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מאמר הרב
הפתעה לא נעימה להיות בטוח שאתה מעובדי ה' ובאמת הנך
ממורדי ה' "כי מאסך ה' ממלוך" ,אתה מאוס בעיני ה'.
וכך היה עם יפתח הגלעדי" ,והיוצא מדלתי ביתי והעליתיהו עולה
לה'" ,וכשביתו יצאה לקראתו ,ספק כפיו והצטער" ,ואנוכי פציתי פי
לה' ולא אוכל לשוב" ,ומסר נפש ביתו למען דברו בחושבו שהוא איש
הגון ועובד אלוקים ,ובסוף" ,ויקבר בערי הגלעד" ,מלמד שנתפזרו
עצמותיו בהרי הגלעד ,נשרו לו איבריו מכעס ה' עליו.
שלמה במשלי אומר "דרך איש ישר בעיניו ,ואחריתה דרכי מוות",
הוא בטוח שהוא דתי והנה ציציותיו נישאות ברוח ,וכיפתו מכסה
ראשו אבל בעצם מורד הוא בקב"ה – 'כי את אשר אהבת שנאתי,
ואת אשר שנאת אהבתי'.
עובדי ה' האמיתיים מעולם לא טופחים לעצמם על השכם ,תמיד
חושדים את עצמם ,אולי הם מרמים את ליבם ואת בוראם ,זו הדרך
של התשובה ובדרך כזו ה' חפץ – ועליהם נאמר "על כן יורה חטאים
בדרך ,ידרך ענוים במשפט".
ויהי רצון שנזכה לגמר חתימה טובה בספרם של צדיקים ויראים,
אכי"ר.
שבת שלום וגמר חתימה טובה ,אייל עמרמי

נמצאים אנו בשבת שבין כסה לעשור שעדיין 'דינא יתיב וספרין
פתיחו' ועדין כולנו עומדים ותלוים ,אם זכו נכתבים לחיים ואם
לא חס וחלילה להיפך – והציפיה של הקב"ה לתשובה – ותשובה
פירושו עזיבת דרך! "יעזוב רשע דרכו ,ואיש אוון מחשבותיו וישוב
אל ה' וירחמהו ואל אלקינו כי ירבה לסלוח".
אך לעיתים חי אדם בצורת חיים מסוימת ובטוח כי דרכו דרך ה',
וכי הוא מעובדי ה' וממשרתיו ונאמני בריתו ,אבל ייתכן וטועה
הוא טעות חמורה ודרכו אינה רצויה אצל ה' משום שמעולם לא
פשפש במעשיו ,האם באמת דרכו היא דרך אבותינו הקדושים ,וכל
הגאונים והצדיקים שעמדו לעם ישראל ,או שזו דרך חדשה שהוא
בחר לעצמו כמאמר הנביא "ובשיקוצם נפשם חפצה"?
כך היה עם צדיקים ויראים מעם ישראל שבחרו בדרך משלהם
וסבורים היו שהיא דרך ה' ושמעשיהם רצוים לפני ה' יתברך ,וכך
מספר התנ"ך ,על שאול המלך משיח ה' שיוצא למלחמת מצוה
בעמלק כאשר ציווהו שמואל הנביא ,ובמהלך המלחמה חומל שאול
המלך על פי סברתו על הילדים והתינוקות וכשפוגש את שמואל
אומר "ברוך אתה לה' ,הקימותי את דבר ה'" ,אני עשיתי את רצון
ה' – ושמואל מוכיחו כי הוא מורד בה' ואינו מקיים רצון ה' ,וזו

פדיון כפרות  -לטובת אברכי הכולל בסך של  ₪ 30לנפש
ניתן להניח על שולחן הרב בביה"כ
כתיבה וחתימה טובה ,תזכו למצוות! מוסדות "כאייל תערוג"
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שלום בית עם אבא שבשמים!
הסיפור המרגש הבא ,המסופר מפי עד ראיה שהיה נוכח במקום ,מלמד
עד כמה גדולה אהבתו של הקב"ה אלינו .על אף שחוטאים אנו לפניו,
אבא ששמים תמיד רוצה לקבלנו חזרה .וכך מספר אותו יהודי:
נכנסתי לרכבת והתיישבתי על אחד המושבים ,הרכבת החלה לנסוע.
לאחר זמן מה צד את תשומת ליבי הבחור שישב לצידי .בכל פעם בה
הרכבת עצרה ,הוא התבונן החוצה בציפיה ,כאילו חיכה למשהו" .אתה
בטח לא מבין מדוע אני מתבונן בחלון" ,שאל וקבע."ובכן ,אספר לך
מה עבר עלי עד עתה ,ואולי כך תבין" אמר.
"הנסיעה הזו ,היא נסיעתי הראשונה לאחר שלוש שנים בהם הייתי אסיר
בבית הסוהר ,באחד הימים ,בהם הייתי זקוק לסכום של כסף בדחיפות,
הלכתי וגנבתי סכום כסף קטן על מנת שאוכל להשתמש בו .במשפט
שנערך מיד לאחר מכן גזרו עלי  3שנות מאסר .אני יודע שעשיתי מעשה
שלא ראוי לעשות ,ואני מצטער על כך ,אולם כאב לי ביותר כאבו של
אבי .השמועה התפשטה חיש מהר על דבר הגניבה ,אנשים באו וטרחו
להודיע לאבי עד כמה בנו הוא גנב .ביישו אותו ,גרמו לו צער נורא,
אבי לא ידע את נפשו מרוב כאב ובושה .עכשיו ,לאחר שהשתחררתי
מבית הסוהר ,רציתי כל כך לחזור הביתה ,לראות את אבא ,להתחרט,
לבקש סליחה ,אבל ...לא ידעתי אם יסכים לקבלני לאחר עגמת הנפש
העצומה שגרמתי לו .החלטתי לכתוב לו מכתב.
כתבתי לו שאני ,בנו ,רוצה מאוד לחזור לראותו ,ואני מצטער על הכל,
אך אינני יודע אם חפץ הוא שאשוב הביתה" .לכן אבא" ,כך כתבתי,
אם רוצה אתה שאשוב לביתך ,אני מבקש שתתלה בתחנה צעיף כתום,

כך אדע שקיבלת אותי ואני יכול לרדת בתחנה ,אם לא יהיה בתחנה
צעיף כתום ,אדע שאבא לא אבה לקבלני ועלי להמשיך הלאה ברכבת,
לנסוע ליעד בלתי ידוע ,ולא לחזור עוד לעולם...."והיכן באמת התחנה
הקרובה לביתך?" שאלתי אותו."בעוד מספר תחנות" ,ענה הבחור" ,ואם
לא יהיה שם צעיף כתום ,אמשיך הלאה בדרכי ,"....פלט בקול צרוד.
הרכבת עצרה בתחנה לה חיכינו כל הדרך.הצעיר מביט לתוך מראה
התחנה הנשקפת ,כולו מבולבל ....לא ,לא היה שם צעיף כתום ...הוא
מסתכל שוב ומשפשף את עיניו בתדהמה כלא מאמין ...לא היה שם
צעיף כתום ...היו שם עשרות צעיפים כתומים! כל התחנה הייתה מלאה
בצעיפים מתנופפים ברוח ,הקוראים לבן לשוב הביתה.
ואבא ,אבא עמד שם מחכה ,מצפה לבנו אהובו ,ועל צווארו כמובן –
צעיף כתום.
מה נותר לנו לומר ,אבינו שבשמים בימים אלו מחכה לקבלנו אליו
בזרועות פתוחות ,אבינו מלכנו אין לנו אבא אלא אתה!!!

כשרון גדול ,והשיחה התנהלה באופן הטוב ביותר.
כשהגענו לישיבה אמר הרב" :לך לחדר ,קח סוודר ותלך" .הלה הלך
לקחת סוודר .אך יצא מטווח ראייתי ,ומיד התפרצתי :הרב ,איך מרשים
לו ללכת? אך במקום שהרב ייתן לו סטירה ויעצור אותו ,הוא סטר לי
ושאל" :כמה שנים אתה כבר ראש ישיבה?! ...דע לך שאני כבר יותר
מארבעים שנה ראש ישיבה ,ואיני צריך שילמדו אותי מה לעשות".
הלכתי לישון .בשתים עשרה בלילה שב חברי לחדר .כעת הוא קלט
איזו שטות עשה" .שטרן ,קום" ,טלטל אותי משנתי" .תגיד ,מה אעשה?
הסתבכתי לגמרי .אני משוגע לחלוטין ,מה עשיתי?!" מה אתה רוצה
ממני? למה אתה מעיר אותי ,השבתי לו ,תאכל את מה שבישלת...
וחזרתי לישון.
בבוקר ,אחרי התפילה ,ניגש הרב ניימן למשגיח לדבר אתו .חברי
התחיל לרעוד ולחש לי" :תסתכל ,הם מדברים עלי ...עוד מעט יבואו.
אוי ואבוי ,מי יודע מה יעשו לי!" אבל השיחה הסתיימה – ואף אחד לא
ניגש לדבר איתו ...הלכנו לאכול ארוחת בוקר ,נכנסנו לבית המדרש
והתחלנו ללמוד .באמצע ה'סדר' שמע חברי מאחור את צעדיו של הרב
ניימן ,הוא נתן לי מכה בצלעות ואמר" :אתה שומע את הצעדים הללו?
זה הסוף שלי ,הנה זה בא ."...הרב ניימן ניגש ישירות אליו" :נו ,מה
חידשת?" והמשיך לדבר איתו בלימוד ,בלי שום מילה על מה שהיה.
כשהלך ,אמר לי הבחור" :מי יודע מה הם מכינים לי? הם בטח מחכים
שרבי יוסף רוזובסקי יגיע ."...אבל רבי יוסף הגיע ,השיעור התנהל
כרגיל ,ושום מילה על מה שהיה לא נאמרה.
אחרי הצהרים קרא לי אותו בחור ואמר" :שטרן ,אני לא מסוגל יותר.
אני מרגיש שאני עומד להתפוצץ ,אני מוכרח לבקש סליחה מהרב ניימן.
אתה היית איתי ביחד ,אולי נכנס אליו ביחד?" נכנסנו .חברי פרץ בבכי,
והרב ניימן אמר" :בני יקירי ,אבא שלך עובד במע"צ בסלילת כבישים.
הוא עובד ב'חמסינים' הגדולים ביותר בקושי רב ,ובסוף החודש מקבל
חמש לירות .מתוך זה הוא משלם לי לירה ,כדי שאני אחנך אותך ואחזיק
אותך .אין לך רחמים על אבא?!
ליותר מכך לא היה זקוק הבחור ,על מנת לחולל בעצמו מהפך.

כיצד להוכיח?
הרב יחיאל מיכל שטרן שליט"א רבה של שכונת עזרת תורה מספר על
תקופת לימודיו בפתח תקוה בישיבת 'אור ישראל' בראשותו של רבי
יעקב ניימן זצ"ל:
לרב ניימן היה מנהג של קבע ללכת בכל יום למנחה וערבית בבית
הכנסת הגדול בפתח תקוה ולהתרים שם את הציבור לטובת הישיבה,
ובכל יום היה לוקח איתו אחד מבני הישיבה ,כדי שיראו כמה קשה
להשיג את הכסף ,וידעו לייקר את ממון הישיבה .באחד הימים הגיע
תורי להתלוות אליו ,וכשסיימנו לאסוף התחלנו לצעוד חזרה לישיבה.
בדרך הבחנתי בחבר שלי הולך .היה זה חבר שישן בחדרי בפנימיה,
בחור בעל כשרון חזק ,אך כגודל כשוריו כך גודל יצרו .הבנתי מיד
שהוא מתכוון לעשות אי אלו שטויות ,ונסיתי לסמן לו שיברח ,כי הרב
ניימן פה .אך הוא החזיר לי סימן מרחוק ,כאומר 'לא אכפת לי'...
כשהתקרבנו פנה אליו הרב ניימן ושאל" :לאן אתה הולך?" והבחור
השיב בלי להניד עפעף ונקב במחוז חפצו ,מקום שהוא ב'בל יראה'
בשביל יהודי שומר תורה ומצוות .הרב ניימן הביט בו ממושכות ואמר:
"כן ,אבל למה בלי סוודר? אם אתה תתקרר ,מה אגיד לאמא שלך?
תחזור לישיבה ,קח סוודר ואחרי זה תלך" .החציף הבחור פניו ואמר:
"אם אחזור לישיבה לקחת סוודר ,אני אאחר."...
התקרב הרב ניימן ואמר לתוך אזנו" :אני יודע שיש גם הצגה שניה.
תחזור ותקח סוודר ,ואחר כך תלך" .לא נותרה לבחור כל ברירה ,והוא
הסתובב חזרה והלך איתנו לישיבה .הייתי משוכנע שבדרך הוא 'ירביץ'
בו מוסר ,אך לא .הרב דיבר איתו בלימוד ...הבחור ,כאמור ,היה בעל
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קֹומת ִחּלּוץֻ ,מ ְק ֶּד ֶׁשת
קֹומה ְּת ִׁש ִיעית ַ -
לַ ֲהנָ ַאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחהָ .
לְ ִפּנּוי ְו ִחּלּוץ ִּב ְהיֹות ְו ָׁשם נִ ְמ ָצא ַהּבּונְ ֶקר ֶׁשּלֹוֵ .מ ָעלָ יו
"ח ַדר ֶק ַרח"
יֶ ְׁשנָ ן ְּב ֵרכֹות ְׁש ִחּיָ ה לְ ַר ְו ַחת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחהְ ,וכֵ ן ֲ
אכּותי ֵמ ַה ִּת ְק ָרה לְ ֹלא ֲהפּוגָ ה ,לְ ִמ ְק ֶרה
ִ
יֹורד ֶׁשלֶ ג ְמלָ
ּבֹו ֵ
ֶׁש ֶא ָחד ִמ ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַה ְמ ֻפּנֶ ֶקת יְ ַב ֵּקׁש לָ חּוׁש ֲה ַקּלָ ה
ִמן ַהחֹם ְו ַהּלַ חּות ַה ְּת ִמ ִידּיִ ים ֶׁשל ָה ִעיר.
ּומ ַס ֵּפר ַעל ָע ְׁשרֹו ַה ֻּמ ְפלָ ג ,לַ ְמרֹות ֶׁשהּוא
הּוא ַמ ְמ ִׁשיְך ְ
ּגֹורר ִּב ְמ ִדינָ ה ֶׁשּנִ ְמ ֵצאת ַּב ָּמקֹום ָה ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר
ִמ ְת ֵ
ַּב ְּמ ִדינֹות ָה ֲענִ ּיֹות ָּבעֹולָ ם :הּוא ָה ָא ָדם ַה ַּמ ֲחזִ יק ֲהכִ י
ַה ְר ֵּבה נְ כָ ִסים ָּבעֹולָ םַ ,אְך ִמּנֶ גֶ ד הּוא ּגַ ם ָה ָא ָדם ַה ַּמ ֲחזִ יק
ּומ ֲחלֹותֶ ,אּלָ אְּ ,בעֹוד
ֲהכִ י ֵס ֶבל ָּבעֹולָ םֹ ,לא ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ְּב ָעיֹות ַ
מֹוק ֵדי ּכַ לְ ּכָ לָ ה
ּתּוח ְ
קֹומּיִ ים ְס ִביב ְׁש ֵאלַ ת ִּפ ַ
ּתֹוׁש ִבים ְמ ִ
ֶׁשהּוא נֶ ֱא ָבק ִעם ָ
יסתֹו ִעם
ַו ֲה ָק ַמת ָּב ֵּתי זִ ּקּוק ,יֵ ׁש לֹו ִסכְ סּוְך ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתיַ ,ה ְמ ַאּיֵ ם לְ ָה ִביא לִ ְק ִר ָ
יהם
ּכָ ל ֲע ָס ָקיו ּכְ ֶה ֶרף ַעיִ ןּ .כָ ל ַהּיֹום הּוא ִּב ְמ ִריבֹות ִעם ָא ִחיוֵ ,מ ָאז מֹות ֲא ִב ֶ
מֹוקׁש ַא ְמ ָּבאנִ י לְ ָא ִחיו ַה ָּצ ִעיר
ּוׁש ַּתיִ ם נִ ְהיָ ה ִסכְ סּוְך ָק ֶׁשה ֵּבין ֵ
ִּב ְׁשנַ ת ַאלְ ַּפיִ ם ְ
תֹוצ ָאה ִמּכָ ְך
רּורהּ ,וכְ ָ
יהם ַהּזָ ֵקן ֹלא ִה ְׁש ִאיר ַא ֲח ָריו ַצ ָּו ָאה ְּב ָ
ֶא ִּמילֲ ,א ִב ֶ
ּתֹובבֹות
ּפֹוס ֶקתְּ .ב ֶמ ֶׁשְך ּכָ ל ַהּזְ ַמן ִמ ְס ְ
יבה ִּבלְ ִּתי ֶ
נִ ְמ ָצ ִאים ְׁשנֵ י ָה ַא ִחים ִּב ְמ ִר ָ
רֹוצה לַ ֲהרֹג ֶאת ַה ְּׁשנִ ּיָ הְ ,וכָ ל זֹאת ַעל
אפיֹות ֻמ ְׁש ָחתֹות ֶׁשּכָ ל ַא ַחת ָ
ְׁש ֵּתי ָמ ְ
יֹותר ִמּזֶ הּ .כְ מֹו ַקיִ ן ָו ֶה ֶבלֶ ,מה ָח ֵסר
עֹוד ְק ָצת ּכֶ ֶסף ,לָ ָּמה זֶ ה לָ ַקח ְק ָצת ֵ
לָ ֶהם? ֵאין לָ ֶהם ַּד ַעתֹ ,לא יִ ְהיֶ ה לְ עֹולָ ם ָא ָדם ְמ ֻא ָּׁשר לְ ֹלא ַּד ַעתּ .כָ ל הֹּדּו
קֹור ֶסת.
ְמ ַפ ֶח ֶדת ֶׁש ִאם הּוא יִ ְקרֹסּ ,כָ ל הֹּדּו ֶ
ׁשֹומרֹות ֶׁשֹּלא
אפיֹות ְ
ּכֹות ִבים ָׁשםֶׁ ,ש ָה ַא ִחים ּכָ ל ַהּיֹום ְּב ָב ֵּתי ִמ ְׁש ָּפטְ ,ו ַה ָּמ ְ
ֵהם ְ
יֹוסיפּו לֹו
יַ ַה ְרגּו זֶ ה ֶאת זֶ הְ .וכָ ל ַה ְמ ִּריבֹות ֵהם ַעל ּכַ ָּמה ָּב ֵּתי זִ ּקּוק ֶׁשֹּלא ִ
יה הּוא יְ ַק ֵּבל
ּכֹותבֶׁ ,ש ִא ָּמם נִ ְּס ָתה לַ ֲעׂשֹות ְּפ ָׁש ָרה ,לְ ִפ ָ
יֹורידּו לֹו .הּוא ֵ
ְוֹלא ִ
ֶאת ַה ֲחלָ ִקים ַה ַּת ֲע ִׂשּיָ ִתּיִ יםְ ,ו ָא ִחיו יְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ִּת ְקׁש ֶֹרת ַו ֲה ָפ ַקת ַה ַח ְׁש ַמלַ ,אְך
לֹוק ַח?
זֶ ה ֹלא ִס ֵּפק אֹותֹו .יֵ ׁש לְ ָך ּכֶ ֶסף ְּבלִ י סֹוףַ ,מה ּזֶ ה ְמ ַׁשּנֶ ה ָמה ַא ָּתה ֵ
טֹועיםֲ ,חזַ "ל ָא ְמרּו ִאם ֵאין
טּוח ֶׁש ֲאנִ י ֶא ְמ ָצא ֶאת זֶ הֲ ,ה ֵרי ֲחזַ "ל ֹלא ִ
יתי ָּב ַ
ָהיִ ִ
ית ּכְ לּום ָּבעֹולָ םַ ,א ָּתה ַּת ְרּגִ יׁש ּכְ ִאּלּו ַא ָּתה ֶה ָענִ י ֲהכִ י ּגָ דֹול
ֵּד ָעה ֹ -לא ָקנִ ָ
ּומ ִא ָידְך ִאם יֵ ׁש לְ ָך ֵּד ָעה  -יֵ ׁש לְ ָך ֶאת ַהּכֹל ָּבעֹולָ ם ְוֹלא ְמ ַׁשּנֶ ה ִאם
ָּבעֹולָ םֵ ,
ַא ָּתה ָענִ י ְו ֵאין לְ ָך ַמה ּלֶ ֱאכֹל ְולִ ְׁשּתֹותַ ,א ָּתה יָ כֹול לִ ְהיֹות ָה ָא ָדם ַה ְמ ֻר ֶּצה
יֹותר ָּבעֹולָ ם...
ְּב ֵ

דעת קנית מה חסרת
ּומּוסר ֱאוִ ילִ ים ָּבזּו (משלי א ,ז)
ָ
אׁשית ָּד ַעת ָח ְכ ָמה
יִ ְר ַאת ה' ֵר ִ
יֹותר ָּבעֹולָ ם ,הּוא ָא ָדם
יׁשהּו ָמ ָצא לִ י ּכַ ָּת ָבה ַעל ָה ִאיׁש ֶה ָע ִׁשיר ְּב ֵ
ִמ ֶ
ּגֹורר ְּבהֹודּוָ ,ע ְׁשרֹו ְוהֹונֹו נֶ ֱא ָמד ִב ְּט ִרילְ יֹונִ יםְ ,ונָ כֹון לְ ַהּיֹום
הֹודי ַה ִּמ ְת ֵ
ִ
אר ֶדר ֵמהֹּדּו
מֹוקׁש ַא ְמ ָּבאנִ י ,הּוא ַה ִּמילְ יָ ְ
קֹור ִאים לֹוֵ :
הּוא ַהיְ ִח ִידי ָּבעֹולָ םְ .
ֹלׁשה
ארד ּדֹולָ ר ִּבכְ ֵדי לִ ְבנֹות לְ ַע ְצמֹו ַּביִ ת ,יֵ ׁש לֹו ְׁש ָ
יע לְ ַמ ְעלָ ה ִמ ִּמילְ יָ ְ
ֶׁש ִה ְׁש ִק ַ
יְ לָ ִדים ְו ַא ְרמֹונֹו ִמ ְתנַ ֵּׂשא לְ ִׁש ִּׁשים קֹומֹות .לְ ֻע ָּמתֹו ְּבכָ ל יֹום ֵמ ִתים ְּבהֹודּו
ּתֹוׁש ֵבי הֹודּו ִמ ְת ַקּיְ ִמים
ִׁש ְב ַעת ֲאלָ ִפים ִאיׁש ֵמ ָר ָעבֵ ,מ ָאה ִׁש ְב ִעים ִמילְ יֹון ִמ ָ
לְ ֹלא ֵמי ְׁש ִתּיָ הְׁ ,שמֹונֶ ה ֵמאֹות ִמילְ יֹון ַחּיִ ים ְּב ָב ִּתים לְ ֹלא ַצּנֶ ֶרתַ ,ה ְּתזּונָ ה
מֹותם ֶׁשל ִא ָּמהֹות ְּב ֶק ֶצב ֶׁשל ַא ַחת לְ כָ ל ָח ֵמׁש
ּגֹור ֶמת לְ ָ
רּודה ְּבהֹודּו ֶ
ַהיְ ָ
זֹוהי ְמ ִדינָ ה ֲענִ ּיָ ה ְמאֹדְ ,ו ַה ִּמילְ יֹונֶ ר ֲהכִ י ּגָ דֹול ָּבעֹולָ ם נִ ְמ ָצא ָׁשם
ַּדּקֹותִ .
ִעם ַּביִ ת ֶׁשל ִׁש ִּׁשים קֹומֹות.
ּכֹותב ַּבּכַ ָּת ָבה ַ(ו ֲאנִ י ַמ ֲא ִריְך ַּב ֵּפרּוט ִּבכְ ֵדי לְ ַה ְראֹות לָ נּו ֶׁש ִאם נִ ֵּתן
ּכָ ְך הּוא ֵ
לְ ָא ָדם ֶאת ּכָ ל ָהעֹולָ םַ ,אְך ֹלא נִ ֵּתן לֹו ַּד ַעת ,הּוא יִ ְהיֶ ה ֲהכִ י ָעצּוב)ַ :ה ַּביִ ת
יׁשהּו ָּבנָ ה לְ ַע ְצמֹו ֵאי ַּפ ַעםַ ,ה ִּבנְ יָ ן הּוא ֵמ ָאה ִׁש ְב ִעים
יֹותר ֶׁש ִּמ ֶ
ַהּגָ דֹול ְּב ֵ
בֹוהה
ֶמ ֶטרַ ,ה ָּׁש ִוים לְ ִׁש ִּׁשים קֹומֹותַ ,אְך ִמּכֵ ָיון ֶׁש ַהּקֹומֹות נִ ְבנּו ִעם ִּת ְק ָרה ּגְ ָ
יע לְ ֶע ְׂש ִרים ָו ֶׁש ַבע קֹומֹות ִּבלְ ַבדּ ,כָ ל ָה ֶע ְׂש ִרים ָו ֶׁש ַבע
ִּב ְמיֻ ָחדִ ,מ ְס ָּפ ָרם ַמּגִ ַ
ּומ ְׁש ַּפ ְחּתֹוּ ,כָ ל ַא ַחת ֵמ ֶע ְׂש ִרים
גּוריו ֶׁשל ָא ָדם ֶא ָחד ִ
קֹומֹות ְמ ַׁש ְּמ ִׁשים לִ ְמ ָ
קֹומה נִ ְבנְ ָתה ְּב ָח ְמ ֵרי
ָו ֶׁש ַבע ַהּקֹומֹות ֻע ְּצ ָבה ַא ַחת ׁשֹונָ ה ֵמ ֲח ֶב ְר ָּתּהְ ,וכָ ל ָ
ְּבנִ ּיָ ה ׁשֹונִ יםֵׁ .שׁש ַהּקֹומֹות ָה ִראׁשֹונֹות ְמ ַׁש ְּמׁשֹות ַרק ֲעבּור ְמכֹונִ ּיֹותּ ,כְ ֵמ ָאה
ּוׁשמֹונָ ה ְמקֹומֹות ֲחנָ יָ ה ֲעבּור ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו.
ִׁש ִּׁשים ְ
אֹומרֶׁ ,ש ַאף ַא ַחת ֵמ ַה ְּמכֹונִ ּיֹות ֵאינָ ּה ְמיֻ ֶּצ ֶרת ְּבהֹּדּוֶ ,אּלָ א
הּוא ַמ ְדּגִ יׁש ְו ֵ
קֹומה
יׁשיּ ,כֹולֵ ל ִמ ְס ָּפר ַרב ֶׁשל ְמכֹונִ ּיֹות ְׂש ָרדָ .
ּכֻ ּלָ ן ַמּגִ יעֹות ִּביבּוא ִא ִ
קֹומה ְׁש ִמינִ ית ְ -מ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ּכְ ֶמ ְרּכַ ז ִּבּלּויִ ים
מּוסְךָ .
יעית ְ -מ ַׁש ֶּמ ֶׁשת לְ ָ
ְׁש ִב ִ
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שלו כדי שיתאים לו באופן אישי את הטיפול וההנחיות לקראת הצום.
בכל מקרה מומלץ להחזיק בתיק סוכריה או שוקולד למצבי ירידת
סוכר ותחושת עילפון המתרחשת ביום כיפור עצמו או לקראת סיום
יום הכיפורים.
הנה מצבים בהם כדאי להפסיק את הצום ,לאחר שאלת חכם במידת
האפשר ,כמו כן יש לברר איך אופן וצורת האכילה והשתיה המותרים
לפי המצב הנתון:
• חולי סוכרת שרמת הסוכר שלהם נמוכה ויש חשש להיפוגליקמיה,
צריכים לשתות משקה ממותק באופן מיידי.
• אצל חולים הסובלים מלחץ דם לא מאוזן בעקבות הצום,
תיתכן ירידה קיצונית בלחץ הדם .במקרה כזה יש לשתות
באופן מיידי הרבה נוזלים.
• בכל מצב של הרגשת עילפון או חולשה קיצונית -
מומלץ לשתות נוזלים.
• בכל חשש להתייבשות ,המתבטאת במיעוט במתן
שתן ,זיעה קרה ,דופק מהיר ,חולשה כללית ותחושת
עילפון  -יש לשתות נוזלים.
• נשים בהריון  -בכל סכנה לעובר כגון ירידה בתחושה של
תנועות העובר ,חולשה קיצונית ,צירים וחשש להתייבשות על
רקע הקאות מרובות ,יש להפסיק את הצום.
• בכל חשש להתייבשות שמתבטאת בחולשה קיצונית ,דופק מהיר,
תחושת עילפון ומיעוט במתן שתן אצל נשים מיניקות  -יש לשתות
נוזלים ולהפסיק את הצום.

וחי בהם ,ולא שימות בהם  -למי אסור לצום?
עם ישראל מתכונן ליום הגדול והנורא ,יום הכיפורים.
לרובנו אומנם קצת קשה עם הצום ,אבל בסוף אנו עוברים
אותו בשלום.
לצערנו יש כאלה שאסור להם לצום וכמובן לאחר
שאלת רב מוסמך.
צום ממושך עלול לגרום לנזק רב ,אפילו עד כדי סכנת
חיים ,למי שסובל ממחלות כרוניות כמו יתר לחץ דם,
אי ספיקת לב ,סוכרת ,מחלת לב איסכמית ,אי ספיקת
כליות ,אי ספיקת כבד ומחלות ממאירות.
לחולים במחלות אלו הצום מהווה סכנה מחשש לירידת לחץ
דם חדה ,שינויים חדים בכמות המלחים בגוף ולירידה בערך הסוכר
בדם .ולכן יש לעשות שאלת חכם בכל מקרה לגופו.
לגבי חולי סוכרת ,ההמלצה אינה גורפת ,כי קיימים כמה סוגי סוכרת
והטיפולים די מגוונים .על כל חולה סוכרת לפנות לרופא המטפל
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למה אני צריך למחול
הרב הלל קופרמן מנהל גמ"ח ידוע ,בסיפור אישי על הנהגתו של הגראי"ל
שטיינמן זצ"ל .היה לי פעם סיפור אישי נורא .היתה אצלנו בגמ"ח פעם
'השלשה' של סכום נכבד מאוד ,משלושה אנשים שהיה ביניהם ויכוח
על עסקה גדולה מאוד ,ואמרו שבינתיים הם ישימו את הכסף בגמ"ח
שלכל הפחות יעשו בו דבר מצווה ,ובהוראת הצדדים אצטרך לתת
את הכסף בבוא הזמן כשתוכרע ההכרעה ביניהם .יום אחד אני מקבל
הודעה ,שאחד הצדדים רוצה את הכסף ,והוא אף מאיים עלי שאם לא
אתן לו זאת הוא ילך לבית משפט לתבוע אותי .אמרתי לו שאני עובד
לפי כללי התורה ואינני מפחד מדבר אם הדבר נוגד את ההלכה.
הם החלו להשמיץ אותי ,ואף דיברו עם תורמים בחו"ל הדרים בסמוך
לאחד מאותם עשירים ,ושכנעו אף אותם שלא יתנו לנו כספים לגמ"ח
מחמת כך .אני מאד חששתי מכך ,והלכתי למרן לשאול כדרכי מה עלי
לעשות .אומר לי מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל בהחלטיות כדרכו" :אינך
צריך לפחד" .אמרתי לו שהם מזיקים את הגמ"ח ,והוא בשלו" :אינך
צריך לחשוש" .באותם ימים קיבלתי טלפון מידיד מחו"ל:
"הלל ,שמעתי שאתם נוהגים שלא כשורה עם המפקידים שלכם."...
האם שמעת על כך מפלוני? שאלתי" .כן" .וקיבלת את זה? "בטח" .איך
ראש הישיבה היה אומר? זה דבר מאד מעניין בעולם .את כל השקרים
אנשים מקבלים מיד בלי לשאול שאלות .ממש פלא פלאים .אבל אמת,
לא מקבלים .כן ..לא ...זה פלא פלאים שכולם קונים .תבררו!
הגיע חודש אלול ,עוד מעט מגיע ראש השנה ,והלכתי לראש הישיבה
להתברך לקראת השנה החדשה ,ובהזדמנות זו אמרתי למרן שהיה
מעורב בכל הפרשה והכל נעשה ע"פ הדרכתו :ראש הישיבה ברצוני
לשאול שאלה .האם צריך לסלוח לאנשים האלה על מה שעשו לנו?
ראוי כן לסלוח? מידת חסידות?! "למה לא?" ענה ראש הישיבה[ .היום,
אני יכול לעמוד ולספר על כך בנחת ,וגם להתפעל מהתשובה הנפלאה
הזאת ,אך באותה שעה לא הייתי מסוגל לזה ,והרגשתי איך הלחץ דם
שלי מתחיל לעלות] .מה זה למה לא? הם הזיקו את הגמ"ח בצורה שאין
לתאר! "אתה קבלן משנה של הבורא עולם?! אתה חתמת איתו כמה
הפקדות אתה אמור לגייס כל שנה ,ובאם לא תביא סכום זה אתה מפוטר
מהגמ"ח?!" .נאלמתי דומיה ולא ידעתי איך מעכלים שאלה נוקבת זו,
אך בכל זאת שבתי וטענתי:
אבל הם הזיקו את הגמ"ח! ואיך לי בתור מנהל הגמ"ח יש זכות למחול להם
על היזקם? ורבינו בשלו" :אני שואל אותך
עוד פעם :אתה קבלן משנה של הבורא
עולם?!" וחזר על כל מה שאמר
לעיל" ..אלא מה ,נגזר בראש השנה
גזירה שיהיה עגמת נפש לגמ"ח,
והיא נגזרה עליכם בצורה כזאת,
והם היו בעלי בחירה לקחת את
זה על עצמם .צו געזונטער-הייט,
מה זה עניינך?" .לא היתה לי שום
תשובה לענות על הדברים הנוראים

והנפלאים הללו ,אך עדיין לא נחה דעתי וניסיתי לשאול מכיוון נוסף:
הראש ישיבה ,אני לא חייב למחול בכלל" .למה לא?" .בגלל שהם הוציאו
עלי שם רע ,וברמ"א כתוב בהלכות יום הכיפורים שמי שהוציאו עליו שם
רע לא צריך למחול! "את הרמ"א הזה גם אני יודע" ,ענה רה"י בחיוכו
הנלבב .אז מה ראש הישיבה אומר? "למה לא? למה לא למחול?" .ראש
הישיבה ,אני רוצה להבין .למה למחול אם אני לא חייב? וכאן האדם
הענק הזה מדלג על מאה שנות אור ,ויורד אל אדם פשוט כמוני ,כדי
ליישר לו את השכל ולפשט את העקמומית שבלב.
"אני אגיד לך למה אתה לא רוצה לסלוח .אתה לא רוצה לסלוח להם,
כי אתה רוצה שיהיה עליהם קפידא משמים ,ואז הם יענשו ,ואז יהיה לך
קצת שמחה בלב על מה שהם נענשו ,אה?! אביסלע נקמה'לה! זה מה
שאתה רוצה? תגיד ,שזה מה שאתה רוצה! זה – לא טוב! זה לא טוב!
כל מי שחברו נענש על ידו ,אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש
ברוך .תעשה לעצמך טובה ,תוציא את עצמך מהתמונה!! נגזר עליך
יסורים בראש השנה ,תקבל אותם ,אל תהיה צד בכל הסיפור הזה .ואני
אומר לך ,תאמין לי ,שהקדוש ברוך הוא יודע את הכתובת שלהם והוא
ישלם להם ,זה אני יודע טוב מאוד ,וכדאי לך להשאיר לו לטפל בהם.
אך אתה אל תהיה צד בעניין .תעשה לעצמך טובה ותמחל להם על
מה שהם עשו".
היתה שם סגולה במקום הקדוש והנורא הזה ברחוב חזון איש  ,5סגולה
נפלאה .כשהראש ישיבה היה מדבר ,הוא היה מקלף לך את כל הקליפות.
גם אם היית מגיע עם בעיות שנראו לך כקשות ביותר המגיעות לשמים,
כעבור כמה דקות שם היית מרגיש שאין שום בעיה ,והכל נפתר ובא
על מקומו.
***
יש מאמר מפורסם מאוד של רבינו בחיי ,שהרב שטיינמן זצ"ל מביא
בספרו 'איילת השחר' בפירושו על החומש ,וז"ל:
"לא מצינו שיזכיר הכתוב מחילה ביוסף [כלומר לא נכתב בתורה בפירוש
שיוסף מחל לאחיו על שמכרו אותו] ,ולא שיודה להם כי יסלח על פשעם
וחטאתם ,אם כן מתו בעונשם בלא מחילת יוסף ,ואי אפשר להתכפר
עוונם רק במחילתו .ועל כן הוצרך העונש להיות כמוס וחתום ,להיפקד
אחר זמן בעשרה הרוגי מלכות"...
רבינו בחיי כותב את זה בשלושה מקומות בין מקץ לויחי .זה יסוד מפורסם
שלו .אומר הרב שטיינמן :צריך לומר ,שהיה קשה ליוסף למחול על
הצער הגדול שעשו לו .ולומר סתם שהוא מוחל ,בלי להרגיש בלב – אין
זה כלום .אדם שמבקש מחילה מחבירו בערב יום כיפור ,והוא באמת
פגע בו ,והוא אומר 'מחול לך' ובאמת בלב שלו נשאר אותו דבר ,זה
שום דבר .למעשה ,אין שום מחילה.
על כן עלינו להתחזק בחיזוק מיוחד להזהר בכבודו של הזולת וחלילה
לא לפגוע בשום אדם ,מאחר ולא תמיד יש את האפשרות לבקש את
מחילתו של הנפגע ,או בגלל שאיננו מכירים אותו ,או שאיננו יודעים
היכן הוא גר ,או שאין את האפשרות לגשת אליו ,וגם אם נבקש ממנו
מחילה ,שמא אינו מוחל בלב שלם ומחילה כזו אינה מחילה ,כאמור.

שמי נהוראי חלימי מכיתה ד'
וגר בהר חומה,
אני מאוד נהנה לבא לת"ת ,אני אוהב ללמוד בשיעורים ולשנן משניות
בע"פ ,הרב מעודד אותי לשנן עוד ועוד משניות.
בברכת גמר חתימה טובה
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באחד המחזורים הללו התפלל הילד בן האחת עשרה יהושע דויטש,
כיום מתלמידי החכמים בבני ברק.
היה זה באמת מחזור ענקי חריג שהיה נראה כגמרא .הוא ישב מול
מרן הסטיפלר ולא הפסיק להביט במחזור וגם להתנענע .כנראה
שמרן זצוק"ל היה בטוח שהילד יושב לו עם גמרא ולא פוסק מללמוד.
התנהגות משונה ביותר ...הכל מתפללים לבוחן לבבות ביום דין ,והילד
יושב לו ולומד בגמרא .לא יאומן .עזות של ילד בן אחת עשרה...
כאשר יהושע דויטש יצא החוצה ,אולי ב'הפסקה' או סתם כך לצרכיו,
קם מרן זצוק"ל ממקומו ,נטל את 'הגמרא הגדולה' והניחה בארון
הספרים עם הגמרות .כאשר יהושע הגיע והבין כי מרן הסטיפלער
לקח ממנו את המחזור והניחו בארון למעלה ,לא היה לו מה לומר,
ובאותו רגע גם לא הבין מדוע ולמה עשה כך .יהושע חיפש ומיד
השיג מחזור אחר והתפלל בו.
חלפו כשנתיים ,הגאון ר' משה דויטש זצ"ל ניגש להזמין את ידידו מרן
הסטייפלער לבר מצוה של ילדו יהושע .מיד התרומם מרן הסטיפלער:
'משה ,עשה עמי טובה ,כאשר יהושע ני"ו מגיע כעת ונהיה לאיש,
אנא תבקש ממנו מחילה על שציערתי אותו לפני כשנתיים בראש
השנה' – והפקיד בידו ספר נאה למתנה ,בירכו במזל טוב ונפרדו.
מסתבר שמרן הסטייפלער הבחין לאחר זמן שהיה זה מחזור פילה
ענק ולא ספר גמרא .כמובן שהגאון ר' משה דויטש הסכים להיות
השליח .לאחר כשבועיים הם נפגשו שוב ,ומרן הסטיפלער מיהר
להתעניין :ר' משה ,האם כבר ביקשתם מחילה בשמי? הגאון ר' משה
אמר לו כי אכן שכח ועתה מיד הוא ישוב על עקבותיו ,יירד הביתה
ויבקש מחילה בשמו.

רבי יעקב ישראל קנייבסקי  -הסטייפלר זצ"ל
על מי בקשו גדולי ישראל סליחה?
הרב בצלאל פרנס שליט"א מלומדי כולל חזון איש מספר":בימים
ההם ,בילדותינו לפני כחמישים שנה ויותר ,התפללתי בכולל חזון
איש .בימים נוראים היכל הכולל הישן היה מלא בחכמים וצדיקים,
ובכותל המזרח ישבו הגאון ר' יוסף דינקלס וכן מרנן רבי מיכל יהודה,
הגראי"ל וכן מרן הסטיפלער; גם הגאון רבי גדליה נדל ועוד גדולים
בתורה וצדיקים במעשים ממש .בסמיכות ל'מזרח' היה ספסל קטן
בודד בו ישבנו כמה ילדים.
בשעתו הרב יעקב הלפרין ז"ל פתח בית דפוס לספרי קודש ובין השאר
הדפיס מחזורים לתפילה .הם היו מחזורים גדולים כמו גמרא ממש.
לאחר תקופה קצרה הדפוס נסגר ובנדיבות ליבו העביר הרב הלפרין
את המחזורים לחלוקה בכמה בתי כנסת בעיר בני ברק הקטנה דאז.

חידות
א-ת ליום
הכיפורים

א .תפילה הנאמרת בעשרת ימי תשובה
ב .שם נוסף לעשרת ימי תשובה
ג .על שמו נקרא הצום הראשון בשנה
ד .נפוץ שהרב נותן בשבת זו
ה .מצוה הנעשית כל שבע שנים
ו .נאמר עשר פעמים ביום כיפור
ז .תוספת לתפילת שמונה עשרה בימים אלו
ח .ברכתו של משה ליהושע
ט .לובשים בליל יום כיפור
י .יורש משה
כ .מנהג לעשות בערב יום כיפור
ל .צבע הבגדים הנהוגים ביום כיפור
מ .בן כמה משה?
נ .התפילה האחרונה ביום כיפור
ס .זה הזמן בו תתקיים המצוה הנעשית כל שבע שנים
ע .אחד ממלכי האמורי
פ .מי יכשלו בדרכי ה' (מההפטרה)?
צ .המצוה העיקרית של יום כיפור
ק .בצילו ישב יונה הנביא
ש .ההפטרה
ת .מה זאת ה"שירה"?

שאלות הלכתיות ליום הכיפורים
א .מתי עדיף לברך ברכת הלבנה ,לפני יוה"כ או
אחרי?
ב .על איזה נר מברכים במוצאי יוה"כ ומדוע?
ג .נהגו לקיים מצווה מסויימת במוצאי יוה"כ .מהי?
ד .מה יותר חמור ספק עבירה או ודאי עבירה?

פתרון לחידות משבוע שעבר:
א .באיזה הקשר נאמר "מתשרי עד תשרי חוץ מתשרי" ומה הכוונה?
הכוונה שכל מזונתיו של אדם קצובים לו חוץ מתשר"י ,שזה ראשי תיבות של ר"ת ת"ת,
שבתות ,ר"ח ויו"ט.
ב .מה הכוונה "בין כסה לעשור"? בין ראש השנה  -שהלבנה מתכסה מאיתנו ,לעשור שזה
יום הכיפורים.
ג .מה הכוונה "עוברים לפניו כבני מרון"? כבני מרון  .1חיילות שעומדים בשורה .2 .כבשים
שסופרים למעשר.
ד .מה משמעות המילה "תשרי" ? תשרי מלשון תשריתו ,שמשמעותו התחלה.
ה .מה המקור בתורה לברכה "שנהיה לראש ולא לזנב" ? בפרשת כי תבוא נאמר "ונתנך ד'
לראש ולא לזנב".
ו .חמישה עניינים בראש השנה שמספר כל אחד מהם הוא שלוש?  .1סוגי תקיעות בשופר.
 .2ספרים הנפתחים לפני הקב"ה  .3דברים שמעבירים את רוע הגזירה (תשובה תפילה
וצדקה)  .4שלבים בתשובה (חרטה וידוי וקבלה לעתיד)  .5קטעים בתפילת המוסף.
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מראות מכנס המפיצים הגדול ,
מפיצי תורת מורנו הרב שליט״א
אשר באו מכל תפוצות הארץ
מצפון ומדרום

שיעורי הרב בשבוע שעבר:

ביום ג' ,כ"ג תשרי ()22/10
ידרוש מורנו הרב ב:
תל אביב –  ,19:00ביה"כ "אליהו הנביא",
רחוב שתולים 46
גדרה –  ,20:30ביה"כ "שערי ירושלים",
רחוב יונה מזגיני 2

להזמנת מו"ר הרה"ג אייל עמרמי שליט"א לשיעורים וכנסים  -אליהו 1-599-502051 :שלוחה !5
המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!
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בס"ד

חדש בשכונה
עיצוב
במתנה!

אפשרות לחדרים לשבתות חתן

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

לפרטים נתנאל0506785912 :

זמני התפילות ביום הכיפורים הבעל"ט
14:00
17:45
06:30
15:30
17:45
18:39
18:50

				
מנחה ערב כיפור
			
לך אלי וערבית ליל כיפור
			
שחרית ,מנין אחד בשעה
					
מנחה
			
נעילה של יום כיפור
סיום הצום לחולים וחלשים		
			
סיום הצום לבריאים
חזנים:
ערבית של כיפור 			
שחרית יום כיפור			
				
קריאת ספר תורה
				
מוסף יום כיפור
				
מנחה יום כיפור
				
נעילה יום כיפור

בנימין בנימין הי"ו
הרב יהודה הררי רפול הי"ו
אברהם ניסים הי"ו
אלחנן משמרתי הי"ו
בנימין בנימין הי"ו
כבוד הרב שליט"א

לכל באי ומתפללי בית הכנסת היקרים!
כידוע על פי ההלכה אדם לא ישהה נדרו יותר מ 12חודש
זמני תפילות ושיעורים
תפילות ושיעורים בשבת קודש

תפילות לימות החול

( 17:55כ 30-דק' לפני השקיעה)
		
מנחה ערב שבת
( 05:30כ 65-דק' קודם הנץ החמה)
		
שחרית הנץ החמה
שיעור בהלכות ריבית  30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)
07:30
		
שחרית מנין ראשי
( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)
		
תהילים לבנים
 15:30חושן משפט
שיעור הלכה ,שולחן ערוך
16:00
		
מנחה מנין א'
16:30
שיעור מוסר		
( 17:15בתום השיעור)
		
מנחה מנין ב'
( 17:55כשעה קודם צאת השבת)
אבות ובנים
( 18:25כ  30-דק' קודם צאת השבת)
שיעור הלכה
( 18:55עם צאת השבת)
ערבית של מוצ"ש
פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

( 05:50כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
		
שחרית הנץ החמה
07:00
		
שחרית מנין ב'
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
		
שחרית מנין ג'
08:15
		
שחרית מנין ד'
18:00
			
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
 20:45שיעור לנשים בנושא חינוך מפי גב' אלינור
		
יום שלישי

( 14:45בביה"כ חסדי שמואל)
 14:45מפי מו"ר שליט"א
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