זמני שבת

1

לפי לוח אוה"ח

ירושלים

כניסה יציאה ר“ת
20:23 19:37 18:25

תל אביב

20:20 19:34 18:43
20:22 19:36 18:44

חיפה
באר שבע 20:22 19:35 18:44

עלון שבועי היוצא לאור ע"י מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה

בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א

הפטרה

חסדי שמואל

וערבה לה' (מלאכי ג')

העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של
מרן שר התורה ופוסק הדור ,מורנו ורבנו מרן הגאון
רבי עובדיה יוסף זצוק״ל ,שזכותו הגדולה תגן עלינו.
להצלחת :דוד בן שמחה וב”ב | משפחת מזרחי | אייל
לרפואת :דליה בת נעמי | יחזקאל מאיר בן שרה | חיים בן תמר
לעילוי נשמת :מרדכי בן שמחה | ניר אלון בן מרגלית

ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

ליצירת קשר1599-50-20-51 :

לקבלת העלון במייל כתבו בקשה לharav.eyal@gmail.com :

פרשת צו (שבת הגדול) גליון  ,405ט' ניסן תש"פ

עיקר הגלות הוא חסרון האמונה
חודש ניסן הוא חודש הגאולה ,וכותב בעל יסוד ושורש העבודה
(שער התשיעי ,פרק ד') "מיום אחד בניסן יגיל וישמח האדם
מאוד מאוד ,כי הגיעו הימים אשר בהם חפץ ה' לגואלנו
ולקדשינו במצותיו" ,שכידוע חודש זה מוכן לגאולה להוציא
את עם ישראל מכל צרותם.
אומר רבי נחמן מברסלב (ליקוטי מוהר"ן ז') "עיקר הגלות
אינו אלא בשביל חסרון אמונה ,כמו שכתוב (שיר השירים
ד' ,ח') תבואי תשורי מראש אמנה" ,אם כן צריך להעלות את
האמונה לראש דעתנו ,אדם צריך שיהיה בדעתו שכל מה
שנעשה בעולם זה לטובתו.
לכן ,צריך להבין שגם המגפה הזו שאנו נמצאים בה היא
לטובתנו .ואם ישאל האדם ,איך יכול להיות שאנשים חולים,
אנשים מתים ,כל העולם בצער וזה לטובה? את התשובה
אפשר להבין על פי דברי בעל החסד לאברהם ,על אותם
עשרים וארבע אלף תלמידי רבי עקיבא שמתו והיה העולם
שמם ,ונחסרה תורה בעולם ,לכאורה אין רע גדול מזה .ולא
עוד אלא שתלמידי רבי עקיבא ראו את רבם שסורקים את
בשרו במסרקות של ברזל ,איך יכול להיות שזה טוב?
מסביר הרב ,שתלמידי רבי עקיבא היו כנגד עשרים וארבע
אלף יהודים שחטאו ומתו במגפה של זמרי בן סלוא בדור
המדבר .היו נשמות קדושות שהתחננו לחזור לעולם כדי
שיתקנו אותם ,לכן הקב"ה גלגל אותם בתלמידי רבי עקיבא
וכולם מתו בין פסח לעצרת .גם זמרי בן סלוא היה יהודי
קדוש שנכשל ,והקב"ה חושב מחשבות לבלתי ידח ממנו
נידח ,וריחם עליו ונשמתו התגלגלה ברבי עקיבא ,ש"-התנדב"
לתקן את נשמתו ולכן סרקו את בשרו במסרקות של ברזל
עד שצעק "ה' אלוקינו ה' אחד" ,ובנוסף אשת טורנוסרופוס
הרשע שנתגיירה ,העמידה את התורה אחרי מות תלמידי רבי
עקיבא ,היא תיקנה את כזבי בת צור.
נמצאנו למדים שאין רע יורד לעולם ,הכל לטובה ,וגם עשרים
וארבע אלף תלמידים שמתים זה לטובה ,לתקן את שורש
נשמתם והפגם שחטאו ,וגם צדיק כמו רבי עקיבא שעובר
יסורים קשים ,הכל לטובה .לכאורה היינו אומרים "זו תורה וזו
שכרה?" ,אבל ה' חשב לטובה ,רצה לתקן נשמות .לכן אומר

רבנו נחמן מברסלב שעיקר הגלות הוא חסרון האמונה .לא
חסר תורה בעולם ,לא חסר צדקה וחסד ,לא חסרה תפילה,
מה שחסר בעולם זה רק שלמות האמונה.
בנשמת כל חי כתוב "כל החיים יודוך סלה" ,להורות שכל
החיים הם רצף אחד בהם יש להודות להשם בלי הפסקה.
לכן ,אפילו שמתפללים להשם שיסיר ממנו את המגפה הזו,
אנחנו מאמינים שהכל לטובה ,כי הגלות היא חשכות" ,וחושך
על פני תהום" ,והאמונה זו הדעה – שאין רע יורד מלמעלה.
לפי זה מובן מה שנאמר (זכריה י"ד ,ט') "ביום ההוא יהיה
ה' אחד ושמו אחד" ,וכי עכשיו הוא לא אחד? אלא הכוונה
שעכשיו אנשים לא רואים את הטוב ,רואים את הרע ,אבל
לעתיד לבוא כשכולם יראו את הטוב ,יבינו שה' אחד והכל
מחושב מאת ה' .כך אומרת הגמרא (פסחים נ ).שלעתיד
לבוא "לעולם הבא כולו הטוב והמטיב" ,הכל יגידו 'הכל היה
טוב בשבילנו' ,כולם יבינו שה' דואג לנצח שלנו ,לנפש רוח
ונשמה ,לכן אדם שחי אמונה לא חי בגלות ,הוא כבר בגאולה.
כותב האור החיים הקדוש "לבלתי ידח ממנו נדח" ,שכל ניצוצות
הקדושה יזכו לבסוף למקום שממנו באו .ה' לא ישאיר אף
אחד בגלות ,ה' דואג לכולם ויחזיר את כולם לכור מחצבתם,
וממילא יראו כולם שהכל לטובה.
ר' אליעזר פאפו בעל הפלא יועץ מסביר (ערך הבטחה)
בעניין הבטחון ,שאין הכוונה "שיבטח בה' שיעשה לו כל
צרכו כרצונו ..אלא עיקר ההבטחה שיבטח בשם ה' שכל מה
שעושה השם לטובה ,לכן יתרצה בכל הבא עליו ויקבל כל
הבא בשמחה ובטוב לבב ,בהיותו בטוח שאין דבר רע יורד
מן השמים רק טוב ,וישליך על ה' יהבו".
ממשיך הרב ואומר" ,ולא ידחק את השעה ,ולא יהא טרוד
לחשוב רבות מחשבות על תקנתו ולהצטער על מקרי הזמן,
כי יאמין באמונה שלמה שהכל בידי שמים ,וכל אשר יחפוץ
אלקים יעשה לטובתו ,ואין מידו מציל ,ואין מעצור לה' להושיע
בין רב למעט".
לכן התפילה נקראת רחמים ,לפי שאדם רוצה לזכות לראות
את רחמי ה' יתברך ולראות שכל מה שנעשה זה לטובתו,
ועל הגאולה נאמר (ישעיה י"א ,ט') "ומלאה הארץ דעה את
ה' ,"...כולם ידעו שהכל לטובתם ,וזה שמה אומר הפלא יועץ
'יתרצה על כל הבא עליו' ,ויזכנו השם להתחזק בדעה זו.
שבת שלום ,אייל עמרמי
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כאשר הבטחון אינו מוגבל – הישועה מגיעה בדרכי נס ופלא
הגאון הצדיק רבי נחומק'א מהורודנא ,מורו ורבו של מרן החפץ חיים
זצוק"ל ,מפורסם היה גם בתור 'גאון' בחסד ,הואיל והיה מרבה בעשיית
החסד ,ומנהל גמח"ים שונים לטובתם של ישראל.
פעם אחת ,בעוסקו במצווה נחוצה של פדיון שבויים ,נזקק לסכום כסף
גדול .הוא ניגש לאחד מעשירי העיר ,ובקש 'הלוואה' על מלוא הסכום,
ואמר שיחזירה עד למחרת בשעת שתיים עשרה בצהריים .נענה העשיר
ואמר ,שעל פי רוב נמנע הוא מהלוואות ענק שכאלה ,לאחר שכבר 'נעקץ'
כמה פעמים… אבל ביודעו את ישרותו ואת אחריותו של רבי נחום ,נאות
הוא לחרוג הפעם מגדרו ,והלווה לו את כל הסכום.
למחרת כשעבר ר' נחום ברחוב העיר בשעה רבע לשתיים עשרה ,פגש
באקראי באותו עשיר ,וברכו לשלום .הנגיד נענה גם הוא בברכה לעומתו,
והזכירו בדבר פירעון ההלוואה ,בהוסיפו שאם כבר מוכנות המעות בידו,
הרי שיוכל לפרען עתה ,ולא יצטרך להטריח עצמו אחר כך לעלות לביתו.
חייך רבי נחמוק'ה ,ואמר" :וכי מנין לי סכומים אדירים שכאלה? לא מיניה
ולא מקצתיה "...פני העשיר האדימו מכעס ,והוא החל רוטן ורוגז" :אשר
יגורתי בא! הלא כבר אתמול חששתי מהלוואה גדולה
שכזו! והנה כבר התברר שטעיתי בסומכי
על יושרך! ועתה ,מזומן אתה אחר כבוד
לבית הדין שם כבר יפסקו את
דינך ,כדין לווה ואינו משלם!!!"
"לאט לך!" ,ענה רבי
נחומק'ה בשלוה" ,מדוע
רץ אתה כבר לבית
הדין ,הלא עדין רבע

שעה שלמה לפנינו ...צחק הגביר ואמר" :אם כך מזומן אתה בשתים עשרה
וחמישה לבית הדין!" ,ועזבו בחמת זעם.ז
רבי נחום הצדיק ,שנודע כאיש של אמונה וביטחון איתן ,המשיך בדרכו
הביתה בהשקט ובבטחה ,כמי שכבר מונח הכסף באמתחתו ...והנה חמש
דקות לפני שתיים עשרה נשמעה דפיקה בדלת הבית; בפתח עמד חתן
צעיר ,שביקש להפקיד את כספי הנדוניה שקיבל מחותנו ,באחת מקרנותיו
הנאמנות של רבי נחום .הוא התקבל בסבר פנים יפות ,רבי נחמוקה התיישב
עמו במתינות ובמנוחת הדעת ,ורשם את כל פרטיו של האיש בתוך 'ספר
הקרנות' המיוחד ,שהחזיק בנאמנות עבור כל הפקדונות שתחת ידו [כנהוג
בימים ההם ,טרם עידן התפתחות הבנקים כבזמנינו].
מששאל רבי נחום את החתן הצעיר באיזה סכום מדובר ,נקב הלה בדיוק
באותו סכום שלווה אתמול רבי נחום מן העשיר .תכף כשסיימו ,יצא רבי
נחום עם הכסף המוכן בידו לביתו של העשיר ,וסילק את כל החוב במזומן
עד הפרוטה האחרונה ,לתדהמתו הגדולה של העשיר.
"איך הצלחת לגייס סכום גדול שכזה בתוך רבע שעה?" ,תהה העשיר .ענה
לו ר' נחום תשובה ניצחת ,ולמדו פרק במידת הבטחון:
כאשר בטחונו של הבוטח מוגבל בשכלו בציורי העזרה שבדרכי הטבע ,הרי
נותן לו הקב"ה בדרך הטבע ,אך כאשר בטחון איש ישראל בקונו אינו מוגבל
בכלום ,רק הוא סומך בלב שלם על אחד יחיד ומיוחד ,שכל היכולת בידו,
הרי ממציא לו השם יתברך דרכים שונות לישועתו ,גם בדרכי פלא ונס!
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כוחה של נגיעה אישית פסולה
מעשה שאירע במדינה אחת ,שמחולקת היתה למחוזות שונים .בכל שנה
ושנה היו מושלי המחוזות נפגשים יחד לצורך ניהול ענייניהם .באחת
הפגישות ,סיפר המושל של אחד המחוזות הקטנים לחבריו ,שבמחוז שלו
מתגורר יהודי צדיק מגלה עתידות ,שכבר כמה וכמה פעמים התקיימו
נבואותיו במלואן.
כאשר שמע זאת המושל של המחוז הגדול ביותר ,לא יכול היה להשלים
עם מציאות כזו ,שמושל זוטר יתרברב ויתגאה בדבר שיש לו ואין לאחרים
הגדולים ממנו .ציוה על אותו מושל שלמפגש הבא יביא עמו את היהודי
הזה ,כדי שיוכלו להיווכח אם אכן נכונים דבריו.
בהגיע עת המפגש ,נקרא היהודי לבוא אל המושל ,על מנת להתלוות אליו
בדרכו למפגש המושלים .כאשר שמע היהודי את אשר צפוי לו שם ,נתמלא
חיל ורעדה מחשש שמא יכשל בדבריו .כל העת נשא תפילה לבורא עולם
שיתן בפיו את המילים הנכונות לבל יכשל.
כאשר הגיעו למחוז חפצם ,נתכנסו כל הבאים לאולם הגדול ,במרכזו עמדה
בימה גבוהה עליה עמד המושל הגאוותן והזמין אליו את הצדיק .בחיל
ורעדה עלה היהודי על הבימה ולקול צחוקם של הנוכחים ,שאלו המושל
שאלה אחת" :אמור נא לי יהודי ,מתי יהיה יום מותך?"
שאלה זו תוכננה מראש ע"י חבר יועצים ,שזממו להוכיח לעין כל את אי
יכולתו של היהודי להתנבא .לצורך כך ציידו את המושל ,קודם שעלה
לבימה ,באקדח שהוחבא בכיסו ,והיה אם תהיה תשובת מגיד העתידות

שימות בתאריך פלוני ,יוציא המושל את האקדח מכיסו ויהרגנו ,ואז יראו
הכל שאין שחר לדבריו ,ובמקרה שיאמר שהיום הוא יום מותו ,ימתינו עד
הערב ויראו האם כנים דבריו אם לאו.
כאשר סיים המושל לשאול את שאלתו ,הפסיק היהודי לרגע את תפילתו
וענה לו במילים קצרות" :אני אמות באותו יום שאתה תמות" .מיד הכניס
המושל ידו לכיסו על מנת להוציא את האקדח ולירות ביהודי כמתוכנן ,אך
ראה זה פלא ,היד נשארה בתוך הכיס והאקדח נשאר על מקומו.
החלו הנוכחים להאיץ במושל" :נו בצע את התוכנית ,הנה זו הזדמנות נפלאה
להראות את אי צדקתו" ,אך המושל בשלו ,כולו אחוז פחד וכאילו נשתתקה
ידו ,והם ממשיכים לקרא לו קריאות עידוד ושבח להצלחה הקרובה של
המזימה ,אך הוא עומד נבוך ,המום וחסר אונים .לאחר דקות ממושכות
של מחזה מוזר זה ,ירד מהבימה ושלח את היהודי לביתו.
כאשר שאלוהו אחר כך ,מדוע לא ניצל את ההזדמנות הנפלאה ,השיב
להם המושל" :שוטים שכמותכם ,וכי לא שמעתם שהוא אמר שבאותו יום
שהוא ימות ,אף אני אמות? אם כן ,איך יכולתי להרגו ,הרי גם אני הייתי
מת בו ביום"...
זוהי כוחה של נגיעה .כל זמן שהנגיעה של המושל היתה מונעת מכח הגאוה
שלו ,שאמרה לו לסרב להאמין ליכולתו של היהודי להגיד עתידות ,הוא
באמת לא האמין בכוחו זה ,אך כאשר נתחלפה נגיעה זו בנגיעה אחרת,
שהיא רצון האדם להישאר בחיים ,השתנתה דעתו מן הקצה אל הקצה
והחל לחשוש שמא באמת יודע האדם לצפות את העתיד.
כולנו צריכים להשתדל שכל מעשינו יהיו ללא נגיעות ופניות
אישיות ,אלא רק לחפש את רצונו של
אבינו שבשמיים והשתדל תמיד
לעשות נחת רוח ליוצרנו,
ללא מחשבות על הרווח
האישי שלנו מכל פעולה.
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שער עבודת האלוקים – פתיחה
"שער עבודת האלוקים" הוא השער לפני "שער הביטחון" .בשער הזה
רבינו בחיי מלמד אותנו למה אנחנו צריכים לעבוד את ה' .מי אמר שצריך
לעבוד אותו? יש ה' בעולם ,אנו מסכימים עם זה .כל אדם שיש לו שכל
בראש מבין את זה.
כשם שהבגד מעיד על החייט שתפר אותו ,ובית מעיד על הבנאי שבנה
אותו .אף אחד לא חושב שהתמונה שתלו – נתלתה לבד .אם מישהו יטען
כך  -כולם יצחקו לו .ממטרה לא מסתובבת לבד ,אז כל כדור הארץ
מסתובב לבד? לא צריך לזה הוכחות.
כך גם אדם שיש לו מח בקודקודו ,מבין שיש ה' בעולם .את זה שער
היחוד צריך ללמד .כל אדם צריך ללמוד את השער הזה כי זה פשוט.
לאף אדם נורמלי אין ספק בלב שיש ממציא לבריאה הזו ,או אין לה ממציא.
גדולי חוקרי המדע בעולם צחקו בתחילה על אותם אנשים שאמרו העולם
נברא על ידי הבורא יתברך .גם הם בהתחלה רצו לנפץ את המיתוסים
שיש בורא לעולם ,ניסו עד כמה שיכלו ולא הצליחו.
פרופסור אלברט איינשטיין ,ממציא תורת היחסות ,אחד מגדולי המדענים
בכל הדורות אמר שמי שינסה להגיד שהעולם הזה נוצר לבד ,זה בדיוק
אותה סברה כמו מי שיגיד שחתול יקפץ על פסנתר ומהילוכו על גבי
המקלדת תשמע סימפוניה יפה .הוא אמר שכמו שיצחקו על זה – כך
יצחקו על זה.
אדם צריך להבין שסימפוניה ,וכן כל יצירה ,לא נעשית לבד .מישהו כתב
וסדר את התווים ,את הטונים ,כתב פתיחה ,נושא וסיום ,עד שיצאה מתחת

ידו יצירה משלמת ונעימה לאוזן.
אם כן ,האם כל היקום הנפלא הזה ,השמש והירח ,כוכבים ,עונות השנה,
סתיו ,קיץ ,חורף ואביב ,יום ולילה ,כל הבריות ,בני אדם ,חיות ,האם כל
אלה נוצרו לבד?! הרי עינינו רואות שכל מה שה' ברא ,זה בסדר מופתי.
סדר מדויק .כל פרח ,גדל בסימטריה.
אומר הרב ,שכל זה ברור לנו מפני שבארנו במה שעבר חיוב יחוד האלוקים
בלב שלם ,ואופני בחינה תביא טובה לאדם .צריך לבאר כמה טובות ה'
עושה עם האדם בכל יום .כמה טובות אדם מקבל מהקדוש ברוך הוא.
על כל איברים שפילגת בנו ,לשון אשר שמת בפינו ,הקדוש ברוך הוא
מחיה את כולם .אם כן "מה אשיב לה'" .כמה אדם יכול לשלם לו? אחד
מאלף אלפי אלפים ורוב רבי רבבות פעמים טובות.
אדם צריך להחדיר לראשו שיש כל כך הרבה טובות שה' גומל איתו כל
יום .הזוהר הקדוש אומר ,על מה שאנו אומרים בתפילה" :הבוחר בשירי
זמרה" ,מה פרוש" :הבוחר"? "בוחר" זה תמיד בחירה בין שניים ,כמו
"אשר בחר בנו מכל העמים" יש את העמים ויש אותנו ,וה' בחר אותנו.
כשאנחנו אומרים שה' "בוחר בשירי זמרה" ,את מה הוא פסל? אומר
הזוהר הקדוש שכאשר אתה בא לה' ,אל תבקש ,רק תשיר לו .תשיר
לקדוש ברוך הוא כמה טובות הוא עושה לנו .לא צריך לבקש ,רק לעמוד
ולשיר לקדוש ברוך הוא ,להודות לו ,לשבח אותו .אדם שאומר שירה זוכה
ועושים לו נס ,מי שנעשה לו נס ואמר שירה ומודה ,עושים לו עוד נס.
כל הזמן אתה במציאות של נסים רק תודה לקדוש ברוך הוא וזה הכל.
מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת הלבבות"
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שו"ת קורונה
לצערנו הנושא ממשיך להיות מדובר ללא הפסקה ,ובמקום
להיות טרודים רק בהכנות לחג הפסח ,אנו עסוקים במגפה
הפוקדת את העולם ,למרות שאנו יודעים שהכל מה' יתברך,
בכל זאת מצווים אנו "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"
האם הנגיף יכול לדבק מהאוויר?
הנגיף עובר מאדם לאדם בהדבקה טיפתית  -כמו שנדבקים
בשפעת :רסיסי טיפות שמקורם באדם נגוע (שהשתעל או
שהתעטש) נושאים את הנגיף באוויר וחודרים למערכת הנשימה
של בני אדם לא נגועים ,מאחר והטיפות כבדות יחסית ,הם נוטות
לשקוע במהירות ולא להשאר באוויר ,לכן ,אף שתאורטית הנגיף יכול
לעבור באוויר ,סיכוי ההדבקה נמוך ,כמו כן מרחק של מטר לפחות
מפחית את סיכוי ההדבקות בעשרות אחוזים.

לחצתי על הכפתור במעלית ,האם אני עלול להדבק?
במחקר שנעשה בניו אינגלנד ,התברר כי הנגיף שורד על משטחי
נחושת עד כ 4-שעות ,קרטון  24 -שעות ופלסטיק עד כ 72שעות.
מנגד ,כמות הנגיף שנותר על המשטח היא פחות מ 0.1אחוז מהכמות
ההתחלתית ,כך שהסיכוי להדבק ממשטח הוא נמוך מאוד ,עד כה לא
זוהתה הדבקה כזו ,אך גם לא שללו אותה לגמרי.
האם כדאי ללבוש כפפות?
חשוב לזכור שאדם שנוגע עם הכפפה במקום נגוע ואח"כ
נגע בפנים לא הרוויח כלום ,מה גם שהכפפה היא משטח
שהנגיף שורד עליו יותר מכף היד ,עדיף לשטוף ידים לפני
ואחרי קניות בסופר מאשר ללכת עם כפפות.
אלכוג'ל או שטיפת ידיים?
מסתבר שסבון מסוגל לפגוע בחיידקים טוב יותר מכל חומר
חיטוי המורכב מכוהל .בעוד כהלים פוגעים במעטפת החלבונית
של הנגיף ,סבון ידיים פוגע בקרומי התאים ומחסל אותם לגמרי.
מצד שני ,שטיפת ידיים בתדירות גבוהה מדאי ,עלולה לגרום לגירוי
בעור ,ליובש ולדלקת בעור ,ושטיפה במים חמים עלולה להחמיר אף
יותר את המצב.
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כדי שהברכה תחול צריך להוציא את העבודה זרה
הרב הקדוש רבי דוד מטאלנא זצוק"ל ,הגיע פעם לאכסניית דרכים .היהודי
בעל הפונדק חרד לקראתו ,וקבלו בכבוד גדול .הוא הכניס את הרבי עם
המלווים אל 'חדר האורחים' ובינתיים ניגש הגבאי לברר אם ניתן לקבל
עבור הרבי חדר צדדי ,בו יוכל לעבוד את בוראו בהשקט.
הפונדקי ענה ,שאכן יש חדר מפואר ,אלא שאתמול הגיע גביר נכבד ,ששילם
עבורה במיטב כספו ,והוא אמור לשהות כאן כמה ימים .אך הגבאי ,לא ויתר,
תחב אל תוך ידו של בעל הבית 'מטבע' יפה כדי שיגש אל הנגיד לבקשו,
שמא יואיל בטובו לוותר לכבוד הרבי ,ואכן לאחר זמן חזר המארח ואמר
שהנגיד שכבר ידע את שמעו של הרבי ר' דוד'ל ,שהיה מפורסם כאחד
מגדולי צדיקי הדור ,נענה בחפץ לב ומוכן לוותר.
לאחר תפילת מעריב ,בקשו בעל האכסניה וזוגתו להכנס אל הצדיק ,שטחו
את צרתם בפני הרבי ,וספרו על דוחק הפרנסה המעיק עליהם .הרבי ענה
להם את תשובתו ,והם יצאו מן החדר בשקט .בדרכם ,חלפו דרך החדר
שבו התאכסן עתה אותו נגיד ,שפינה את חדרו עבור הרבי .והנה שומע
הגביר את בני הזוג בשיחתם ,כשהגברת בעלת האכסניא אומרת לבעלה
בנחרצות" :אבל הרבי אינו מוותר ,הוא אמר במילים ברורות ,שהוא רוצה
את כל המאתיים רובל!".
המשפט הזה ,סקרן אותו מאוד' .מאתים רובל' היה בזמנם סכום נאה ביותר,
והוא היה מסוקרן לדעת במה דברים אמורים .הוא המתין אפוא לשעת
הכושר ,ולאחר שעה קלה ,פגש את בעל האכסניא ,ושאלו לפשר מאתיים
הרובל שהרבי דרש מהם.
שח לו בעל המלון דברים כהווייתן" :כשבקשנו הברכה מהרבי בדבר
הפרנסה ,הפתיע אותנו הרבי באומרו' :אעניק לכם 'ברכה' אבל כדי שיהיה
לברכה על מה לחול ,צריכים אתם לתרום 'מאתיים רובל' לצרכי צדקה!'.
שנינו נדהמנו" ,ממשיך הפונדקי בסיפורו" ,כי היה זה בדיוק הסכום המונח
אצלנו לעת הצורך .הרבי כיוון בדיוק אל הסכום המדוייק שבקופה! מתחילה
נבוכתי ,כיצד ארוקן את כל הקופה שחסכנו בעמל של שנים? אך אשתי
מתעקשת ,ובאמונתה התמימה חוזרת ואומרת ,שהרי הרבי אינו מוותר,
והוא אמר במילים ברורות שהוא רוצה את כל המאתיים רובל!".
למחרת בבוקר ,בטרם יצא הרבי ,נכנסו שוב בעל האכסניא ואשתו ,והניחו
על השולחן את כל תכולת קופת החסכון ,מאתיים רובל לפדיון נפש! הצדיק
העניק להם את ברכת קדשו בטוב לב ,והם יצאו ללוות את הרבי .בצאתם
מן האכסניא ,בטרם עלה הרבי הקדוש אל הכרכרה ,נתן את מבטו אל הבית
וסביבותיו ,והתעניין בנעשה בחצר ובשדה הסמוכים .הרבי הרהר רגעים
מספר בדבר ,ולאחר פנה את בעל הבית ואמר:
"שמע נא לעצתי ,דומני שאין השטח שיש כאן באחוזה קטנה זו מנוצל כראוי-
מדוע תעמוד כאן 'אכסניא' קטנה כזו של פונדק דרכים בלבד? הרי יכולים
אתם להוסיף כאן עוד כמה קומות ...להגדיל ולהרחיב את הבנין ,שיהיו בו
יותר חדרים וגם חדר אוכל רחב ידיים ,מטבח מפואר ומחודש וכו' .הרי המקום
הזה נמצא בפרשת דרכים ,יש גם צורך גדול וביקוש לבית מלון רחב ידיים.
הנה כאן בשדה" ,הצביע הרבי על השדה הפתוח שלפניהם" ,יש מקום די
והותר בשביל להקים רפת גדולה לבקר ודיר רחב ידיים לכבשים ,כדי שתוכלו
למכור לכל תושבי הסביבה חלב למשקה ובשר לשחיטה .ושם בפאתי החצר
דומני שעומד 'מחסן' מיותר ,למה
לא תנצלו את המקום להקמת
'לול תרנגולים' משובח ...הרי כל
זאת לא יפריע כלום לכל גידולי
השדה המבורך שתמשיכו לזרוע בו,
ולמצוא בו בעזרת השם יתברך הרבה
ברכה!".
הפונדקי הפשוט עמד משתומם ,הוא
מעולם לא העז להעלות על דעתו ,אף לא
'עשירית' מתכנית הענק שהציע כאן הרבי

במילים ספורות ...אך זאת ידע נאמנה ,שצדיקים אינם מוציאים מפיהם
שום דבר לבטלה ,חלילה.
חלפו חמש שנים ,ושוב הזדמן אותו גביר אל המקום .הוא לא האמין למראה
עיניו .בהגיעו ראה לפניו בית מלון ענק ומפואר .אורחים רבים נכנסים
ויוצאים ומתקבלים בידיים נאמנות של משרתים רבים .במרחק עמדו רפת
ודיר חדשים וגדולים ,הומים פרות וכבשים לרוב ,ומה התפלא לשמוע קול
קרקורם של תרנגולים שעלה מן הלול שבפאתי החצר.
כשנכנס פנימה קבלו בעל המלון בכבוד רב .הוא היה לבוש בחליפה מגוהצת
ומכובדת ,כראוי וכיאות לבעל אחוזה כולה ...הוא ברכו לשלום ,והגביר
שאלו תכף על המהפכה הגדולה שבכל האחוזה הקטנה הזו" .הלא בביקורי
הקודם כאן לפני מספר שנים ,לא עמד כאן כי אם פונדק דרכים קטן! מה
קרה כאן? איך צמח כאן מלון פאר שכזה? מנין הרפת הגדולה ובעלי החיים
הרבים כל כך?" ,לא הסתיר האיש את התפעלותו ופליאתו.
בעל המלון גילה בפניו ,שכל זה הוא בדיוק פרי תכניתו של הרבי הקדוש
מטאלנא .הגביר שמח בהצלחת רעהו ,אך שאלה אחת נקרה במוחו -מדוע
נצרך הרבי לקחת מבני הזוג את כל המאתיים הרובל שצברו וחסכו בעמל
רב כל השנים?
בהמשך דרכו נכנס אל העיר טאלנא ,והציג את שאלתו בפני הרבי" .מדוע
לא תבין?" ,ענה הרבי ר' דוד'ל בחכמת אלוקים שבקרבו" ,הרי אותם מאתיים
רובל היה ה'עבודה זרה' שלהם! הם השליכו את כל יהבם לעתיד חייהם
באותם מאתיים רובל ,ובכך סתמו את הצינורות ,ולא נתנו לברכת השם
יתברך להיכנס את לביתם .לפיכך נאלצתי להוציא את העבודה זרה הזו
מביתם .ורק לאחר שהשליכו כל יהבם על ה' ועל ברכת עבדיו הצדיקים,
יצרו כלים מחודשים להשפיע עליהם רוב עושר וברכה.

זכור מאין באת
בליל הסדר אנו יושבים כבני חורין ,ומתנהגין בעשירות ,ונשאלת
השאלה ,למה דווקא בלילה כזה אנו אוכלים מצות ,לחם עוני.
התשובה תבואר על פי משל נפלא מובא בספר "איל המילואים":
מלך אחד יצא לציד ופגש בדרכו ברועה צאן פשוט וצעיר .תוך כדי
שיחה ,נוכח המלך לדעת כי הנער מצטיין בחכמה ופיקחות והחליט
להציע לו משרה כיועץ בבית המלוכה .הצעיר הסכים ,והצלחתו
הרקיעה שחקים ולא ארכו הימים עד שנתמנה לשר האוצר.
עלייתו המהירה עוררה את קנאת השרים הוותיקים ואלה החלו
להעליל עליו שהוא גונב כספים מקופת המדינה .המלך ,שסירב
להאמין אולץ בסופו של דבר להילוות אל השרים בדרכם אל בית
שר האוצר כדי להיווכח שהלה מתעשר מכספי הציבור.
כאשר הגיעו לבית השר הופתעו מהצניעות והפשטות ששלטו שם.
אך לפתע גילו חדר נעול עם סורג ובריח .עד מהרה התברר שהשר
אוסר להיכנס לשם ,והדבר עורר את חשדם של השרים .הפעם
הצטרף גם המלך לדרישה לראות את מכמני החדר הזה .בקול
בוכים אמר בעל הבית" .אני מתבייש להראות לכם מה מכיל חדר
זה "...אך לאחר שהמלך התעקש לפתוח את הדלת .גילו השרים כי
החדר ריק ובאמצעו מונחים מקל ,תרמיל וחליל רועים.
הסביר שר האוצר" :מיום שנלקחתי מרעיית הצאן אל בית המלכות,
חרד אנוכי שמא אפול בפח הגאווה .כדי להינצל מזה קבעתי לעצמי
בכל בוקר להסתגר בחדר זה ,כשהתרמיל על גבי ,המקל בידי ומחלל
בחלילי .זאת כדי שלא אשכח כי רועה אנוכי ,אלא שבחמלת ה' עלי
נשאתי חן בעיני המלך שהביאני אל ביתו ,בכך אני משריש בקרבי
את הידיעה שלא בכוחי ובעוצם ידי עשיתי את החיל הזה".
בשמוע המלך והשרים את הדברים עזבו את המקום בבושת פנים...
הנמשל :אנו היינו עם מקל ותרמיל בצאתנו ממצרים .ודווקא בלילה
שבו אנו מרגישים בני חורין  -עשירים ,אנו שמים אל ליבנו מאין
בנו ...זכור מאין באת.
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מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א
למה כאבו רגליהם של פקידי הבנק?
את הסיפור הבא סיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א:
לפני חול המועד פסח תשס"ז באה אלי אישה שהציגה את עצמה כפקידה
באחד הבנקים הגדולים בבני ברק ,וסיפרה שהעובדים במחלקה שלה
נתקפו לאחרונה בכאבי רגלים ,ואיש אינו יודע את פשר הדבר .המדובר
באנשים בריאים לכל דבר ,שמעולם לא תקפום כאבים ברגליהם" ,ויש
אנשים החוששים כבר להגיע לבנק" ,ספרה האישה בחרדה גדולה.
הפקידה המשיכה לספר שכאשר החלו עוד ועדו אנשים לחוש את כאבי
הרגלים ,נכנסה אל הרבנית קנייבסקי ע"ה ,וספרה לה את הדבר .הרבנית
נכנסה אל בעלה ,מרן רבי חיים שליט"א ,ושאלה אותו מה להשיב לפקידה.
הגר"ח ביקש לשאול את האשה האם בבנק שלה עובדים בימי חול המועד.
האישה השיבה שאכן ,עובדים בחול המועד ,והוסיפה שכך נהוג בכל
הבנקים בארץ .חזרה הרבנית לבעלה שליט"א ,שהשיב שכל עוד ימשיכו
לעבוד בימי חול המועד ,לא ייפסקו כאבי הרגליים!!!
הפקידה חזרה אל מנהל הבנק ,וסיפרה לו דברים כהווייתם .וראה זה
פלא; המנהל הודיע בו במקום שהוא מוכן לצמצם את העבודה עד
למינימום ,ולעסוק רק ב'דבר האבד'.
שוב פקדה הפקידה את ביתו של הגר"ח ,והעבירה את תשובת המנהל.

אם תפתרו נכונה ייצא מושג הקשור לחג בטור המודגש
 .1החודש בו חוגגים את חג הפסח
 .2אוכלים אותן בחג במקום לחם

הגר"ח אמר שילכו לשאול רב ומורה הוראה ,ואם יינתן לכך אישור הלכתי,
יסתדרו העניינים" .זו הסיבה שבאתי עתה אל הרב" ,סיפרה הפקידה,
והציגה בפני את מכתבו של המנהל ,בעניין העבודה ב'דבר האבד'.
בו ביום נשלח מכתב מטעם המנהל אל כל לקוחות הבנק ,ובו הוא מודיע
להם על ההחלטה התקדימית .תחת הכותרת 'פעילות מצומצמת בימי
חול הועד – פסח תשס"ז ,כותב המנהל בזו הלשון" :הרינו מתכבדים
להודיעכם כי בהתאם להנחיית גדולי התורה בעירנו ,וכדי להימנע ממלאכה
מותרת בימי חול המועד ,סניפנו יהיה פתוח במתכונת מצומצמת במהלך
חול המועד פסח".
בהמשך המכתב מפרט המנהל את השירותים שיינתנו בבנק ,כמו למשל
'מתן עזרה למקרים דחופים בלבד ,ובמטרה למנוע דבר האבד מלקוחותינו',
ולכן הוא מבקש מכל הלקוחות 'לבצע את הפעילות הכספית השוטפת
בטרם כניסת החג ,ולהימנע ככל האפשר מביקור בסניף במהלך ימי
חול המועד'.
עוד באותו בוקר שבו הגיעה אלינו הפקידה ,מספר הרב זילברשטיין,
הייתי בביתו של גיסי ושאלתי אותו מה המקור לתשובתו .מרן הגר"ח
השיב לי שהמקור שלו היה מהירושלמי במסכת מעשר שני ,סוף פרק
ד' ,ושם מובאים שני מעשים שהיו אצל רבי עקיבא ,כשבאו אליו אנשים
וספרו שחלמו על שנויים גופניים ברגליהם ,ורבי עקיבא פתר את החלום
בענייני הרגל (החג).
במדרש מופיע נוסח ברור יותר ,שרבי עקיבא אמר 'רגל תמורת רגל',
דהיינו שרגליו של האדם עשויות לשמש כאספקלריה למעשיו של
האדם בימי הרגל .ולכן ,אמר מרן הגר"ח ,העבודה בבנק בימי הרגל,
היא הגורמת לכאבי הרגליים.
אשרי הדור שהאנשים שחיים בו יודעים שכאשר כואב דבר מה – הרי
לפני שהולכים לרופאים ופרופסורים כדאי ללכת אל גדולי הדור שליט"א,
שיתנו הם את עצתם והדרכתם .אשריו גם לדור שגדוליו מכוונים אותו
לדעת תורה צרופה .ואשרי עמך בית ישראל הנזהרים שלא לעסוק
במלאכתם בימי חול המועד ולקדשם כראוי.

תשבץ
לפסח

 .3אותו חצו בני-ישראל כשיצאו ממצרים
 .4אחד משמות החג
 .5אחד מארבעת הבנים
 .6אותו משתה בת-פרעה מן היאור

חידה
מתמטית

 .7מעשר המכות (גם שם של בעל-חיים)
 .8בני-ישראל היו עבדים שלו

1

 .9מחביאים אותו בליל הסדר

2

 .10בני-ישראל

3

ר
מז :המספר לא

שלם

4
5
6
7
8
9
10

תשובות לחידה משבוע שעבר:
(ּפ ַסח ַ -סח)
הוא חג המצות ,אך אם תסיר ראשו הוא מדבר ֶ
זוחל מסוכן ,שאם תסיר ראשו הוא מרגיש (נָ ָחׁש ָ -חׁש)
מהם ייבנה הבית  -הסר ראשם ולאביהם הם צאצאים (לְ ֵבנִ ים ָּ -בנִ ים)
זורם בעמק ,אך אם תסיר ראשו יהיה מקום גבוה (נָ ָהר ַ -הר)
מספר האמהות ,הסר ראשו והוא יקטן פי ששה עשר ַ(א ְר ַּבע ֶ-ר ַבע)
אני הוא הקישוט לאוזניך ,אך אם תסיר ראשי אשמח ָ(עגִ יל  -גִ יל)
מימיו הפכו אדומים ,הסר ראשו והוא יבוא «לגרש» את החושך (יְאֹור  -אֹור)
מתכת יקרה ,הסר ראשה  -והיא תבקש עוד (זָ ָהב ַ -הב)
עושים אותה מחלב ,ואם מסירים ראשה היא חוכמה (גְ ִבינָ ה ִּ -בינָ ה)
(מ ְצ ִרים ָ -צ ִרים)
להם היינו עבדים ,הסר ראשם ועדיין אויבים ִ
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אמר הקב"ה:

אם אתה משמח את שלי
אני משמח את שלך

לכל מתפללי בית הכנסת המרכזי

(מדרש תנחומא)

רחוב הרב מן ההר  4-הר חומה

קמחא דפסחא

”חסדי שמואל”

עקב המצב ובהוראת הרבנים גדולי הדור
להישמע להנחיות,
מורנו הרב אייל עמרמי שליט״א מודיע כי בית
הכנסת ייסגר עד לקבלת הנחיות חדשות.
כל השיעורים יועברו בשידור חי כמידי יום באתר כאייל
תערוג ובמקומות נוספים

מכירת חמץ!

עבור אברכים ונזקקים
בקהילתנו הק'
לתרומות באתר ׳כאייל תערוג׳

להעברה בנקאית:
בנק מרכנתיל ,סניף 635
ח-ן 55208
(מקור חיים גבע בנימין ע״ר -מוכר לצרכי מס)

תזכורת חשובה!
מכירת חמץ באתר הרבנות הראשית לישראל.
 כמו כן סיום מסכת בתענית בכורות מפי מורנוהרב שליט״א ביום רביעי יד׳ בניסן בשעה 7:00
בבוקר יועבר בשידור חי
ובקו התוכן 08-6170437

בברכת פסח כשר ושמח
ונזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים

שלום לכולם
יצאנו לחופשה כפויה בהתחלה היה לנו כיף אבל עכשיו משעמם נורא רוצים לחזור לשיגרה
לתלמוד תורה ללימוד לרבנים היקרים ולסיפורים המרתקים לחברים לספסל ולהשתובביות
להפסקות לריצות והוצאת האנרגיות אנחנו שומעים את התא קולי של הלימודים מפי הרבנים
היקרים ומגעגעים מרחוק מתפללים שהכל יגמר מהר וכולם ירגישו טוב ושבעזרת השם יבוא משיח
ונזכה לחזור לשגרה כמה שיותר מהר ולקבל פני משיח במהרה בימינו ,אני מתגעגע מאוד לתלמוד
תורה ולחברים שלי ואני מאחל לכל ילדי התלמוד תורה
חג שמח ממיכאל דוד ששון
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דעת תורה !
דברי קודשו של מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל הרה״ג יצחק יוסף שליט״א
מורי ורבותי
אנחנו נמצאים בתקופה קשה מאוד,שהנגיף הזה משתולל בכל העולם כולו וגם פוגע בעוונותינו
הרבים גם ביהודים ,הקב"ה מנסה אותנו ,אנחנו צריכים להתחזק בביטחון בקב"ה.
במשנה מסכת ראש השנה פרק ג' כתוב "וכי ידיו של משה עושות מלחמה..וכי נחש ממית או
מחיה,אלא כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה הם מתרפאים וניצולים.
נבטח בקב"ה שהכול מאיתו יתברך ,נהיה ששים לקיים את המצוות של הקב"ה ,נהיה שמחים
בתורה הקדושה.
רבי חיים מוולוז'ין כותב שמי שבתקופה כזו שמח בתורה "לולא תורתך שעשועיי אז אבדתי בעניי",
"גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עימדי" יהיה לנו בטחון בקב"ה.
אנחנו עושים השתדלות לשמוע לרופאים שמצווים אותנו לא לצאת מהבית,להתפלל ביחידות,
בצער אנחנו עושים את זה ,סגרו בתי כנסיות,סגרו את הישיבות ,לטובתינו עשו את זה.
אבל כל אחד ואחד שהבית שלו יהיה בית מדרש פרטי ,ישב וילמד ,קשה לו להתרכז? יסכם כל
הלכה בכתב ,או דרך טלפון  ,או עם חבר שישב איתו רחוק וילמדו יחד.להפוך את הבתים לבתי
מדרשות.
והתורה היא "אגוני מגנא ואצולי מצלא" ,אין לנו אלא התורה הקדושה,פעם היה קורבנות,היום
אין קורבנות ,יש לנו את התורה הקדושה.
נתחזק כולנו בתורה ,כי התורה משיבת נפש" ,לולא תורתך שעשועיי אז אבדתי בעניי".
נזכה לגאולה שלימה  ,נשמע כולכם בשורות טובות ,הקב"ה יסיר את המגיפה מעל כל עמו ישראל,
נזכה לגאולה שלימה" ,כי בניסן נגאלו בניסן עתידין להגאל"" ,כימי צאתך מארץ מצריים אראנו
נפלאות".במהרה בימינו אמן ואמן
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ערב פסח תש"פ

בס"ד

קהילת "חסדי שמואל" הקדושה ,ה' עליהם יחיו
אנו אברכי הכולל ,אשר נמצאים בקהילה קדושה זו המושתתת ע"פ הנהגתו של מרן מאור ישראל
זצוק"ל ,וע"פ רבותינו זקני וחכמי הדור שליט"א ,ותחת הנהגתו של מורנו ורבינו איש האשכולות ובעל
המוסר ,מקים עולה של תורה,
רב הקהילה הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א
אשר מדיר שינה מעיניו למען קהילתנו שיחיו ודואג בכל רגע ובכל ודבר ברוחניות ובגשמיות לנו
ולכלל מוסדות הקהילה ,ובכללם :כולל אברכים ,ישיבה לבחורים ,תלמוד תורה ,בית ספר ,גנים
ומעונות ושיעורי תורה ותורם מזמנו היקר ערך למעננו ללא לאות .ועל זאת אנו מביעים את
הערכתנו ומוקירים את פועלו של מו"ר שליט"א.
ובעת תקופה קשה זו נרתמו למען אברכי הכולל ושאר נזקקים בקהילה ומחוצה לה בזה הזמן
להודות לבעלי רשת:

שפע ברכת ה׳
אשר ברכת ה׳ עליהם יחיו מתוך שפע וברכה בריאות איתנה
להם ולבני משפחתם עד ביאת גואל צדק אמן.

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

