מוריד גם את הסוודר. ליבו של 
הבחור מתחיל לרעוד, הוא בטוח שהוא עומד עכשיו 
לגשת אליו... וסופו קרב. אבל לא, הוא מתכופף 
לתוך הארון שהיה עמוק, מכניס את הראש 
עמוק בארון, ולא הסתפק בזה אלא עמד ונכנס 
כולו בתוך הארון. הבחור מתפלא מה הוא 
עושה, הרי כבר הוציאו את כל הדברים מהארון, 
וכולם רואים שאין בתוכו כלום, ומה יש לו להמשיך ולהתבונן שם 

ולהכנס לתוכו.
חצי דקה הוא שהה בארון, ולהפתעתו הוא יוצא כשבידו הגרב עם 
הכסף. התברר שבסוף הארון למטה נוצר פתח קטן בין הארון לקרש 
של גב הארון, וכאשר הניחו שם ביום שישי את הגרב ועליו דחפו את 
כל הכביסה, הסדק התרחב מעט והגרב נדחף ונפל מאחורי הארון. 
והיה בזה נס גדול, כי בדיוק במקום שבו נפל הכסף היה חור של 
צינור ביוב, והכסף היה אמור ליפול שם ולהעלם בתוך הצינור. 
אלא שבסוף הארון היה מסמר קטן והגרב נתפס בו ובזכותו לא 

נפל. ותהי הרווחה...
אך על מה הסתודדו לפני כן שני הבחורים? התברר שכאשר הגרב"צ 
ראה שאין את הכסף ואין במי לחשוד אלא בבחור הצעיר הזה שנכח 
בחדר, הוא פנה להגרמ"א ואמר לו "לפני שאנחנו הולכים לחשוד 
במישהו, צריך לזכור את דברי החפץ חיים שאמר שהסיבה שהקב"ה 
ברא לאדם סברא עקומה היא כדי שכאשר הוא רוצה לחשוד במישהו 
שעשה איזה דבר, צריך קודם לדון לכף זכות אפילו סברא עקומה. 
לכן בוא נחשוב קודם בסברא עקומה לאן יכול הכסף להעלם". 
ושניהם השתתקו כדי לחפש את העקמימות ששם הכסף. וכך הגיעה 
המחשבה אולי כאשר הארון היה מלא בבגדים נדחף מעט הקרש של 

הארון, ונוצר סדק קל והכסף נפל שם...
ראוי לזכור את היסוד הזה שגם במקום שנדמה לאדם שהוא הצודק, 
ויש לו הוכחות ברורות על כך, בכל זאת לא מוכרח וצריך עוד ועוד 

לבדוק אם לא טעה במעשיו.

לדון לכף זכות על ידי סברא עקומה?!
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הרב סלמאן מוצפי זצוק"ל

הרב סלמאן מוצפי נולד בבגדד בכ"ז בשבט תר"ס, ונפטר בי"ז בטבת 
תשל"ה, היה ראש ישיבת בני ציון בירושלים ומגדולי ישראל בדור הקודם.
מעשה נורא אירע בזמנו, ביהודי אחד שומר תורה ומצות שהסתכסך 
עם הוריו בגלל עניינים משפחתיים וחדל לדבר עמהם, הגיעו הדברים 
לידי כך שאדם זה, שמקום מגוריו היה סמוך לבית הוריו, מידי עוברו 
על יד ביתם לא היה מברכם לשלום, וביום שבת קודש אף שהיה נפגש 
עמהם לא בירכם בברכת "שבת שלום", בתוך כך נודעו הדברים לרב 

סלמאן מוצפי זצוק"ל והיה מוכיחו על פניו, אך הוא כאינו שומע.
באחד הימים, שלחו הוריו שליח מיוחד אל הרב סלמאן מוצפי זצוק"ל, 
באומרם שאינם יכולים יותר לסבול את המעשה שאפילו ברכת "שבת 
שלום" אינו משיבם, ומבקשים בכל לשון של בקשה כי ידבר הרב על 
לבו. הדבר חרה מאוד לרב. היה זה ביום חמישי בשבוע, הכין הרב קטעי 
מוסר מהספרים "ראשית חכמה" ו"שבט מוסר" הנוגעים בעניין כיבוד 
הורים, רשמם על נייר והלך אל האיש ואמר לו, "אם אינך שומע לי, 

לפחות תשמע לעצתם של גדולי ישראל אלו". אך הלה נשאר בשלו.
נשא הרב דברי כיבושין בפניו ואמר לו, הנני רואה שאתה עדיין במרדך, 
רצוני להסביר לך, כי אין כל הבדל, בין מי שעובר על "כבד את אביך", 
לבין העובר "על אנוכי ה' אלוקיך", או "זכור את יום השבת לקדשו", 
אלו ואלו ניתנו למשה רבנו מעל שני לוחות הברית, ואל נא תחשוב כי 

אם הנך שומר את תשע הדברות הם יצילוך מעונש העבירה על הדיברה 
"כבד את אביך"... ראה הרב כי איש זה קשה עורף הוא, ואינו משתכנע 
להתפייס עם הוריו הזקנים, אמר לו: "בית דין של מעלה אין עונשין 
אלא א"כ מזהירים, הנני שליח בי"ד ולטובתך באתי הנה ולהזהירך שאם 

עד ג' ימים לא תתקן את המעוות, חוששני עליך..."
עברו ג' ימים מעת לעת, וביום ראשון באותה השעה בו היה הרב ביום 
חמישי, נכנס אליו שוב בפעם נוספת, ראהו מבחוץ כהוא עסוק עם אנשים, 
אמר הרב "אלך ואחזור עוד מעט". חזר הרב לאחר כרבע שעה, והנה 
אמבולנס יוצא במהירות מהמקום והלה מוטל בו ללא רוח חיים ר"ל.

תמו ימי השבעה, ואחד ממקורבי הנפטר חלם חלום, והנה הנפטר עומד 
מולו ללא לבוש, ועשרת הדברות בידו, השליכם לארץ ודרס עליהם. 
הלה התעורר בבהלה ובא אל הרב סלמאן מוצפי וסיפר לו החלום, 
הרב בענוותנותו הלך אצל הרב ניסים כדורי, סיפר לו המעשה ושניהם 
החליטו לערוך "תיקון תענית" ביום, עם "תיקון כרת" כל הלילה, בעשרה 
תלמידי חכמים יראי שמים, שילמדו למען הנפטר ויבקשו בעדו מחילה.
בסיום התיקון אמר ר' ניסים כדורי לרב סלמאן מוצפי, עליך לספר 
המעשה הנורא הזה בצנעא, ולצוות שאחרי אריכות ימים ושנים יפרסמוהו 

ברבים, למען ידעו את הדין הנורא הנעשה בשמים.

***
מעשה נוסף ארע בערב פסח, הרב סלמאן מוצפי היה נוהג כל שנה 
לאפות מצות לליל הסדר, בערב פסח אחר חצות, ברוב פאר והדר 
בשירה ובזמרה, בחצר ביתו ערכו את הכלים והרב מפקד על כולם 

ומחלק הוראות לעובדים.
שנה אחת, שבוע לפני פסח הודיע הרב לבני ביתו "השנה נאפה את 
המצות בשעה עשר בבוקר", שאלו בני ביתו "והרי הידור מצווה הוא 
לאפות אחר חצות, ומדוע תשנה מנהגך שנהגת כל השנים?", ענה הרב 
"ואם ירד גשם מה נעשה, הנאפה בתוך הבית? וכיצד נעביר את הקמח 
והכלים?". ברוך אומר ועושה, ואכן באותה שנה, אפה הרב את המצות 

בשעה עשר בבוקר.
לקראת הצהרים נסתיימה מלאכת האפייה, ואך הפריש הרב חלה מהמצות 

והנה התקדרו השמים בעבים וגשם שוטף ניתך ארצה...

פתרון לחידות משבוע שעבר:

חידה

השף המשופשף יכול להכין ביצה קשה אחת 
ב-5 דקות. כמה דקות יידרשו לו להכנת 10 

ביצים קשות?

א. שתי נשים שלשני אחים נשואות,
בימינו גיסות מכונות ונקראות.

אך לא זהו השם הנקרא,
ל"גיסה" כזו בלשון המגילה והמקרא.

תשובה: יבמה - כך אמרה נעמי לרות, 
לאחר שערפה גיסתה )יבמה כלשון 

המגילה(: ַוֹּתאֶמר ִהֵּנה ָׁשָבה ְיִבְמֵּתְך ֶאל 
ַעָּמּה ְוֶאל ֱאֹלֶהיָה, ׁשּוִבי ַאֲחֵרי ְיִבְמֵּתְך  

ב. פענחו את הדרשה
ברוך אלוקינו שנתן תורה משולשת, לעם 

משולש, על ידי המשולש, ביום השלישי 
בחודש השלישי.

תשובה: תורה. נביאים, כתובים )2( כהן, 
לוי, ישראל )3( משה – בנה השלישי 

של יוכבד אחרי אהרן ומרים. )4( לסוף 
שלושת ימי ההגבלה. )5( סיוון הוא החודש 

השלישי לפי ספירת התורה

עשויה כולה מזהב. 1

אותם מדליק אהרן. 2

קמח נקי ומשובח. 3

זכוכית יקרה. 4

אפשרות שניה לפסח. 5

כלי נגינה. 6

חותן יתרו. 7

מתלוננים. 8

ירקות שאכלו במצרים. 9

סיר. 10

שני נביאים. 11

מראה לילה. 12

עופות שנאכלו. 13

לשם נסעו מקברות התאווה. 14

פתרו את השאלות ומצאו את פתרונן בתפזורת שלפניכם:
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השבוע קיים הסגל הפדגוגי הבכיר של רשת מעיין החינוך 
התורני ׳בני יוסף׳ סיור מקיף הן בתלמוד תורה ׳כאייל 

תערוג בנים׳ הן בבית יעקב לבנות ׳כאייל תערוג - הר חומה׳ 
בראשות מורנו המרא דאתרא שליט״א.
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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

חדש בשכונה 

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

לפרטים נתנאל: 0506785912

בס"ד

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

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

סמוך למנחה ערבית מנין א'  
בתום השיעור המרכזי ערבית מנין ב'   

שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30
עין יעקב - עיון באגדות חז"ל יום ראשון   

אמונה ובטחון יום שני   
פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא יום שלישי   

ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב יום רביעי   
הלכות שבת/מועדים יום חמישי   

פעילויות לנשים
יום שלישי     20:45  שיעור לנשים בנושא חינוך מפי גב' אלינור

19:20 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
04:30 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  
07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות ריבית 

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'  
19:20 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים  

19:50 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  
20:22 )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

שיעור הלכה חושן משפט, הלכות פועלים

בימים א,ב,ה בשעה 18:45
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

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

בשבוע הבא יום ג', ט"ו סיון )18/06(
מורנו הרב בבית שמש

ב-כולל הרב כץ, רח' תפארת משה 1 בשעה 21:00
תמונות משיעורו של מו"ר הרב שליט"א השבוע בבאר יעקב


