
1

בס"ד, פרשת ואתחנן, שבת נחמו

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

לימדונו רבותינו בגמרא שגדולה תפילה יותר ממעשים טובים, זאת 
אומרת, שאם נעמיד אדם עם מעשים טובים רבים, אבל בלי תפילה 
מעומק הלב לה', ומן הצד השני נעמיד מולו אדם בלי מעשים טובים 
של צדקה וחסד וכו', אבל התפילה שלו מעומק הלב לה' – האדם 
בעל התפילה, ייענה מאת ה' יותר מהר מאדם שהוא בעל מעשים 
טובים ללא תפילה מעומק הלב, שהרי אין לך גדול יותר ממשה 
רבנו במעשים טובים, ובכל זאת לא נענה אלא בתפילה, שהרי ביקש 
"ֶאְעְּבָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה", ומחצית מבקשתו נענתה, נתן לו ה' לראות 

אבל לא לעבור.
אחד מהדברים החשובים ביותר לאדם כדי להגיע לשלמותו הרוחנית 
הוא נושא התפילה, ותפילה אין פירושו להיות בבית הכנסת עם 
סידור ולדקלם את מה שכתוב בסידור, על זאת הנביא מתאונן "ְּבִפיו 
ּוִבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני", השפתיים מדקלמות מה שכתוב בסידור, אבל 

"ִלּבֹו ִרַחק ִמֶּמִּני".
תפילה פירושו רגש, דמעות וכיסופים, 'אין תפילתו של אדם נשמעת 
אלא אם כן משים נפשו בכפו', אמרו רבותינו. בכפו - ְכִּּפיו, שאומר 
מילים בפיו ומזדהה איתם ורוצה לישמם. כגון, כשאומר 'מלך גיבור 
לריב ריבם לאבות ובנים' – מכוון שה' נוקם את נקמתנו וכן על זה 
הדרך. כשאומר 'כי הם חיינו ואורך ימינו' על לימוד התורה, הוא 
מזדהה עם זה ולכן מאמין שכל מי שעוסק בתורה, הוא המייצר 
חיים לאומה זו, והערכה אליו  הרבה יותר ממי שמייצר מטוסים 
וכלי מלחמה או מערכות אלקטרוניות מתקדמות, כי שום ערך לא 

ישווה לייצור חיים.
לכן אמרה הגמרא שתפילה היא מהדברים העומדים ברומו של עולם 
ובני אדם מזלזלים בהם, זאת אומרת לא נותנים מספיק תשומת לב 
לנושא שקרוי תפילה, אנשים מרשים לעצמם לחלום בתפילה, ולהגיע 

באיחור, אך עלינו לדעת שעל המאחר מיד כועס ה' ואומר "ַמּדּוַע 
ָּבאִתי ְוֵאין ִאיׁש, ָקָראִתי ְוֵאין עֹוֶנה".

תפילה גדולה כל-כך שאפילו אדם בעל עבירות אשר נקרא רשע לפי 
הגדרות התורה, כאשר הוא עומד להתפלל, לא תיפסל תפילתו, 'כי 
שומע תפילת כל פה', ואילו בלימוד תורה אמר השם, "ָלָרָׁשע ָאַמר 
ה', ַמה ְּלָך ְלַסֵּפר ֻחָּקי... ְוַאָּתה ָׂשֵנאָת מּוָסר" וכו'. כלומר גם רשע שה' 
מואס בלימוד תורתו, שבוכה ומתפלל אל הקב"ה נשמעת תפילתו, 
כמו שכותב אליהו הנביא בספרו, 'מפני מה גילגל הקב"ה והביא 
את המן לעולם, לפי שבכה אגג מלך עמלק שהרגו שמואל, אוי לי 
שנכלה זרעי מן העולם, לפיכך נתן הקב"ה למשפחתו להתעבר ממנו 

ולהוציא את זרעו של המן הרשע לעולם',
כולנו יודעים שלאה אמנו היתה צריכה להיות אמא של טיטוס 
נבוכדנאצר היטלר ושאר רשעים, מפני שהיתה צריכה להנשא לעשו, 
וכך היה כתוב מששת ימי בראשית, זאת התוכנית, אבל עיני לאה 
רכות, היתה בוכה בכל תפילה, ולבסוף הקדימה בכורה לצעירה 
ונשאת ליעקב והייתה לאמא של דוד המלך ומלך המשיח – לכן 
גם אשה שקשה לה עם בעלה, אבל מתפללת מעומקי ליבה, היא 
תהפוך את המצב ואת הגזרה ומאיש קשה ובעל מדנים ייהפך בעלה 

לצדיק וירא ה'.
להאמין בכוחה של התפילה וגם אם ִמְשָתַהה הישועה, לדעת שיש 
לשפר את התפילה, 'יילך אצל חכם וילמדנו סדר התפילה', כך 
אמרו חז"ל ואז תפילתו תעשה פירות, עלינו להבין ולהפנים את 
דברי הגמרא 'ישראל אין כוחם אלא בפיהם', שום מקור כח אחר 

אין ליהודי, אמן כן יהי רצון.

 שבת שלום, אייל עמרמי
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שבוע הבא אין שעורי תורה של מורנו הרב
 מיום ראשון עד שבת עקב חופשת בין הזמנים.

בברכת קיץ פורה!התפילות בבית כנסת כרגיל
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מה לקחנו מתשעה באב?!

תשעה באב מאחורינו ואנו כבר בעיצומם של ימי "בין הזמנים", בין 
אם אנחנו כעת בדרך לצפון, או בבית מלון, או עדיין בביתנו, כדאי 

לעצור מספר רגעים למחשבה.
בית המקדש חרב בעוונות של "בין אדם לחברו", ודור שלא נבנה בית 
המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו )ירושלמי יומא, ה(, הוי אומר, אנו 
עדיין שקועים בעוונות של "בין אדם לחברו". נעצור רגע ונחשוב, 
מה לקחנו מתשעה באב, עשינו משהו אמיתי למען בית המקדש? 

לקחנו איזה קבלה בעניינים של "בין אדם לחברו"?
על הזהירות הנדרשת בעניינים אלו ניתן ללמוד מהמעשה הבא:

מעשה באדם שבתור ילד הושפל מאוד. ביום אחד בעת שהיה בתלמוד 
תורה ניגש למלמד תלמיד שישב לידו בכיתה ואמר שהוא איננו 
מעוניין לשבת לידו!  אותו מלמד 'הגדיל לעשות', נעמד בכיתה 
ושאל – ילדים, מי רוצה לשבת לידו? – והצביע על אותו ילד! 

ד  ח א ענה – אני לא, השני צועק – אין מצב בעולם, ה
והשלישי צווח – אפילו אם ישלמו לי 
אני לא יושב לידו... המלמד מסיים 
ואומר לאותו ילד – אתה רואה, 
אף אחד לא מוכן לשבת לידך!...
ואם זה לא הספיק, כמה ימים 
לאחר מכן, אחיו הגדול הביא שני 
חברים הביתה, לפתע נשמעות 
צעקות – האמא באה וצועקת: מי 
שבר לי את בקבוק הבושם היקר?!... 
אחיו וחבריו עשו פרצוף של 'אינו 

יודע לשאול', האמא כמובן פנתה אליו והאשימה אותו, ואיימה עליו 
שעוד מעט אבא יגיע, ואכן אבא הגיע ו'חינך' אותו מכל הכיוונים...

חלפו שנים, הוא מספר: אני הולך עם אותם הרגשות וייסורים, וזיכני 
ה' וזכיתי לאשה – 'אשת חיל מי ימצא' – אשה טובה, אשה שנתנה בי 
אמון, אשה שבנתה וגידלה אותי, וכל מה שיש לי – בזכותה! לאחרונה 
פגשתי בחתונה אדם שהיה נראה לי מוכר, ולאחר כמה דקות הוא 
נזכר ואומר לי: אני הייתי חבר של אח שלך! ואז הוא אומר: אתה 
מסתמא לא זוכר, אבל כשהיינו ילדים הייתי אצלכם בבית ושברתי 
לאמא שלך את הבושם היקר, וכולם האשימו אותך – אני מבקש 

סליחה ומחילה, למרות שאתה בטח לא זוכר את זה!
התחלתי לרעוד ולבכות, הכל עלה וצף לי – כל הילדות הקשה והמרה! 
שואל אותי אותו אדם – מה קרה לך, הכל בסדר?! – מה, אתה זוכר 
את זה? עניתי לו – אתה שואל אם אני זוכר את זה? אתה יודע כמה 
אני 'שילמתי' על זה?! אמר לי אותו אדם – אני ממש מתנצל ומבקש 

סליחה. אני מבקש ומתחנן שתמחול לי!
עניתי לו – אני אמנם אסלח לך, אבל זה יהיה קשה! אמר לי אותו 
אדם – שתדע, שגם אני כבר שילמתי על זה! – התחתנתי עם משפחה 
שנקראת חשובה, ואין לי שלום בית, ואני מסוכסך עם השווער שלי 
)חמיו(, הוא יורד לי לחיים, וכעת אנחנו בשלבי פרידה אחרונים – 
תעשה לי טובה – תסלח לי! ואגב, אתה מסתמא מכיר את השווער 
שלי – אתה זוכר שהיה בחיידר מלמד שקראו לו... והוא מציין את 

השם של אותו מלמד שפגע בי והשפיל אותי!
הקב"ה מזמן את כולם לפונדק אחד, ויפרעו אלו מאלו. יש דין ויש 
דיין. על מידות רעות משלמים בעוה"ז! כמה יש ללמוד מעובדות 
שכאלו ולהיות זהירים בהידור בכל ענייני בין אדם לחברו, ובפרט 
– בדיבור ראוי, ובייחוד – בהימנעות מדיבורים מיותרים ושליליים.

עד כאן הסיפור.
נדמה שהלקח ברור מאליו, מי שמוותר על מה שמגיע לו למען 
אחרים, בעצם מתנהג מעל לדרך הטבע שויתר על מה שעל פי הדין 
אמור להיות שלו, ובכך הוא זוכה שגם הקב"ה מתנהג עימו מעל 

לדרך הטבע וינהיגו במידת החסד לפנים משורת הדין. 
)עלון פנינים(

לאיזו מדרגה רוחנית של אשתו כסף להגיע ר' אריה לוין זצ"ל

ר' אריה לוי היה נוהג לומר על אשתו "היא גדולה ממני במידות", 
כל כולה היתה נתינה, שרגילה היתה לומר "אני מאחלת לעצמי 
שיהיה לי טוב, ולשכני טוב יותר". בדברו עליה, אמר פעם ר' אריה 
לנכדו הרב דוד לוין, "אני בטוח כי בעת תחיית המתים ימצאו את 
גופתה שלמה", וכל כך למה? בזכות היותה בעלת מדרגה, שאינה 

יודעת מהי קנאה
וכך היה מעשה, סיפר ר' אריה, שבעיר קובנא היתה גזירה של המלכות 
להעתיק את בית הקברות היהודי למקום אחר, ועל אף נסיונות 
היהודים למחות לא עלתה בידם לבטל את הגזירה. משהעבירו את 
הקברים לחלקה חדשה, נמצאו שני קברים שהמתים שהיו בהם היו 
שלמים. האחד ר' ליבל'ה קובנר, הוא ר' ליבל'ה שפירא והשני אדם 
אלמוני, אמר ר' אריה, באשר לר' ליבל'ה שפירא אין כל תמיהה, מאחר 

וכתוב בפסוק "ורקב עצמות קנאה" והלה מעולם לא קנא בזולתו.
פעם אחת אמרה לו אשתו של ר' אריה, "אני חייבת לגלות לך שאני 
מקנאת בשכנה פלונית" תמה ר' אריה, מה ראתה אשתו, שלא ידעה 

קנאה מהי, לקנא בשכנתה?
איש עשיר היה בירושלים, בעל בעמיו, אשר לימים ירד מנכסיו, עקלו 
בעלי החובות את כל רכושו והוא נאלץ לעבור לגור בשכונתו של ר' 
אריה, שכונת "משכנות" העניה והדלה, שאף השרותים נמצאים בה 

בחצרות הבתים, כדי לכלכל את בני משפחתו נאלץ היה אותו עשיר 
לשעבר, לעבוד כטפסן שכיר יום על פגומי הבנינים.

מדי ערב, הבחינו השכנים ברעיתו של העשיר, יוצאת לרחוב מפורכסת 
ומקושטת בבגדים נאים, השתאו הבריות למראה עיניהם ואף החלו 
לרנן... לימים, כאשר שוחחה הרבנית עם אותה שכנה, נתברר לה 

פשר הדבר. וכך אמרה לה אותה אישה:
"בעלי חוזר לביתו מעבודתו וליבו מתפלץ, הוא שהיה בעל נכסים 
רבים, נאלץ עתה לעבוד כפועל פשוט. כיון שראיתי כמה ירוד 
בעלי ברוחו, החלטי ליפות את עצמי ולהמתין לו בתום יום העבודה 
ברחוב אגריפס הסמוך, על מנת לקדם את פניו בבת שחוק ובפנים 

מאירות - לרומם את רוחו".
אמרה הרבנית לר' אריה "מקנאה אני באותה אישה, כי למדרגתה 

)הרוחנית( לא הגעתי".
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די! יתושים

החופשה שלכם הייתה יכולה להיות מושלמת, בחרתם 
צימר בקפידה, תכננתם מסלול טוב, הכנתם וטרחתם 
והכל יכול היה להיות מושלם. אבל משהו )או יותר 

נכון מישהו( קטן "קלקל" לכם את החופשה.
ניחשתם נכון! אלו היתושים.

בישראל קיימים 24 סוגי יתושים )מתוך כ-3000 
מינים ברחבי העולם( והם מצויים בעיקר בתקופת 

הקיץ. היתוש ניזון מצוף ומצמחים ולכן אינו עוקץ, 
אבל היתושה ניזונת ממציצת דם של בני אדם ובעלי חיים.

מלבד התחושה הלא נעימה של העקיצה, היא יכולה גם להיות 
מסוכנת. כשלושה מיליון אנשים מתים בשנה ממחלות המועברות 
באמצעות יתושים, דוגמת קדחת הנילוס המערבי, הקדחת הצהובה, 
האלפנטייאזיס ועוד, למעשה אפשר לקרוא ליתוש בעל החיים 

הקטלני ביותר בעולם.
מובן שרוב האנשים שנעקצים אינם נדבקים במחלות, ולכן בדרך 
כלל אין מקום לדאגה, אבל אם לאחר עקיצה פיתחתם מחלת חום, 
הקאות, חולשה וכד', יש לפנות לרופא. חוקרים גילו כי ישנם אנשים 
שגופם מכיל תערובת חומרים ייחודית, והם אלו שנעקצים יותר 
מאחרים. גם עוצמת התגובה של מערכת החיסון לעקיצה שונה 
מאדם לאדם. לכן אצל חלק מהאנשים יתפתחו נפיחות 

וגירד, ואילו אחרים לא ירגישו בעקיצה כלל.
מה בכל זאת ניתן לעשות?

יתושים אוהבים מקומות חמים, לכן מזגן או מאוורר 
של  מהרוח  נמלטים  היתושים  לעזור,  יכולים 
המאוורר או מהאוויר הקר והיבש שמספק המזגן.
ניתן להשתמש בחומרים דוחי יתושים המצויים 
לרוב, דוגמת תכשירים למריחה על העור, תרסיסים 
לפיזור בחלל החדר או מכשירים חשמליים המפיצים 

חומרים דוחי יתושים.
שמן ציטרונלה הוא צמח שריחו מרחיק את היתושים, 
מומלץ למרוח אותו סביב המיטה, או להניח את הצמח 

בחדר, שימו לב! אין למרוח את השמן על העור!
אם כבר נעקצתם, תוכלו למרוח על העור שמן אתרי של לבנדר או 
ג'לים מסוגים שונים המכילים קמומיל, כל אלו המסייעים ומרגיעים 

את העור.

אבות אכלו בוסר – כוחו של המשל לקבלת דברי המוסר

ִמְׁשֵלי ְׁשֹלֹמה ֶבן ָּדִוד, ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל )משלי א, א(

ֹלא ְלִחָּנם ָאַמר ַהְגָּר"א ַעל ֵּבאּורֹו ְלִמְׁשֵלי, ֶׁשהּוא )ִמְׁשֵלי( טֹוב יֹוֵתר 
ִמָּכל ִסְפֵרי ַהּמּוָסר, ַהְּׁשֵאָלה ִהיא ַּכָּמה ָהָאָדם ִיְהֶיה ַרְך ְלַקֵּבל ֶאת ִּדְבֵרי 
ַהּמּוָסר ַהְּפזּוִרים ּבֹו. ָאָדם ֲאטּום ַהֵּלב, ֹלא ִיְהֶיה מּוָכן ְלַהּטֹות ֹאֶזן 
ּוְלַהְקִׁשיב ְלתֹוְכחֹות ַהּמּוָסר. הּוא ַיְעִּדיף ְלַהְמִׁשיְך ּוְלִהְתַּגְלֵּגל ֵאיְך ֶׁשהּוא, 
ַרק ֹלא ְלַהְפִנים ֶׁשְּמֻדָּבר ָעָליו ְוֵאָליו. ְלֻעָּמתֹו, ָאָדם ֶהָחדּור ַּבּמּוָסר, ֵאינֹו 
ַמְצִליַח ְלָהִבין ֶאת ָהָאָדם ֲאטּום ַהֵּלב ַהֶּזה, ְוִכי ַאָּתה ֹלא רֹוֶאה ַּכָּמה ה' 
ׁשֹוֵמר ָעֶליָך? ַאָּתה ֹלא ַמְבִחין ַּבִּנִּסים ָהעֹוְטִפים אֹוְתָך? ַּכָּמה ְּפָעִמים 
ַהֶּיֶלד ָרץ ַּבַּבִית ּוַמֲחִליק, ַּכָּמה ְּפָעִמים הּוא נֹוֵפל ֵמַהִּמָּטה, ּוָברּוְך ה' 
הּוא ִנְׁשָאר ָּבִריא ְוָׁשֵלם. ֶזה ִנְרֶאה ְלָך ֶטַבע אֹו ַהְׁשָּגַחת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך? 
ַאָּתה יֹוֵדַע ֵאיְך ְוֵכיַצד ְּבִדּיּוק ְּתַסֵּים ֶאת ַחֶּייָך? ְוָלֵכן ַמָּמׁש ָקֶׁשה ִלְהיֹות 

ָאטּום ְלקֹול ְקִריאֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.
ָּבאנּו ָלעֹוָלם ַהֶּזה ִּבְכֵדי ִלְקנֹות ְׁשֵלמּות ְוַהְּׁשֵלמּות ָּבָאה ַעל ְיֵדי ַהּמּוָסר. 
ִאם ִנְקֶנה ֶאת ַהְּׁשֵלמּות ַהֹּזאת ֵנָהֶנה ֵמַהַחִּיים, ְּכֵׁשם ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשהּוא 
ִאיׁש מּוָסִרי ֶנֱהֶנה ָּכל ַחָּייו. הּוא ָחׁש ֵּכיַצד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַדֵּבר 
ִאּתֹו ְּבֶאְמָצעּות ִנְסיֹונֹות ַהַחִּיים, ְוָלֵכן ִּבְמקֹום ְלִהְתַעְצֵּבן הּוא ָׂשֵמַח ַעל 

ַהִּיּסּוִרים ַהָּבִאים ָעָליו.
ּכֹחֹו ֶׁשל ַהָּמָׁשל ִהּנֹו ּכַֹח ָחָזק ְמאֹד, ָּכל ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ָמֵלא ִּבְמָׁשִלים ֶׁשָּתְכָנם 
ִהְתָקְרבּות ַלה' ֵמַחד ְוַדְרֵכי ִמּלּוט ְלִהָּנֵצל ֵמַהֵּיֶצר ְוִרְׁשתֹוָתיו ֵמִאיָדְך. 
ַרב ַהאי ָּגאֹון ָהָיה ֵריׁש ָּגלּוָתא ְּדָבֶבל ַאֲחֵרי ַהַּתָּנִאים ְוָהָאמֹוָרִאים, ָקְראּו 
לֹו 'ַהאי ָּגאֹון' ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ַּבֲאָרִמית הּוא 'ַהָּגאֹון' ְּבֵה"א ַהְיִדיָעה. הּוא ָהָיה 

ְוהּוא ּכֹוֵתב )תשובות  ַהְּכָלל.  ִמן  יֹוֵצא  ַמֶּׁשהּו 
הגאונים מוסאפיה סי' ל(, ֶׁשּיֹום ֶאָחד ַאְרֵיה ָּבא 
ֶלֱאכֹל ׁשּוָעל, ָאַמר לֹו ַהּׁשּוָעל: ַמה ֵּיׁש ְלָך ֶלֱאכֹל ִּבי 
ִּבְכֵדי ֶׁשִּתְׂשַּבע, ֲהֵרי ֲאִני ָּכֶזה ָרֶזה ַּדל ֻׁשָּמן? - ּבֹוא 
ִאִּתי ְוַאְרֶאה ְלָך ָאָדם ָׁשֵמן ַּבַעל ָּבָׂשר ֶׁשִּיְהֶיה ְלָך 
ֲארּוָחה ְטִעיָמה, ְּכַדאי ְלָך הּוא ַעִּתיר ֻׁשָּמן. ָאַמר לֹו 
ָהַאְרֵיה: ַאל ַּתֲעֹבד ָעַלי, ֲאִני ְמַפֵחד ֵמָהָאָדם ַהֶּזה, 
ִּתְרֶאה ֵאיְך הּוא ִמְתַּפֵּלל, ִאם ֲאִני ֹאַכל אֹותֹו ֲאִני 
ֵאָעֵנׁש. ָאַמר לֹו ַהּׁשּוָעל: ַמה ִּפְתאֹום, ֹלא ָקָראָת 
ַמה ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה )שמות לד, ז(: ֹּפֵקד ֲעֹון ָאבֹות 
ַעל ָּבִנים ְוַעל ְּבֵני ָבִנים, ַהְּנָכִדים ֶׁשְּלָך ִיְסְּבלּו, ָמה ִאְכַּפת ְלָך 
ֵמַהְּנָכִדים ֶׁשְּלָך אּוַלי ַּגם ַהִּניִנים ֶׁשְּלָך, ַאָּתה ְּכָבר ִּתְהֶיה ְּבעֹוַלם ָהֱאֶמת, 
ָמה ִאְכַּפת ְלָך ֵמֶהם, ָהִעָּקר ֶׁשַּתְׂשִּביַע ֶאת ַרֲעבֹוְנָך? ִהְׁשַּתְכַנע ָהַאְרֵיה 
ִמְּדָבָריו ַהְמֻחָּכִמים ֶׁשל ַהּׁשּוָעל, ָקַפץ ְלֵעֶבר אֹותֹו ָאָדם ַעל ְמָנת ְלָטְרפֹו, 
ַאְך ְלֹרַע ַמָּזלֹו ָנַפל ְלבֹור ָעֹמק. ֵהִציץ ָעָליו ַהּׁשּוָעל ִמְלַמְעָלה, ְוָאַמר לֹו 
ָהַאְרֵיה: ָלָמה ָאַמְרָּת ִלי ֶׁשֲאִני ֹלא ֵאָעֵנׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶאָּלא ַרק ְנָכַדי ְוִניַני. 
ָאַמר לֹו ַהּׁשּוָעל: ַמה ֶּׁשֶּנֱעַנְׁשָּת ַעְכָׁשו, ֶזה ֹלא ִּבְגַלל ֶהָעוֹון ֶׁשְּלָך, ֶאָּלא 
ֶזה ִּבְגַלל ֶהָעוֹון ֶׁשל ַאָּבא אֹו ַסָּבא ֶׁשְּלָך. ּוְכֵׁשם ֶׁשַאָּתה ֹלא ָהָיה ִאְכַּפת 
ְלָך ֵמַהֵּסֶבל ֶׁשל ַהְּנָכִדים ֶׁשְּלָך ָּכְך ֵהם ֹלא ָהָיה ִאְכַּפת ָלֶהם ִמְּמָך. ָאַמר 
לֹו ָהַאְרֵיה: ָאבֹות ָאְכלּו ֹבֶסר ְוִׁשֵּני ְרָׁשִעים ִּתְקֶהיָנה )ירמיה לא, כח(? 
ָאַמר לֹו ַהּׁשּוָעל: ֹטל קֹוָרה ִמֵּבין ֵעיֶניָך, ֵאיְך ַאָּתה ֹלא ָחַׁשְבָּת ַעל ָּכְך 
ֵמרֹאׁש?! ּוְמַסֵּים ַרב ַהאי ָּגאֹון: ְוַכָּמה ִמיֵני מּוָסר ֵיׁש ַּבָּמָׁשל ַהֶּזה. ַעד ָּכאן.

ִאם ַנֲעִמיק ַּבָּמָׁשל ַהֶּזה, ַנְבִחין ְּבמּוָסר נֹוֵקב, ֶׁשָּכל ֶאָחד חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ֹלא 
ֵיָעֵנׁש, ּוַמְבִטיַח ְלַעְצמֹו ַהְבָטחֹות: ִיְתַחְּׁשבּו ִּבי... ָיִבינּו אֹוִתי... ה' ֶאֶרְך 
ַאַּפִים... אֹוֵמר ְלָך ַרב ַהאי ָּגאֹון, ָׁשַכְחָּת ֶׁשֵּיׁש ְלָך ַסָּבא ְוַאָּבא ְוַאָּתה ָצִריְך 
ִלְסֹּבל ֶאת ָהֲעוֹונֹות ֶׁשָּלֶהם, ִאם ַאָּתה ַמְמִׁשיְך ְּבֶׁשָּלֶהם ַאָּתה ְּתַקֵּבל ֶאת 
ֶׁשָּלֶהם, ֹלא ֶאת ֶׁשְּלָך. ִאם ֵהם ָהיּו ַּגַאְוָתִנים ְוַאָּתה ַּגַאְוָתן, ִאם ֵהם ָהיּו 
ַקָּנִאים ְוַאָּתה ַקַּנאי, ַאָּתה ִּתְסֹּבל ִמֶּׁשָּלֶהם. ֶזה ְּבֶעֶצם ַרְעיֹון ַהְּמָׁשִלים 
ֶׁשְּׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ֵמִביא ַּבֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה. ַהְלַואי ְוִנְזֶּכה ִלְלמֹד ְוַלֲעׂשֹות.
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ראש הישיבה הביט בהיכל הישיבה המלא מקיר לקיר, וספק את 
כפיו באכזבה. היכל הישיבה המפורסמת עמוס לחלוטין, לא תהיה 
אפשרות לדחוק בו ולו בחור בודד. עתה שניים מתדפקים על דלתו, 
שניהם מבקשים להתקבל לזמן אלול תשע"ז, שניהם מצויינים, אך 

מגבלת המקום אינה מותירה להם סיכוי...
בצער רב, ביקש ממזכיר הישיבה להתקשר לשני הבחורים, ולהודיעם 
כי אין מקום. 'הבחורים מצויינים, אך אין להם מקום.  לא נוכל 
לקבל בחור שאין לו כסא לשבת!' – קבע ראש הישיבה באנחה, 

'הם ייאלצו למצוא לעצמם ישיבה אחרת'...
המעניין הוא, ששני הבחורים נשאו את אותו שם משפחה. שמו של 
האחד יוסף אברג'ל, שביקש להתקבל לשיעור א' בישיבה, ושמו 
של השני אברהם אברג'ל, שביקש להתקבל לשיעור ג' בישיבה. 
כשאין מקום בהיכל הישיבה – אין מקום לשני הבחורים, וכך נאלץ 
המזכיר לערוך באותו יום שתי שיחות טלפון אלו, ולהודיע שהבנים 

לא התקבלו לישיבה.
בעוד שנראה כי הוריו של יוסף קיבלו עליהם את הדין בהכנעה, 
הוריו של אברהם אברג'ל לא הפסיקו את מסע הלחצים והתחנונים. 
מדי יום ביומו שבו והתקשרו, התחננו על נפש בנם. אפס, ראש 

הישיבה נאלץ להתעקש ולהשיב ריקם את כל הלחצים, כי כשאין 
מקום – פשוט אין!

ואז, בשעת צהריים אחת, הגיעה שיחת טלפון שהכריעה אחרת, 
על הקו היה הרה"ג ר' אליהו מן שליט"א, ממקורבי הגאון 

רבי חיים קנייבסקי שליט"א, שהתקשר בשמו וביקש כי 
ראש הישיבה יעשה כל מאמץ ויקבל את הבחור אברג'ל. 
לנוכח שיחת טלפון כזו התקשה ראש הישיבה להישאר 
אדיש, ונענה ואמר כי למרות שאכן אין מקום – לא 

יוכל להשיב את בקשת הגר"ח קנייבסקי ריקם...
וביקש  ניגש מיד למשרד,  ראש הישיבה 
מהמזכיר לשוב ולהתקשר להוריו של אברהם 
אברג'ל, ולהודיעם כי בנם מתקבל לישיבה. 

ההורים התרגשו לשמע הבשורה, וכלל לא ידעו 
מה עומד מאחוריה...

חלפו כמה שעות, ולפתע התפתחות לא צפויה בעליל: הוריו של 
הבחור יוסף אברג'ל, שכבר שבועות ארוכים לא יצרו קשר, התקשרו 
להודות לראש הישיבה על הסכמתו לקבל את בנם, כפי ששמעו 

מהגר"א מן שבישרם על כך, לפתע שראש הישיבה הבין:
הבחור אברהם אברג'ל שקיבל הודעה כי התקבל – לא הוא הבחור 
למענו פנה הגר"ח קנייבסקי! הפניה הגיעה עבור הבחור יוסף 
אברג'ל, שקיבל תשובה שלילית כבר לפני כמה שבועות, ומאז 
הוריו כלל לא התקשרו, ושמו נשכח מלב. ואילו אברהם אברג'ל 
שקיבל הודעה מהמזכירות כי התקבל – זו הודעה מוטעית שלא 

ניתן לחזור ממנה!
בבת אחת חילחלה ההבנה לראש 
הישיבה: במקום לא לקבל אף אחד 
מהם – שניהם התקבלו!... יוסף 
התקבל בהודעה מהגר"א מן 
כי ראש הישיבה נענה, ואילו 
בהודעה  התקבל  אברהם 
ממזכירות הישיבה, שסברה 
המדובר,  הבחור  הוא  שהוא 

למענו פנה הגר"ח...
מה עושים עכשיו?  

הוא הפנה את השאלה אל הגר"א מן – ששאל את הגר"ח קנייבסקי. 
התשובה הפתיעה: הואיל וכך גלגלה ההשגחה העליונה, אין מנוס 
מלקבל את שני הבחורים, גם את אברהם וגם את יוסף, והוא בטוח 
בכשרונו של ראש הישיבה למצוא פיתרון לסוגיית חוסר המקום...
ראש הישיבה שמע את התשובה, והבין מיד כי הדבר ידרוש ממנו 
מאמץ גדול עד כדי למעלה מדרך הטבע – למצוא מקום לשני 
בחורים שבדרך הטבע אין להם מקום... כששמע הגר"ח קנייבסקי 
כי עד כדי כך גדול המאמץ הדרוש, הגיב ואמר: 'בזכות זו ייוושע 

ראש הישיבה באופן של למעלה מדרך הטבע!'
ראש הישיבה שמע את הדברים, וקפץ מיד: 'הן בביתי בת מבוגרת 
הזקוקה לשידוך, ואף לאחד מאנשי הצוות 3 בנות מבוגרות הזקוקות 
לשידוך. אנו בהחלט זקוקים לנס שמעל לדרך הטבע, כדי לשמח 
את כולן בעת ובעונה אחת!' הגר"ח קנייבסקי שמע את הדברים, 
ועל אתר נענה ובירך כי הבנות כולן תמצאנה את זיווגן ומהר. ראש 
הישיבה התרגש מהברכה ומיהר לבשר לבני משפחתו, שהחלו 

להמתין למימוש הברכה...
והלא יאומן קרה: בתוך חודש וחצי, נשברו ארבע צלחות במזל 
טוב. ראש הישיבה אירס את בתו, ועוד אחד מאנשי הצוות אירס 
שלוש בנות – בתוך חודש וחצי בלבד! באופן פלאי ועל טבעי, 4 
בנות מעוכבות שידוך – זכו לחגוג את היום השמח בחייהן ולבנות 
את ביתן, כל זאת – כהמשך להתפתחות המעניינת בטעות שהובילה 

לקבלת שני הבחורים...
ביום בו הגיע אברהם אברג'ל לישיבה, שוחח ראש 
הישיבה עם אביו, וביקש לדעת כיצד קרה הדבר 
שלמרות שבדרך הטבע לא היה לבן סיכוי להתקבל, 
למעשה – התקבל נגד כל הסיכויים. כיצד קרה כדבר 
הזה, שבאופן כה פלאי, בטעות כה מוזרה, לבסוף 

התקבל הבן לישיבה הנכספת?
נענה אביו של הבחור וגילה, כי לאורך 
תקופת הלחצים והתחנונים, רעייתו לא עזבה 
את ספר התהלים מידה. 'אני סברתי שזו תפילת 
שווא, אם הבחור לא מתקבל כי אין מקום – אז אין מקום, נקודה' 
– התוודה האב באוזני ראש הישיבה. 'אבל רעייתי סברה אחרת, 
ולא הניחה את ספר התהלים ולו ליום אחד. שעות ארוכות בכתה 
והתפללה כי בנה יתקבל, ולבסוף – כך אכן קרה, באופן פלאי 

שמעל לדרך הטבע!'
'לא יאומן!' – קרא ראש הישיבה ברגש, 'ראו עד כמה כוחה של 
תפילה! לא היה לבחור כל סיכוי, גם הפניה מהגר"ח קנייבסקי לא 
הגיעה בעניינו. ובכל זאת – התפילות של אמו יצרו ישועה פלאית 
כפולה ומכופלת: הבחור התקבל עקב טעות בזיהוי בשמות משפחה 
זהים, וארבע בנות התארסו במהירות שלמעלה מדרך הטבע – הכל 
בזכות תפילותיה של האם שהובילו לכל ההתפתחות המופלאה הזו!
ואת דבריו אלו של ראש הישיבה, אותם שמענו מפיו, את דמותו 
של הבחור אברהם אברג'ל המתקבל לישיבה, ואת ארבע הבנות 
המאורסות בתוך חודש וחצי באופן כה פלאי – כדאי שנראה לנגד 
עינינו כשאנו ניגשים לתפילה. כי גם דבר שהוא חסר סיכוי – הוא 
חסר סיכוי עד שנתפלל עבורו. מהרגע שאדם מתחיל להתפלל – כל 

דבר הוא בר סיכוי, כל ישועה בוא תבוא!
הבה נתפוס את התפילה בכל הכח, נאמצנה אל ליבנו. בכל עת נוכל 
להתפלל, ובוודאי בשלוש הזדמנויות המתנה היומיות שניתנו לנו. 
הבה נתפלל בכל הכח, עם כל העוצמה. זה יכול להפוך עולמות, 

זה מה שיביא לנו את הישועה הנכספת!

שמות זהים, ישועה מרובעת... על כוחה של תפילה
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פתרון לחידה משבוע שעבר:

רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

חנות המכולת הקטנה בשכונת שערי חסד, הייתה חנות מכולת קטנה, 
כמו של פעם. חדר קטן המכיל מוצרי יסוד, חלב טרי המגיע מדי 
בוקר, כמה לחמים ולחמניות חמות. בעל המכולת ורעייתו, למרות 
שכבר היו באים בימים, שימשו בעצמם כמנהל חשבונות, חנווני 

ומסדר המדפים בעת ובעונה אחת...
ביום מן הימים, הגיע זמנו של בעל המכולת להיקרא לישיבה של 
מעלה, והוא הותיר את רעייתו הקשישה כשהיא מודאגת בעיקר 
משאלה אחת: מי יעזור לה לשאת את ארגזי החלב הכבדים ממקום 
הנחתם על המדרכה אל תוך החנות. להפתעתה, הבעיה נפתרה עוד 
טרם נוצרה, והיא הבחינה כי החלב מונח מדי בוקר בפתח החנות, 

ובליבה החמיאה למחלק החלב על ההתחשבות וההבנה.
בסוף החודש, כשהגיע מחלק החלב לגבות את שכרו, הודתה לו בחום 
על ההתחשבות והמאמץ להניח את החלב ממש בפתח החנות. אלא 
שמחלק החלב משך בכתפיו ולא הבין על מה מדובר. "סליחה" – אמר 

במבוכת מה, "אך אני מניח את החלב באותו מקום כבר 28 שנים. 
גם בחודש האחרון המשכתי להניח את החלב במקומו על המדרכה, 

כך שהתודה– אינה מגיעה לי"!
התפלאה האלמנה מאד, ולמחרת היום השכימה קום ונעמדה בשעה 
חמש בבוקר בפינה מרוחקת מהחנות, לראות מיהו הזר המשכים 
קום ובא לגרור את ארגזי החלב מפינת המדרכה אל פתח החנות. 
עמדה מרחוק והשקיפה, ולפתע הבחינה ביהודי מבוגר ושפוף קמעא 
המתקרב למקום, מביט כה וכה לוודא שאיש אינו רואהו, ומתחיל 

לשאת את ארגזי החלב מהמדרכה אל דלת החנות...
כשסיים את מלאכתו, התקרבה אליו, ובפה פעור מתדהמה גילתה 
כי מדובר בלא אחר מגדול הדור והדרו: הגאון רבי שלמה זלמן 
אויערבאך זצ"ל! היא נפעמה ונדהמה, ובקושי הצליחה להוציא הגה. 
"כבוד הרב! תודה! אבל למה? למה הרב כה מטריח עצמו מדי בוקר 

לשאת את ארגזי החלב הכבדים?!".
חייך רבי שלמה זלמן כמי ש'נתפס בקלקלתו', והשיב כמתנצל: "מה 
זאת אומרת למה? הלוא בעלך נפטר, ומי ישא עתה את ארגזי החלב 

מהמדרכה אל פתח החנות?" – אמר, נשא רגליו ונמלט מהזירה.
קוראים יקרים, כולנו מתארים לעצמנו את סדר יומו העמוס של 
גדול ישראל, רבן של כל בני הגולה, ואת החשיבות של כל דקה 
מזמנו, אם זה ללימוד התורה או במענה לשאלות הרבות הרובצות 
על כתפיו מידי יום ביומו, ואף על פי כן מצא הרב לנכון מידי בוקר 
לעשות עוד מעשה חסד, עוד עזרה לזולת, והסיפור אומר דרשני, 
על כל אחד מאיתנו לעשות כל שביכולתו לעזור לזולת, מבלי לחפש 

היתרים לעצמו בשל עיסוקיו הרבים. ה' יעזרנו.

1( איך יוצרים מהמספרים 2,4,6,8 את המספר 25, על ידי 4 פעולות חשבון.
רמז: מתחילים ב2 נחלק ל8.

תשובה: 2 לחלק ל-8 שווה 0.25, ועוד 6 שווה 6.25, כפול 4 שווה 25.
2( מחירם של עט ועיפרון הוא 11 שקלים.

מחירם של 9 עטים ו-5 עפרונות הוא 71 ש"ח.
מה מחירו של עט? מהו מחירו של עיפרון?

תשובה: עט עולה 4, ועפרון עולה 7

ה ע ת פ י ל י נ כ כ מ

ד נ ח ב א י ש כ ת ש פ

צ י פ י ת י ג ק ל ר ב

ק נ צ ע פ ב צ ש ר ו מ

ק מ נ ע י ר ו ב ב ת פ

ז נ י י ל ת ה ת ט ה ט

צ ת ע נ ה נ ב ו י ו א

ל ת ו ר י ה ז ר ח ד כ

ו ש ת מ ו ח ב ה ו ג צ

ר ע ו ר ר מ ס פ ת נ ס

ו ס י ב כ ל ג ר מ ח נ

לפניכם ערכים שיש להקפיד עליהם כשיוצאים לחופשה, 

מצאו אותם בתפזורת!

כשרות. 1

שבת. 2

צניעות. 3

מנין. 4

תפילה. 5
א. יוני צריך לבשל ביצה, לרשותו שני שעוני חול, אחד של 2 דקות 
והשני של 5 דקות. כיצד בעזרת השעונים יוכל לבשל את הביצה 

למשך 3 דקות בדיוק?

ב. לפניכם המספרים הבאים 1,2,6,7 הציבו פעולות חשבוןשבעזרתם 
התוצאה תהא 21.

תפילין. 6

תורה. 7

עירוב. 8

בטיחות. 9

זהירות. 10
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פרשת ואתחנן פרק ד'  פסוק ב'
ֹלא ֹתִספּו, ַעל-ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם, ְוֹלא ִתְגְרעּו, ִמֶּמּנּו--ִלְׁשֹמר, ֶאת-ִמְצֹות ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם, ֲאֶׁשר ָאֹנִכי, ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם

נשאלת השאלה:
מדוע אין אפשרות להוסיף במצוות ולהתעלות כל אחד כפי יכולתו האדם?

מבארים חז"ל: תרי"ג המצוות יוצרות ביחד שלמות בנפשו וגופו של האדם. רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איברים שיש באדם. לעומתם שס"ה 
מצוות לא תעשה כנגד שס"ה גידים שבאדם.

כאשר משלים האדם את כל המצוות נשלם גופו ונשלמת נפשו. כל סטייה קטנה יכולה לאבד את האיזון והאדם לא יהיה שלם.
משל למה הדבר דומה: לאדם שיש לו שעון ענק ובא חברו הטוב ורואה אותו מפרק את השעון לחלקים, ויותר מ-500 חלקים מונחים לפניו.

הוא מבקש ממנו בורג אחד והחבר מסרב. "מדוע"? מתפלא החבר, "וכי אינך אוהב אותי, איזה מין חבר אתה?"!
והנה משיב בעל השעון: "תבין, כל החלקים שאתה רואה מרכיבים שעון אחד גדול. אם אתן לך חלק אחד כל השעון לא שווה"...

כך הוא הנמשל:
אם אדם לוקח/גורע מצווה אחת או מוסיף מצווה אחת, השעון=נפשו וגופו לא יתפקדו, ולא יגיעו לשלמות הנדרשת...

רק בקיום המצוות בצורה מדויקת ניתן להגיע לשלמות...

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: התלמיד היקר והחשוב אופיר שמחה גורן ני"ו מכיתה ד'

ונהנה לבא בוקר בוקר לת"ת, אני משחק עם החברים בהפסקות, 
ואני מחכה מאוד מהשיעורים שהרב שלי מעביר לנו בכיתה.

שמי יהונתן שלמה איטח מכיתה ו',
ואני מתגורר בהר חומה,

ה
תור

ד 
מו

ל
ת

מבצע "משניות"
בסוף שנת הלימודים חולקו לתלמידים 
פרסים ייקרי ערך על לימודם בהתמדה 
משניות וכן השמעתן בעל פה בפני 
שליט״א הרב  מורנו  ובפני   הרבנים 
התלמידים גילו בקיאות רבה בשטף 

בהקראת המשניות ישר והפוך.

יישר כחם חילם לאורייתא.
חזקו ואמצו.

המעוניין לתרום תיק לספר הפטרות חדש בכתב אשורי, 
שבע"ה נזכה להכניסו לביה"כ בקרוב

נא ליצור קשר עם נתנאל אלפסי 050-6785912
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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

05:20 )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'  
19:05 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

18:55 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
05:00 )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'  
19:00 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:30 )כ -30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה                  
19:57 )עם צאת השבת( 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!

שיעורו של מו"ר הרב שליט"א השבוע במעלה אדומים

בשבוע הבא יום ג', י"ט אב )20/08( מורנו הרב ב:
נתניה – 19:45, ביה"כ דקר, רחוב גליקסון 17

רמלה – 21:15, ביה"כ כתר ראובן, רחוב אבוחצירא 24


