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כיצד להוכיח
"והלכת בדרכיו"

ע"י הכיסופין למצוות וקרבת אלוקים זוכים לגאולה

הנביא ביחזקאל אומר שאמר השם על גאולת עם ישראל 
ממצרים )יחזקאל ט"ז, ו-ז( "ואעבור עליך ואראך... ואת ערום 
ועריה", ה' רואה שעם ישראל ערומים מן התורה והמצוות, 
היו במצב גרוע מאוד במצרים, עד שאמרו המלאכים "הללו 

עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה".
חז"ל אומרים שעם ישראל נכנסו למ"ט שערי טומאה, כלומר 
למקומות הטמאים ביותר במצרים, ואין אפשרות לגואלם 
במצב זה, ובכל זאת נאמר )יחזקאל, שם( "ואראך מתבוססת 
בדמיך, ואומר לך בדמיך חיי ואומר לך בדמיך חיי", ואם כן 

צריך להבין כיצד זכו לגאולה.
אלא שהזכות הגדולה ביותר של ישראל היתה, כשאדם נמצא 
בתוך גלות של טומאה וכוסף לקב"ה, 'מתי אזכה לעשות לך 
נחת רוח בורא עולם, אני רוצה לעשות את רצונך, אבל היצר 
הרע גדול', ומבקש בתפילה מעומק הלב 'תן שכר טוב לכל 
הבוטחים בשמך באמת, ושים חלקנו עמהם... תן לי להיות 
כמותם', יש לו כיסופים לקב"ה. זה היה הכיסוי לגאולה, זה 

"בדמיך חיי".
כך גם אנו בדורנו, כשליהודי יש רצונות אמיתיים לעבוד את 
ה', אפילו שהוא לא מצליח, אבל הוא רוצה להיות איש טוב, 
יש לו את הכיסופים והתפילות, זה המפתח לגאולה. ה' רוצה 

לראות את הרצונות שלו.
כתוב בפסוק )תהילים ו', ט'( "סורו ממני כל פועלי אוון כי שמע 
ה' קול בכיי", שהמקטרגים זזים מהאדם כשה' שומע שהאדם 
בוכה אליו, ושהרצונות שלו זה לעשות נחת רוח לבורא עולם.

בכך תלויה עיקר הגאולה, ע"י השתוקקות וכיסופין לקדושה 
שרק אז זכו ישראל באתערותא דלעילא, וכשמסתלקת ההארה 
זה בחינת "כאיל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך 
אלוקים", נפש האדם הכוסף היא כמו איילה המחפשת את המים.

כתוב בפסוק )שיר השירים ה'( "אם תמצאו את דודי מה תגידו 
לו, שחולת אהבה אני", משל לאדם ששואל אנשים ברחוב 'כבר 
מצאת את ה', אני מחפש אותו ורוצה למצוא אותו'... ואפילו אם 
אדם מתפלל על זה כל חייו, למשך 80 שנה, ורק ביום האחרון 

לפני מותו זוכה לכך, היה זה שווה את כל התפילות הללו.

כך אומר הרב )שיחות הר"ן רפ"ח(: "שוב יום אחד לפני מיתתך, 
ודחק ומשך תיבת יום אחד.. ועל זה אמר רבנו ז"ל, כלומר 
שאפילו אם לא תזכה כל ימי חייך קודם שתמות כי אם לשוב 

לה' יתברך יום אחד בלבד, גם זה טוב מאוד ויקר מכל הון"
"אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף, להגיד לאדם יושרו, 
ויחוננו ויאמר פדעהו מרדת שחת" )איוב ל"ג( – אומר ה', 
שאפילו פעם אחת שווה כמו אלף פעמים, כשאדם שותק ולא 
עונה על ריב, אומר ה' אני פודה אותו, וכך אמר הרב )ליקוטי 
מוהר"ן ו', ב'( "עיקר התשובה – כשישמע בזיונו ידום וישתוק".

הזוהר הקדוש אומר ששום רצון טוב לא נעלם מהקב"ה, אפילו 
שהאדם לא מגשים את רצונו אבל הוא רוצה, ה' רואה את 
זה. "ונפש כי תקריב קרבן מנחה" )ויקרא ב'( ואומר רש"י "מי 
דרכו להתנדב מנחה? עני, אמר הקב"ה: מעלה אני עליו כאילו 

הקריב נפשו", ה' אוהב את קרבן העני יותר מכולם.
אומר רבנו מברסלב שעני זה לא רק בכסף, עני – זה גם אדם שאין 
בו מצוות וכואב לו על כך, ונפש – זה בחינת רצון והשתוקקות, 
מסירת נפש. התורה נתנה לו עצה שיקריב את רצונו – את 
נפשו, שאם הרצון שלו יהיה טוב מעלה עליו הכתוב כאילו 
הקריב נפשו, אומר הקב"ה 'אתה חביב עלי יותר מהכל, כי יש 

לך את החשק והכיסופים'. לכן כמה חשובים רצונות האדם.
לפעמים אדם באמת רוצה להיות עובד ה' אך יש לו מניעות 
ובלבולים, אומר הרב )שיחות הר"ן י"ב( "וכל מה שרוצים לעשות 
בעבודת השם כראוי, דע שזה בעצמו שהם מתייגעים ולהוטים 
לעשות איזה עבודה אף על פי שאינם יכולים לגמור כראוי.. זה 
בחינת קרבנות, בבחינת כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן 
טבחה". מיהם הקרבנות? הקרבן זה האדם בעצמו ע"י רצונותיו.
לכן גם אם לא תמיד מצליחים, צריך לזכור את דבריו של הרב 
בליקוטי מוהר"ן, שיצר הרע אינו חפץ בכשלונו של האדם, אלא 
בעצבות שבאה אחריו, יצר הרע רוצה את הייאוש והעצבות, 
ולאו דוקא את העוון. לכן חשוב מאוד להשאר בשמחה, ולא 

להיות עצובים גם כשלא מצליחים.
צריך להתחזק בכיסופים לה' יתברך, ויהי רצון שכיסופים אלו 
יעלו לרצון לפני ה', שישלח לנו את הגאולה השלמה בקרוב 
ממש, "פתאום יבוא אל היכלו האדון", ויהי רצון שיקוים בנו 

"וקול שופר ישמע והר ציון יבקע".

שבת שלום, אייל עמרמי
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כיצד להוכיח

סיפר הגאון רבי ישראל זיכרמן שליט"א:
שמעתי מאחד הרופאים שטיפלו בהגאון הצדיק רבי דוב יפה זצ"ל, משגיח 
ישיבת 'כפר חסידים', בערוב ימיו בבית החולים, כי כאשר ניגש יום אחד 
לתת לו תרופה מסוימת, הוא בירר אצלו קודם כנהוג 

אחרות, אם יש לו רגישות  לתרופות 
הוא מטופל כעת.ובאיזה תרופות 

שאל המשגיח את הרופא בחיוך: "למאי 
נפקא מינה? הרי אתה רוצה להעניק לי 
תרופה זו ומה משנה איזו רגישות יש 
לי לתרופות אחרות, או מה אני לוקח 

מלבד תרופה זו?".
הסביר הרופא למשגיח בהרחבה: "תראה, 
לפני שמעניקים לחולה תרופה מוכרחים 

לדעת את כל מכלול מצבו של החולה; לפעמים שילוב תרופה ממשפחת 
תרופות מסוימת עלולה לבטל השפעת תרופה אחרת. לפעמים תרופה אחת 
מועילה ללב אך מזיקה במצבים מסוימים לכליות, או לחילופין תרופה 
שמועילה לתפקוד הכבד מזיקה במצבים מסוימים למעיים. כך כל תרופה 
ותרופה ושיקוליה ופרטיה, ולכן אסור בשום פנים לתת תרופה לחולה לפני 

שמוודאים את מצבו המדויק".
כשיצא הרופא מחדרו, פנה המשגיח למקורבו ששהה סמוך למיטתו, ואמר: 
"שמעת איך נותנים תרופה? כשהולכים לתת תרופה לחולה מוכרחים לדעת 

את כל המכלול שלו! ניתן ללמוד מזה הרבה לעבודת השם!"
"לדוגמא", אמר המשגיח, "בענין תוכחה. כשיש צורך על פי הלכה להוכיח 
מישהו. יש כאלה הנוהגים להוכיח בפראות, בהתפרצות, ללא מחשבה 
מדוקדקת על כל מכלול הבעיות שעלולה התוכחה לגרום לזה שהוכיחוהו, 

או מה מצבו הרוחני הכללי, ולא משקללים רווח למול הפסד."
"מדברי הרופא למדנו היום", אמר המשגיח, "כי דבר ראשון לפני שמוכיחים 
מישהו יש לברר ולוודא היטב מה הן רגישויותיו? מה מצבו הכללי? בכלל 
לא בטוח שניתן להוכיח אותו, לפעמים לא רק שלא יועיל אלא אף עלול 

להזיק, ולזה צריך שיקול דעת והבנה של רופא מומחה".

לקבלת טפסי רישום לשנת תשפ"א וקביעת ראיון: 058-4813455
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החלמת מקורונה? תוכל להציל חיים של אחרים

מחלת הקורונה המתפשטת בעולם, עד כה חלו בה יותר משני 
מיליון בני אדם, וכמעט מאתיים אלף מתו, רבים מסביב 

לעולם מנסים למצוא טיפולים למחלה או חיסון. מלבד 
טיפול בתסמיני המחלה, עד כה לא נמצא טיפול תרופתי 
יעיל נגד נגיף הקורונה. בימים האחרונים עלה לכותרות 
ניסיון נוסף לטיפול בנגיף והוא באמצעות נוזל הפלזמה 

של הדם.
ומישראל בדקו את  רופאים מבית חולים בניו-יורק 

האפשרות של טיפול בחולי קורונה עם דם של מטופלים 
שהחלימו מהמחלה באמצעות הפלזמה של הדם, כלומר נוזל 

הדם עצמו, בלי התאים האדומים והלבנים. טיפול כזה מתבצע כעת 
בארץ, ומגן דוד אדום החל באיסוף פלזמה מחולי קורונה שהבריאו, 
לאחר שמינהל המזון והתרופות האמריקאי, אישר את הטיפול בארצות 

הברית.
טיפול במחלה נגיפית באמצעות פלזמה של חולים שהחלימו אינו חדש. 

נעשה בו שימוש בחולי שפעת החזירים ובחולי אבולה. לאחרונה הראו 
חוקרים מסין שהגוף מייצר נוגדנים נגד נגיף הקורונה. הפלזמה של 
אנשים שהבריאו ממחלת הקורונה עשירה בנוגדנים ובחלבונים אחרים 
שמערכת החיסון מייצרת כדי למגר את הנגיף. נוכחותם בפלזמה היא 
יתרון גדול, משום שאפשר לתרום נפח גדול של פלזמה ובתדירות 

גבוהה יותר מתרומת דם רגילה. 
תרומת פלזמה נעשית בתהליך שנקרא ַאֶפֶרָזה שבו  

התורם מחובר למכונה מעגלית ששואבת את הדם, מפרידה 
אותו למרכיביו )תאי דם אדומים, תאי דם לבנים, טסיות 
דם ופלזמה( ומחזירה בעירוי את מרכיבי הדם שאינם 
נדרשים לתרומה. לתורמי הפלזמה יש מספיק נוגדנים 
בדם כך שהם יכולים לתרום בלי לפגוע ביכולת של הגוף 

להגן על עצמו. 
טיפול בחולי קורונה בעזרת פלזמה של חולים שהבריאו 
התבצע לראשונה בסין. מתן של פלזמה מחולי קורונה 
שהבריאו לחמישה חולים שסבלו ממצוקה נשימתית הביא 
לשיפור בתסמינים הנשימתיים של המטופלים. החולים קיבלו את 
הפלזמה העשירה בנוגדנים לאחר 22-10 ימים מאשפוזם. 4-3 ימים 
לאחר מתן הפלזמה, נמדדה ירידה בחום גופם של ארבעה מחמשת 
המטופלים, רמות הנגיף בדמם ירדו אל מתחת לסף הזיהוי, ורמת 
הנוגדנים נגד הנגיף עלתה. ההצלחה עם חמשת החולים בניסוי הקטן 

ממחישה את הפוטנציאל של הטיפול.

ע"י בחינת הטובות של השם מגיעים לעבודתו יתברך

מדרך העולם, האדם לא שם לב כמה טובות ה' גומל איתו בכל יום, וכמו 
שאומרת התורה "הלה' תגמלו זאת". לכן אומר הרב: "כבר ביארנו לפני 
בחינה טובותיו על האדם". הרי הרב האריך להסביר את "שער הבחינה", 
שער שלם בן מאה וחמישים עמודים, שבהם מסביר הרב כמה טובות ה' 

עושה לאדם בכל רגע. 
אמר הקדוש, המשגיח רבי ירוחם, כי אם האדם היה יודע מה באמת הולך 
אצלו בגוף בשעה שמכניס פירור לפה, עד שיוצאת הפסולת מגופו, אם 
הוא היה יודע מה מתחולל בגופו, איזה מערכות, איזה תפקוד, זהו בית 
החרושת הגדול ביותר בעולם! מפעיל כל כך הרבה דברים בשנייה אחת. 
אם רק היה יודע, בכל פעם שהיה מכניס פירור לפה, לאחר מכן היה 
מתקשר לאשתו ואומר: ברוך ה' הכול עבר בשלום! כמה מערכות נכנסות 
לפעולה, מיצי קיבה, מיצי טחול, מיצי כבד, סרעפת, כבד, כמה טובות 

ה' עושה איתנו כל יום.
הקדוש ברוך הוא אומר: לא התחלתי להיטיב איתך היום, התחלתי את 
זה עוד כשהיית בבטן של אמא שלך. יתאר לעצמו האדם שהיו שוכחים 
לתת לו לאכול. האם זה לא קורה? היה נשאר רעב. הקדוש ברוך הוא 
שם את האדם בבטן של אמא שלו, היא אוכלת והעובר אוכל. לא תשכח 
אותו. איפה שהיא תלך העובר הולך. לה קר אך לעובר לא קר. לעולם 
לתינוק לא קר. הטמפרטורה שלו תמיד ממוצעת בתוך הבטן בשליה. 

היא רועדת מקור - אך לעובר לא קר. 

מסופר שיום אחד באה אשה אל הבבא סאלי עליו השלום, והתחילה לבכות 
שהרופאים אמרו לה שהדופק של העובר הפסיק... הרופאים אומרים 
שעליה להפיל את התינוק כי בלאו הכי הוא כבר לא בין החיים. אמר לה 
הבבא סאלי: חודש אלול עכשיו! הרופא לא ידע?! עכשיו חודש אלול שבו 
"קול דודי דופק". ה' עכשיו דופק! הלב של העובר לא צריך לדפק עכשיו. 
הרב צחק והאישה בוכה. אומר לה הרב: אל תדאגי, הדופק יחזור! הכל 
בסדר! הוא ישן עכשיו למה תפילי אותו חס ושלום, הכול בסדר. וכך היה. 

צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקים. 
באה אישה בהריון שעשתה בדיקת אולטרה סאונד, והרופאים שביצעו את 
הבדיקה טענו שאין לעובר רגלים. האדם לא צריך להתעסק בחשבונות 
שמים, ה' הסתיר לכן אל לו לאדם לחפש. למה ה' הסתיר את זה? אין 
לנו להתעסק במה שה' כיסה. אומר רבי עקיבא אוי לך שאתה מגלה מה 
שה' מכסה. גם אהרן נצטרע, אך ה' רצה לשמור על הכבוד של אהרן 
שדיבר על משה כך כתוב: "ויפן אהרן אל מרים", מלמד שאף אהרן לקה, 
שחרון אף היה על שניהם.יש הרבה רופאים וכמה מהם טעו במהלך 
חייהם. בחודש תשיעי בעז"ה יתפתחו הרגלים ויתפתח הכול. אל לו 
לאדם לדאוג הכל יהיה בסדר, כך ה' רוצה את ההתפתחות של העובר 

ולא צריך לחקור יותר מדי. 
היו הרבה שהלכו לגדולי הרבנים שאמרו "עלתה עלי ועל צוארי", הילד 
ירוץ אל תדאגו, וככה היה. אז הרופא אמר, אז מה? שמענו את דעתו 
וזהו. תפקידו נגמר. אם ה' רוצה שהילד יהיה בלי רגלים, ח"ו, אז הוא 
יהיה בלי רגלים. תהיה תאונת דרכים והילד יהיה בלי רגלים ל"ע, אבל 

אם ה' לא רוצה - אז זה לא יהיה. 
מה האדם מתעסק בנשמות? מה הוא מתעסק בבריות? הרב שוסהיים 
מאגודת אפרת למניעת הפלות מספר שבכל יום מבצעים מאה וחמשים 

הפלות, ה' ירחם. בכל יום זורקים מאה וחמישים ילדים ר"ל. 

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת הלבבות"
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באיזה "איש" מדובר

אל הצדיק בעל הדברי חיים מצאנז זי"ע, הגיעה פעם אישה אלמנה קשת 
יום ורדופת צרות, והתאוננה על צרותיה בכלל, ובפרט בעת הזו כאשר 

בתה הגיעה לפרקה, ואין לה במה לגשת אל השדכנים.
הרבי האזין לכאבה עד שסיימה, הביע את כאבו הגדול והשתתפותו הכנה 
בצרתה, ועל אתר כתב לה מכתב ארוך ומנומק שיועד אל אחד הנגידים 
ממקורביו, שהיה תלמיד חכם עשיר שנתברך בתורה וגדולה על שולחן 

אחד, בבקשה שיעזור לה במצוקתה.
האלמנה שמה את פעמיה אליו, בבטחון כי לא יסרב לבקשתו של רבו 
הגדול. אלא שכעבור זמן מה חוזרת אותה אלמנה אל הרבי ומספרת 
כי אותו נגיד דחה אותה ולא רצה לטפל בבקשתה. ומדוע? שאל הרבי, 
והאלמנה ענתה, שאותו עשיר אמר ש-"תלמוד תורה כנגד כולם", וכי אין 

לו פנאי לעסוק בעניינים כאלו...
לאחר זמן מה, הופיע אותו עשיר בביתו של הדברי חיים כדרכו מפעם לפעם, 
ואם בכל פעם היה זוכה לקרבה מיוחדת מהרבי, הפעם אפילו לא החזיר 
לו שלום. העשיר לא ידע מה זה ועל מה, המתין אפוא לשעת הכושר ואז 
נכנס אל חדרו של הרבי, ושאל מה ֵחטא ָחטא שהרבי מתעלם מנוכחותו.

אמר לו הרבי, שבפרשת וישלח נאמר שכשיעקב נותר לבדו – נאבק איש 
עמו. מסביר רש"י שהאיש הוא – שרו של עשיו. ואילו בפרשת וישב, נאמר 
לגבי יוסף כשהלך לחפש את אחיו בשכם ותעה בדרך, "וימצאהו איש", 
ושם מסביר רש"י – "זה גבריאל שנאמר והאיש גבריאל". והשאלה היא, 
מהיכן לו לרש"י לפרש בפרשת וישב "איש" הכוונה גבריאל ואילו בפרשת 
וישלח "איש" הכוונה שרו של עשיו? הן אם 'איש' הכוונה לגבריאל שהרי 

יש לכך אסמכתא, מדוע בוישלח ברי לו שהאיש הוא שרו של עשיו?
שאלה גדולה, הסכים העשיר.

אלא התשובה היא, המשיך הרבי, שיש הבדל בין מעשי שני האנשים. 
האיש של פרשת וישב פגש יוסף תועה בדרך ומיד הוא מראה לו את 
הדרך בו עליו לצעוד בכדי להגיע אל אחיו. ברור שאיש טוב כזה הוא 
המלאך גבריאל. אבל כשיעקב פוגש ב'איש', והוא מבקש ממנו שיעשה 
טובה ליהודי ויברכהו, והלה אומר לו שאין לו פנאי כי עליו לומר שירה 
היום, הרי שאיש כזה אינו יכול להיות המלאך גבריאל, אין זה כי אם 
שהוא שרו של עשיו... כעת קלט העשיר את המסר העמוק שבדברי הרבי.

והיה הרבי בעל הדברי חיים הקדוש, נאה דורש ונאה מקיים. כל חייו עסק 
בעשיית חסד עם כל נצרך, ואלפי סיפורים מופלאים יש אודות מעשי 

החסד הנשגבים שלו.
מסופר שהגיעה אליו פעם אשה עניה מרודה, והתאוננה שעולליה שואלים 
לחם ופורש אין להם. שאל אותה הרבי ממה התפרנסה עד היום. סיפרה 
אותה אומללה שהייתה מוכרת עד לא מכבר תפוחים בשוק, אלא שלאחרונה 
יצא משום מה שם רע על תפוחיה, כאילו חמוצים ולא טובים הם והלקוחות 
הפסיקו לרכוש אצלה עד שמצאה עצמה עומדת ימים שלמים בשוק על 

יד דוכנה הרופף ואף תפוח אחד לא נמכר, ומה תעשה?!
אמר לה הרבי, שתצא כעת ותציע את מרכולתה  

במקומה  הוא כהרגלה  בשוק. 
גלימתו עצמו לבש תכף  את 

לשוק,  משהגיע, נעמד ויצא 
על יד הדוכן הרעוע של האלמנה 
והחל מכריז על התפוחים כתגר 
מן המניין: "יהודים! קנו תפוחים 
טובים ומתוקים!" כמובן שעד 
מהרה כלה כל הסחורה, ומני 
אז ידעה אותה אומללה רווח 

ורווחה...

להזהר מחטיפת הנפש

והפעם משל שהיה באמת. בוקרו של יום חמישי, כ״ה אב תשל״ג.
בוקר זה, בבנק השבדי בשטוקהולם, היה בוקר רגיל ככל הבקרים. 
בנקאים ביצעו פעולות חשבונאיות ולקוחות באו ויצאו. השלווה 
השגרתית נשברה באחת על ידי שני חמושים שפרצו אל הסניף 
והשתלטו עליו באיומי נשק. השוד האלים הפך בתוך שעות לסאגה 
אזורית רועשת, כאשר זוג השודדים הציג את דרישותיו תחת איום 

על חייהם של ארבעה בני ערובה מעובדי הבנק.
עד מהרה כותר האזור בצוותות חילוץ מיחידות המשטרה המובחרות 
ובאנשי תקשורת. משא-ומתן מתיש החל מתנהל בין החוטפים לאנשי 
המשטרה. הפרשייה נמשכה כחמש וחצי יממות, במהלכם הוחזקו 
פי הערובה בכספת הבנק שגודלה מטרים ספורים – כשהם שוהים 
יחד עם חוטפיהם תחת איומי הוצאה להורג. בשלב מסוים הם אף 

נכבלו ונקשרו לכספות.
אך לדרמה העיקרית גרמו דווקא בני הערובה ולא החוטפים: לגודל 
התימהון, הם התגלו כמשתפי-פעולה נלהבים עם חוטפיהם! שיתוף 
הפעולה היה רציני ומוחלט כל-כך, שכמעט ולא אפשר את חילוצם. 
בני הערובה התנגדו נחרצות לחילוץ וראו בכוחות המשטרה אויבים, 

ובשודדים אנשים חיוביים. ולא. הם לא היו בוגדים.
בסופו של דבר – בתום מבצע מורכב ומסוכן – חולצו בני הערובה 

והועברו לבית-חולים. ליתר דיוק: לבית-חולים פסיכיאטרי.
ומאז, "תסמונת שטוקהולם" - היה השם שניתן לתופעה הנפשית 
המוזרה שהם ייצגו: בתסמונת זו לוקים אנשים שנמצאים בשבי, 
במהלכה הם מפתחים הזדהות ורגשות חיוביים כלפי החוטף שלהם... 
זה נשמע הזוי, מופרך ואפילו מצחיק, אך לאחר שנחקר המקרה 
שהתרחש בבנק בשטוקהולם הצליבו חוקרי הנפש מידע וגילו 
מקדים נוספים בהם לקו שבויים בדיוק באותה תסמונת. במקרה 
של שטוקהולם זה היה כל-כך דרמטי, שהחטופים סירבו בתוקף 
להעיד נגד החוטפים שלהם. חלקם אך הגדילו להשתטות וביקרו 

את החוטפים בכלא!
במהלך השנים, ניסו חוקרי הנפש להגדיר איך יוצרת הטראומה 
של החטיפה עיוות כזה מוזר בנפש האדם – אך יותר מעניין: מה 
מלמד הסיפור – לאנשים שפויים כמונו שמעולם, יש להניח, לא 

נכלאו בכספת של בנק?
את ההסבר ביאר הרב דוד גבירצמן שליט״א:

אם ננסה לחקור מעט יותר לעומק את התסמונת במובנה הרחב 
נגלה, לחרדתנו, שגם אנחנו שבויים עמוק בסימפטומי התסמונת הזו. 
בגיל צעיר מאוד, הרבה לפני שזכינו להכיר את עצמנו – נחטפנו.

זה אירע ברגע הלידה, אולי מעט מאוחר יותר ויתכן שאפילו קודם לכן 
)מחלוקת בחז״ל(: היצר-הרע השתלט על מעגל הדגשות והתחושות 
שלנו. ולכן, הפרשנויות שלנו לזהותו של הטוב והרע, ברובן המוחלט 
מושפעות לגמרי מדעותיו של היצר. אנחנו חיים כאן מיום עמדנו 
על דעתנו תחת שבי, חופשיים כביכול אבל דווקא החופש המדומה 

הזה תורם עוד יותר לאדנותו של חוטפנו העריץ.
הוא מניח לנו לטייל בחופשיות, לנהל שגרת חיים נורמטיבית ולתקשר 
עם העולם החיצון. אך למעשה, מאחורי הקלעים הוא מנווט את 
ההחלטות שלנו, אפילו האישיות והצדדיות ביותר. הוא אפילו משמיע 
בשמנו דיבורים ומעלה במוחנו מחשבות ורעיונות פרי הגותו. לתומנו, 
אנו סבורים שאלו דיבורים ומחשבות שלנו. "החוטף" מוביל אותנו 
פעם אחר פעם למבואות סתומים במקרה הטוב, ולעברי פי פחת 

במקרים פחות סימפטיים.
מוסיף הרב ומרחיב בדברים, כאשר הצעד המעשי הראשון המתבקש 
מאיתנו זה לקלוט את המציאות: להיפרד מן התסמונת! ללמוד 
להפריד ביננו לבין ה׳חוטף׳! ואז, להתחיל לחפש את הדרך החוצה...
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רבי אברהם ישעיהו קרליץ – החזון איש זצ"ל

בזכות מצוות ציצית

בספר 'מעשה איש' מסופר בשמו של ר' יעקב פלינט: 'אני ואחי התאום' 
– מספר ר' יעקב – 'נולדנו לאבי הר"ר מרדכי ואמי מרת רחל, שנים 
רבות לאחר לידת אחותי הגדולה. בעיה בנוגדני הדם שנתגלתה בגופם 
לאחר לידת אחותי, וניסיונות רבים שכשלו, גרמו לרופאים להתייאש 

מכך שיוולד להם פרי בטן נוסף.
אך אבי, שהיה מקורב מאוד למרן ה'חזון איש' והתייעץ עימו בענין, לא 
שעה לקולות הייאוש של הרופאים, כי באחד הניסיונות אמר לו החזון 

איש: 'ר' מרדכי, הפעם יהיה הכל בסדר!'
ואכן טרם לידתנו, אמי עברה סיבוכים רבים עד כדי שיתוק בחצי גופה, 
ולמרות שהרופאים המשיכו לייאש את אבי, וציוו עליו שאמי לא תרד 
מן המיטה אפילו לרגע, הוא עשה הכל כפי הדרכת החזון איש, ובמקום 
לרתקה למיטה, הוא היה מוריד אותה באישון לילה מהמיטה והולך 

איתה כשעה וחצי – כציווי החזון איש.

בסופו של דבר, לאחר ויכוח גדול עם פרופסור רחמילביץ, ולאחר שהרופא 
נפגש אישית עם החזון איש, הסכים הרופא שלא לנתחה, באחריותו של 

החזון איש. ובשעה טובה ומוצלחת אחי ואני נולדנו...
מידי פעם היה החזון איש מבקש מאבי שיביא אותנו אליו. אך קשיים 
טכניים וארגוניים מנעו ממנו לקיים את בקשתו. ביום רביעי האחרון 
לחיי מרן החזון איש, הוא צווה על אבי בנחרצות: 'ר' מרדכי, תביא את 
הילדים! עכשיו אתה נוסע ומביאם אלי...!'. לא נותרה בידי אבי כל ברירה, 

הוא נסע עם מונית לתל אביב כדי להביאנו אל החזון איש.
באותו יום קנה לנו אבינו קורקינט חדש, ולא הסכמנו להשאיר אותו 
בבית. כאשר נכנסנו אל החזון איש, ניסה אבי להרגיע אותנו שלא נשחק 

בקורקינט לפני הרב, אך החזון איש אמר לו: 'הנח להם!'
הוא שוחח עם אבי ושאל אותו מי הגדול בינינו, כאשר שמע שאני הגדול 
הוא הניח אותי על ברך ימין ואת אחי על ברך שמאל ובירך אותנו. 
לאחר מכן פנה החזון איש לאחי ושאל אותו: 'אתה יודע מה זה ציצית?"

אחי לא הבין את שאלתו של החזון איש, ואבי הוציא מבגדיו את ציציותיו 
והראה לו... אז אמר לו החזון איש: 'אני רוצה שכל החיים תלך עם 
ציצית...!'. אבי שאל את החזון איש: 'ומה עם בני הראשון?', אך הוא לא 
ענה... ושתיקתו חזרה על עצמה, גם כאשר המשיך אבי לשאול אותה 

שאלה כמה פעמים.
לאחר שלושה ימים מפגישה זו, נסתלק החזון איש לבית עולמו... שנים 
רבות לאחר מכן, במלחמת יום הכיפורים, שירת אחי במוצב בצפון הארץ. 
באחד הימים כאשר ישב בתצפית, הוא קרא עיתון והניח את נשקו לצידו. 

לפתע הסתבכו חוטי הציצית שלו ברובה, והרובה נפל...
תוך כדי שאחי התכופף כדי להרים את הרובה, פגע טיל בעמדה... בנס, 
אחי נפצע רק באורח קל, בידו ובכתפו. לו אחי היה יושב כרגיל ולא היה 

מתכופף, הסיפור היה מסתיים, חלילה, באסון גדול...

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים 

הרשומות מטה. המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה 

למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

תפזורתתפזורת
תפילותתפילות
וביהכנ"סוביהכנ"ס

 מ ש י ב ה ר ו ח ו מ ו ר י ד ה ג ש

 ה ב ש ה כ ר ב ל ר ט מ ו ל ט נ ת ו

 ר ר ד ר ק מ ש ר ח ש ה ת ו כ ר ב א

 מ כ ר ש ר נ נ מ ו ס פ י ת י י ר נ

 ז ת ו ע י י מ י ו ה נ ב נ ע ש כ פ

 ד ה ב ה א ק ו ג י ח ש ר ב ל י ת י

 י מ י נ ת י ד ת ד נ א ע ר ה ר ה ל

 ק י צ ו ש ת ה ד ו מ א נ כ ו ש ש ת

 ו נ ח מ מ ו א ת י ר ח ש ה י ל נ א

 ס י י ש ע ו נ י ש ר י ר א ב י י פ

 פ מ ל ט ה ד י ר ו מ נ מ א א ו מ י

 ש ל ש ע ש ר ה מ ד ו ת ה ר ח מ י מ

 ת ד ר ק ו ב ב מ י ד י ת ל י ט נ א
 

מודה אני
פסוקי דזמרה

ותן ברכה
נטילת ידים בבוקר

קריאת שמע
יעלה ויבא

שחרית
שמונה עשרה

ווידוי
מנחה

ברכת המינים
שלש עשרה מדות הרחמים

ערבית
משיב הרוח ומוריד הגש')הגשם(

נפילת אפים
מוסף

מוריד הטל
שיר של יום

וותיקין
ברכת השנים

מניין
ברכות השחר

ותן טל ומטר לברכה 
שליח ציבור)ש"ץ(

בבית החולים ישנם 16 חולים בבידוד.
חולה מספר 13 החלים ויכול לצאת, אך הוא רוצה 

לעבור בכל החדרים ולהפרד מכולם.
יש רק תנאי אחד – אם הוא עובר יותר מפעם אחת אצל 

אותו חולה הוא ידבק שוב.

התוכלו לעזור לו לצאת?
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בכל שבוע יפורסמו דברים הנעשים בקהילה 
ובמוסדותינו - ניתן להשאיר הודעה בטל' -054

8468243 ונפרסם זאת בשבוע הקרוב

מהנעשה בקהילה

חדשות

מזל טוב לאנשי הקהילה הקדושה הר חומה

אייל סדון וב״ב הי״ו להולדת הבן 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

מזל טוב לתומר כהן וב״ב להולדת הבן
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 מזל טוב לשראל סופר וב״ב להולדת הבן 

שיזכו לגדלם לתורה חופה ויראת שמים טהורה

אנו שולחים תנחומים לאיש הקהילה והעשייה
 נחום נמיר הי״ו על פטירת אמו ז״ל 

המקום ינחם אתכם...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 להשארת הודעה להנעשה בקהילה
 לכל חברי הקהילה הק׳ הר חומה

054-8468243

תנחומים

ברכת מזל טוב

 מברכים על המוגמר

 הרחבת בית המוסר ובית התמחוי מגדלור של עשייה ותמיכה.
בסייעתא דישמיא זכינו גם לעבור את הוועדה האחרונה לקראת 
קבלת ההיתר ולהתחיל מיד בחודש הקרוב בתנופת הבניה של 

בניית הקומות בימים אלו נערכים לכיתוב השמות על קיר ההנצחה 
והתורמים שלקחו מטר בבניית בית המוסר ובית התמחוי.

פרטים יבואו....
--------------------------------------------------

 מתחם הגנים החדש הוקם בימים אלו לרווחת התלמידים 

בימים אלו עמלים לחיבור התשתיות והקמת חצר מותאמת עם 
 מתקנים והצללה.

ובזאת נודה למורנו הרב שליט"א ולצוות היקר שגם בימים אלו עמלים 
וטורחים ללא הפסקה לדאוג לרווחת התלמידים וכלל המוסדות על 

מנת שכל תלמיד יחזור לשגרה ולכיתות מפוארות.
--------------------------------------------------

גני תקוה

בימים אלו חולקו לתלמידות ערכות לימודיות - וכן מתנה לכל 
תלמידה אשר מבטא את החשיבה על התלמידה בכל עת וזמן גם 
 בימים אלו. לא מאוחר להירשם למתחם הגנים החדש בגני תקוה.

לקבלת טפסי רישום, רחלי - 054-307-0845

 שלום לכולם
 אנו תלמידי ׳כאייל תערוג׳ - הר חומה מאוד מתגעגעים לת״ת 

חשבנו חופש כיף נחמד אבל בסוף הבנו שחסר משהו החברה הלימודים 
האתגרים המבצעים בקיצור אין כמו לחזור ללימודים, אנו תפילה לה׳ שנחזור 

 במהרה. ודרך אגב אני מוסר מכאן דש לחברים שלנו

משפחת לוי

פרשת תזריע פרק י"ג פסוק מ"ה
ְו"ַהָּצרּוַע ֲאֶׁשר ּבֹו ַהֶּנַגע ְּבָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְוֹראׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע"

מפרש המעם לועז כל אלו שאמר הכתוב לעיל שהם טמאים מבואר כאן כיצד ינהגו ואמר שהצרוע שטימאו הכהן 
צריך לנהוג כאבל יקרע בגדיו כאבל ולא יסתפר אלה יגדל שערו ויעטוף על שפתו בגד כאבל ויודיע לאנשים סביבו 

שהוא טמא ויהיה מחוץ לשלוש מחנות .

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: התלמיד היקר והחשוב משה אליה ני"ו מכיתה ג'



7

שיעורים 
נוספים מפי 
מו"ר הרב 
שליט"א 
בירושלים 
והסביבה:

יום ראשון       17:30    ביה"כ "סילוורה", רח’ חיים ולירו )ליד שוק מחנה יהודה( ירושלים

יום ראשון       20:45    ביה"כ המרכזי "אוהל אברהם", רח’ יורי שטרן, פסגת זאב ירושלים

יום שני          17:30    ביה"כ "מוסיוף", רח’ יואל ירושלים

יום שני          20:45    לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות", רח’ קצנלבוגן 81 ירושלים

יום רביעי        18:00    ביה"כ "בורכוב", רח’ פישל ירושלים

יום חמישי       18:00    חדש! – ביה"כ "אבני החושן", רחוב אבני החושן, מעלה אדומים

מוצ"ש        20:45    חדש! – ביה"כ "קול יעקב", רחוב הנביאים 22, מודיעין

18:50 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:55 )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, שו"ע  

16:00 מנחה מנין א  

16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב  

18:50 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:20 )בשקיעה( שיעור הלכה  

19:51 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:15 )עד זמן רבינו תם( שיעור במדרש  

פעילויות לנשים בשבת

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

14:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    05:10 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה( 

שחרית מנין ב'    07:00

שחרית מנין ג'    07:30 )בישיבה הודו ב7:45(

שחרית מנין ד'    08:15

מנחה      19:00

ערבית מנין א'    סמוך למנחה

ערבית מנין ב'     בתום השיעור המרכזי

שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30

יום ראשון     עין יעקב - עיון באגדות חז"ל

יום שני     אמונה ובטחון

יום שלישי    פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא

יום רביעי     ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב

יום חמישי    הלכות שבת/מועדים

פעילויות לנשים

יום שלישי    20:45  שיעור בחסידות
     מהרבנית רבקה בקרמן תחי'

פעילויות לילדים

יום שלישי     18:00  מתמידים לילדים, משניות,
תהילים, סיפורי צדיקים ועוד. הגרלות ופרסים למשתתפים

תפילות לימות החולתפילות ושיעורים בשבת קודש

זמני  תפילות  ושיעורים

בהוראת מורנו הרב כל התפילות מתקיימות כפי שהורו רבותינו ע״פ הנחיות משרד הבריאות
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נשגר קמיה דמורנו ורבנו המרא דאתרא
ראש מוסדות ׳כאייל תערוג׳ הרה״ג ר׳ אייל עמרמי שליט״א

 וכן לרעייתו הרבנית תחי׳

 ברכת מזל טוב בהגיע בנם עדין הנפש ורך במידות

ר׳ אלעזר הי״ו
בהגיעו לעול המצוות

שיזכו לרוות נחת מכל יוצאי חלצם בבריאות איתנה
וימשיך מורנו הרב להרביץ תורה בעדרים בארץ ובעולם

 לעשות חיל ולקדש שם שמים ברבים אמן ואמן

 מברכים באהבה רבה

 צוות מוסדות
 אנשי הקהילה
רבנן ותלמידהון

בס"ד                                                                                                      


