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צ'ק של 10,000$
כי לעולם חסדו

ביטול הגאווה מביא לידי קרבת השם

בליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ה' חלק ו', אומר הרב שע"י הגאוה 
מתגברת תאוות הניאוף בעולם, בבחינת )משלי ו(: "ואשת איש 
נפש יקרה תצוד" )עיין סוטה ד:( שהיא בחינת חותם הסטרא 
אחרא, ושע"י חרב הגאווה מצד הקדושה מתגברים על תאוות 

ניאוף, בבחינת )תהלים מ"ה(: "חגור חרבך על ירך".
כאשר אדם לא נופל באמונה, אלא מעלה את האמונה חזרה 
לשורשה, משייך אל השם ומבין שזה רצונו יתברך, אומר הרב 
שזה יוצר תגובת שרשרת, שבזכות שמעלה את האמונה למעלה 
כל האמונות הכוזביות נחלשות ונופלות. כל אותם שמאמינים 
שהרופא יעזור להם, והצבא יעזור, והכסף יעזור, וכוחי ועוצם 
ידי וכו', אחד מאמין בשכלו והשני בקשרים שיש לו, כל אותם 
אמונות כוזביות נחלשות כאשר האדם מעלה את האמונה לשורשה.

כך האמונות הכוזביות שבעולם נחלשות ונופלות מלב האנשים, ואז 
כולם מבינים ששום דבר לא יגן עליהם אלא רק הקרבה לאלוקים, 
שום דבר לא מביא מחסה, וכך אנשים מתחילים להתקרב לה', 

גם גרים וגם בעלי תשובה, כי כל האמונות הכוזביות נופלות.
מתי מתחילים להתקרב לה', כאשר אדם רואה "לא בגבורת הסוס... 
לא בשוקי האיש...", אבל אומר הרב "אליה וקוץ בה", נכון זה 
מבורך, מתקרבים הרבה אנשים לקב"ה, יש ריבוי של בעלי תשובה 
והם מביאים הרבה ברכה לעולם, אבל הם מביאים גם משהו 
לא טוב וזה המידות הרעות שלהם ובראש וראשונה זו הגאווה.

מה זה גאווה? התנשאות, רוממות, הרגשת האדם 'אני יותר טוב', 
אבל עיקר התורה זה כשאדם מבין 'שככל שאדם גדול מחברו, כך 
הוא מרגיש נמוך מחברו', ככל שאדם מתמלא יותר תורה, מתמלא 
באהבת ה' יכול לראות עצמו יותר נמוך מכל אדם בעולם, ויכול 

להרגיש כך מכח התורה הקדושה.
הקב"ה קורא לעם ישראל "כרם ה' צבקות", אומרת הגמרא למה 
ה' קרא להם ענבים, אשכולות, מה הענבים - כל הגדול מחברו 
נמוך מחברו, כך יהודי כמה שיותר גבוה בעבודת ה' מרגיש נמוך 

יותר מכל יצור בעולם.
לכן אומר הרב, כשמגיעים יותר גרים ובעלי תשובה, הם מביאים 
איתם יותר את שורש הגאווה. השורש של הגאווה לא פוגע רק 
בהם אלא מזיק גם לכל עובדי ה', וזה משפיע אפילו על מנהיגי 
הדור, ולכן אומר הרב "שעל ידי גאווה מתגברת תאוות ניאוף", 

השורש של הניאוף נמצא בגאווה.
כותב הבעל שם טוב בספרו: "און יחשוב על משכבו יתייצב 
על דרך לא טוב – מרמה יצר הרע את האדם כשנופל למשכב, 
שמתפלל לה' יתברך שירפא אותו בזכות תורתו ומצוותיו, ולא 
יודע שמזכיר לו עוונותיו". יצר הרע אומר לאדם תזכיר לה' את 
המצוות שלך, איך קמת כל יום בנץ, למדת הרבה תורה, תרמת 
כסף לאברכים. היצר הרע מזכיר לו את המצוות שלו והאדם 
שוכח ש-"אין בנו מעשים", כמו שאמרו רבותינו שמי שסומך על 

מצוותיו מדקדקים בפנקסו.
אומרת הגמרא ששלושה דברים מזכירים עוונותיו של אדם, 
עיון תפילה – 'אני בטוח שהתפללתי טוב אז ה' יענה לי'. אדם 
שסומך על התפילה שלו או על המצוות שלו וכו', וכן העומד 
תחת קיר נטוי – 'לי לא יקרה שום דבר', מכניס עצמו למקום 
סכנה, וכן המוסר דין על חברו – אדם שחושב שהוא כ"כ צדיק 
ורוצה להעניש אחרים. וכל אלו מראים שהאדם סומך על זכויותיו. 
אבל למעשה, אדם צריך לחשוב 'כלום אין לי, אין בריאה בעולם 

שאני יותר טוב ממנה'.
כשאדם מקבל על עצמו שכל מה שיביא עליו ה' יקבל באהבה, 
מתכפר לו העוון גם אם זה עוון גדול, וגם כשאדם רואה שהוא 
רוצה להתקרב וה' מגביר לו את הנסיונות, והוא אומר 'אף על 
פי כן אני אוהב אותך השם' ומקבל הכל באהבה, אומר הרב 

'אע"פ שמרחקים אותו לא יתייאש', זה נקרא תשובה מאהבה.
גדולה תשובה מאהבה שמהפכת זדונות למצוות. אומר האר"י 
הקדוש שאדם חושב במחשבתו ה' תעשה בנשמה שלי מה שאתה 

חושב, רק ע"י המחשבה הזו מתכפרים לו כל העוונות.
אומר הבעל שם טוב מה זה "אמן יהא שמיה רבא" באיזה שם 
שתנהג בי – אלוקים או י.ק.ו.ק, חסד או דין, כל שם יהיה מבורך. 
'מה שתעשה לי אני אוהב אותך השם', זו המשמעות של אמן 
יהא שמיה רבא. "אברכה את ה' בכל עת תמיד תהילתו בפי", 

תמיד אברך אותך ה' ואומר לך תהילה ותודה.
יש אנשים שחיים בנפילות אמונה יום יום, קשה להם לסלוח 
לאחרים, וצריכים להתחזק באמונה. אדם שאומר כל מה שתעשה 
לי ה' אני אוהב אותך. זה כמו שבן יבוא לאביו ויגיד לו אבא תן 
לי איזה עונש שאתה רוצה. מה יעשה האב, קודם כל ייתן לו 
נשיקה, אח"כ יחשוב על איזה עונש אם בכלל. יהי רצון שנזכה 

גם אנו לקרבת אלוקים ע"י ביטול הגאוה הפסולה מבינינו.

שבת שלום, אייל עמרמי

את השם אלוקיך תירא
והלכת בדרכיו
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פרשת במדבר גליון 410, כ"ח אייר תש"פ
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ליצירת קשר: 1599-50-20-51
harav.eyal@gmail.com :לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל

www.ayal-taarog.co.il

עלון שבועי היוצא לאור ע"י מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה 
בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א

חסדי שמואל
ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

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
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חיפה

באר שבע

הפטרה

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א, באמונה ובטחון. לצפיה בשיעור המלא - אתר “כאייל תערוג“
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זמני שבת לפי לוח אוה"ח

ביום שלישי הקרוב ג' סיון 26/05 ידרוש מורנו הרב ב:

קרית ים - בית כנסת "שוחרי תפילה"
רחוב שמואל יבנאלי 14 שעה 19:30

לשמיעת שיעורי הרה״ג אייל עמרמי שליט”א בשידור חי וכן בשידור חוזר התקשרו למס’: 08-6170437 
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את השם אלוקיך תירא – לרבות תלמידי חכמים

חכמתם של גדולי ישראל בכל הדורות הצילה את העם היהודי מצרות 
וייסורים מחד, ומעברות וחטאים מאידך. לא היה מי שישווה להם בחכמתם 

זו, והסיפור דלהלן יוכיח.
הרב יעקב ישראל פוזן סיפר לנו דבר מופלא שהתרחש אצל קרוב משפחתו, 
שנכדיו נסעו לעשות טיול שורשים בארץ שבה נולד וגדל הסבא. הנכדים 
החליטו לעשות הפתעה לסבם, וללכת למשרד הפנים של המדינה ההיא 

ולהביא לו את תעודת הלידה המקורית שלו...
הם פנו למשרד, ו...חשכו עיניהם. על־פי תאריך הלידה שהיה מצוין בתעודה 
המקורית, התברר להם שהסבא החל להניח תפילין רק בגיל 14... שנה 

לאחר שמלאו לו 13 שנים.
הם לא ידעו כיצד, והאם בכלל, להודיע זאת לסבא. הרי כתוצאה מכך הוא 
עלול לקבל התקף לב, חלילה! ההחלטה הייתה לספר את לסבא בשלבים, 

לאט־לאט, עד שיתפוס לבד מה קרה.
כשהחלו לספר לסבא את מה שראו עיניהם הופתעו לראות שהוא מחייך 
מפה לפה. "אני מבין שאתם רוצים לומר לי שהנחתי תפילין רק בהגיעי 

לגיל 14; אז היו רגועים, הכל בסדר"...
הסבא הסביר לנכדיו שהוא הגיע כילד ל'בתי אבות' של ישיבת פוניבז', 

שהוקמו על־ידי מרן הגאב"ד דפוניבז' עבור ילדי השואה, "ומרן זצ"ל הורה 
לכל ילד להניח תפילין כבר מגיל 12, שנה שלמה לפני הגיעו לגיל בר־מצוה, 
ואם כך הכל בסדר... אני הנחתי תפילין ארבעה ימים לפני הגיעי למצוות"...

מרן הגרי"ש כהנמן זצ"ל בהיותו מודע לשינויים שחלו בתאריכי הלידה של 
הילדים בעוברם את הגבולות יחד עם הוריהם, נקט בחכמה רבתי, והורה 
להם להניח תפילין שנה לפני הבר־מצוה, כדי לחסוך בדיוק את התופעה 

שבה נתקלו נכדיו של אותו סבא.
הרי לנו חכמתם של גדולי ישראל היודעים להבין דבר מתוך דבר, ובחכמתם 

האלוקית משכילים להמציא את הפתרונות 
היעילים ביותר המסייעים לנו בעבודת 

בוראנו. חכמה זו ליוותה את כל גדולי 
ישראל האמיתיים, ומי שיודע זאת 
ומכיר בכך בלב שלם יודע שאפשר 
גמור,  בביטחון  עליהם  לסמוך 
וההתייחסות למעשיהם של אותם 
גדולים צריכה להיות מתוך הבנה 
שאנחנו לא מגיעים גם לקרסוליים 

שלהם, ובכך יקיימו את מצוות את 
השם אלוקיך תירא – לרבות תלמידי 

חכמים.

הגביר רשם בצ'ק 10,000 דולרים

אם יחדיר האדם אל לבו את האמונה הפשוטה שהכל, אבל הכל לטובה, 
לא יהיה מאושר ממנו, והוא לא יתרגז משום דבר בעולם.

סיפר הגה"צ רבי אלימלך בידרמן על יהודי אחד שנסע לחו"ל לאסוף כסף 
עבור חתונת בתו. כאשר הסתובב בשכונות החרדיות של בורו-פארק, פגש 

גביר גדול אחד, וניגש אליו וביקש שיסייע בידו.
הגביר ביקש מהיהודי שישאיר לו את מספר הנייד 
שלו, והוא כבר יצור איתו קשר. תגובה כזו נחשבת 
בדרך כלל כהתחמקות, במיוחד כשמדובר בגביר 
גדול. בלית-ברירה השאיר היהודי את המספר שלו 
אצל הגביר, אבל היה בטוח שלא יצא מזה שום דבר.

כעבור מספר שעות היה צריך היהודי לגשת למקום 
פלוני, ושכח את הפלאפון ברכב. כשחזר, הבחין 
לתדהמתו שהגביר חזר אליו. הוא מנסה להתקשר 
אל הגביר בחזרה, אבל אין קול ואין עונה. מה 
עושה במצב שכזה אדם מן השורה? מצטער 

ומצטער. אוי, כמה חבל ששכחתי את הנייד ברכב... אם לא הייתי שוכח, 
הייתי זוכה עתה לתרומה הגונה.

עכשיו צריכים להטות אוזן ולשמוע מה קרה, כדי להבין שאין 'חבל' בעולם 
כלל, והכל מתנהל לפי השגחתו ורצונו של השי"ת, והכל לטובה.

לאחר יומיים פגש שוב היהודי שלנו את הגביר, ומיד ניגש אליו ושאל האם 
יוכל לסייע בידו. הגביר הוציא פנקס צ'קים ורשם לו סכום של עשרת 
אלפים דולר, ואמר לו בנימה של דאגה ש-'מחר יש לי משפט קשה, ואני 

מבקש שתתפלל עליי בעת המשפט'!
והנה שוב רואים עד כמה רצה השי"ת בטובתו של היהודי שבא לאסוף 
כסף. אם לא היה שוכח את הנייד שלו ברכב, והיה עונה לגביר, היה מקבל 
ממנו סכום נמוך משמעותית, ולא יותר מזה. אבל, כיוון שפגש אותו רק 
עכשיו, לפני המשפט, והגביר רצה שיתפלל עליו, נתן לו סכום גדול שכזה...

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 שלום אני מיכאל מינץ
 תלמיד כיתה ג׳

חזרנו השבוע וממש התרגשתי ושמחתי שזהו נגמר השעמום, יש 
חברים משחקים לומדים ונהנים, וגם בגלל שעכשיו הת"ת גדול יותר 

עם הרבה דברים שלא היו עד היום.
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"א-סימפטומטיים" מי אתם? ולמה מסוכן איתכם?

בעזרת ה' יתברך, אנו מתחילים לחזור לשגרה, מספר 
החולים הולך וקטן מידי יום, וגם ההתרופפות בשמירת 
ההנחיות הולכת ופוחתת. "אם בכל הארץ יש "רק" 20 
חולים חדשים, למה אני צריך כל היום להשמר להנחיות 

משרד הבריאות...." נשמעת השאלה.
ובכן, בתחילת השנה הלועזית, נסעה צעירה בת 20 

מהעיר ווהאן בסין לבקר את הוריה בעיר אחרת. שלושה 
ימים לאחר מכן הלכה עם הוריה ושלושה קרובים נוספים 

לבקר בן משפחה אחר. כל חמשת הקרובים שנסעו עמה נדבקו 

בנגיף הקורונה, וחלו תוך עשרה ימים עד שבועיים אחרי המפגש איתה. 
הם סבלו מחום גבוה וגרון כואב, ושניים מהם לקו בדלקת ריאות. 
הצעירה עצמה נבדקה גם היא בעקבות זאת, ובדיקה מעמיקה בדם 
זיהתה שהיא נושאת את הנגיף, אולם גם אחרי חודש היא לא סבלה 
כלל מתסמיני המחלה: לא היה לה חום או שיעול, ושאר הבדיקות היו 

תקינות, למצב הזה קוראים  "א-סימפטומטית".
הסיפור הזה ממחיש מדוע חשוב כל כך לדעת שיש חולים 
א-סימפטומטיים – כלומר ללא תסמינים באוכלוסייה. 
חולים רגילים מודעים לכך שהם חולים – הם ילכו 
להיבדק מהר יחסית ולכן קל לבודד אותם ולמנוע 
מהם להדביק אנשים אחרים. אולם לחולים שאינם 
סובלים משום תסמינים אין כל סיבה להיבדק, לכן הם 
עלולים לבוא במגע עם אנשים רבים אחרים, ולהדביק 

גם אותם בנגיף. 
ולכן הזהירות נדרשת גם כעת, למרות "שלכאורה" כולם 

מרגישים שהנה הנגיף כבר מאחורינו.

גדולתו של המהרש"א זצ"ל

בנו של המהרש"א מספר מה הוא ראה אצל אביו: כשהיה אביו אב בית 
דין באוסטרה היו שני אנשים שותפים שניהלו בית מסחר גדול של בד. 
ביניהם שררה אהבה ואחווה, והיו השנים נאמנים זה לזה. והנה ביום מן 
הימים נודע להם שכמות גדולה של סחורה עומדת להימכר בכפר אחד 

סמוך לעיר אוסטרה, וניתן לקנותה במחיר מציאה. 
הסחורה הייתה אצל אישה אלמנה שקבלה אותה מקרוביה שמתו, וברצונה 
להפטר ממנה ולקבל עבורה כסף מזומן. זו עסקה טובה. השותפים החליטו 

לקפוץ על המקח ונסעו מיד לכפר לקנות את הסחורה. 
לאחר שנסעו ודנו בדבר קבעו מחיר, אולם ראו שאין להם מספיק עגלות 
להעביר את הסחורה, לכן נשאר אחד השותפים ללון בכפר והשותף השני 
נסע העירה להביא את העגלות. השותף שנשאר ללון בכפר, היה אדם 
יפה תואר וכשראתה אותו הגבירה האלמנה הסיתה אותו לדבר עבירה, 
ואף הבטיחה לוותר על חלק מהסכום שמגיע לה עבור הבד, השותף לא 

עמד בניסיון ונכשל... 
בבוקר הגיע השותף השני לכפר ושניהם טענו את העגלות ונסעו חזרה 
העירה. בדרך נסיעתם הרגיש השותף שהביא את העגלות שהשותף השני 
שלן בלילה בכפר נפשו עגומה עליו. מפני מה אתה עצוב? שאל השותף 

השני, אדרבה צריכים לשמח ולהודות לה' על המציאה שנפלה בידינו. 
השותף ישב ושתק אך לאחר הפצרות רבות נענה ואמר: נכשלתי בדבר 
עבירה חמור, ואינני מוצא מנוח לנפשי. צחק ממנו השותף ואמר לו למה 
תשים לב לדברים של מה בכך, העקר שהרווחת הרבה כסף. ואז הוסיף 
ואמר לו: אם העבירה מצערת אותך כל כך, תמכור לי אותה!... כמה אתה 

מבקש עבורה? 
מיד נדלק זיק של תקווה בעיני השותף השני והסכים לוותר על החלק 
שמגיע לו מהמסחר הזה. ובלבד שהשותף יקנה את העבירה. עשו עסק 
ביניהם ועתה נסעו שניהם שמחים. זה שמח על הרווח הגדול וזה שמח 

שנפטר מהעבירה ומצפונו נקי. 
הגיע היום והשותף שקנה את העבירה נפטר לבית עולמו. בדקו בדינו 
בשמים ומנו בפניו את החטאים שעבר בחייו, ובין השאר מנו גם את אותו 

החטא שנעשה אז בכפר. הנפטר הכחיש מיד ואמר: מעולם לא עשיתי 
כדבר הזה. אולם בבית דין של מעלה לא עזרו לו טענותיו וזקפו את החטא 

הגדול לרעתו. 
באותו לילה בא השותף הנפטר אל החי ואמר לו: אתה רימית אותי! מכרת 
לי עברה שלא עשיתי! בא אתי עכשיו לבית דין של מעלה כדי להעיד שלא 
אני עשיתי את העברה. השותף החי התעורר מלא פחד, ומיד רץ למהרש"א 
וספר לו את הדברים. אמר לו המהרש"א: לך אל בית הקברות לקברו של 
שותפך לשעבר, ותגיד לו: "לא בשמים היא", אני רוצה דין תורה בארץ 
בשמים לא מחליטים. ביום פלוני אני קובע דיון, כאן בבית המדרש ותבואו 

כולכם, אתה והוא. 
ביום המיועד התמלא בית המדרש מפה לפה. כל בני העיר באו לראות את 
דין התורה הזה. להביא נשמה לדין תורה, מי יכול לעשות דבר כזה? בהגיע 
העת צווה רבנו המהרש"א על שמש בית הדין לילך לקבר השותף להודיע 
לו כי הגיע התאריך ועליו לבוא מיד לבית המדרש, וכי כולם מחכים לו. 
בפינת בית הכנסת שם הרב סדין עבור התובע המת, כדי שאף אחד לא 

יראה אותו בשעה שיבוא לשם ויטען את טענותיו. 
נתן הרב המהרש"א את האות שבעלי הדינים יפתחו בטענותיהם. ראשון 
פתח השותף החי וקולו היה שבור, אני נכשלתי בעבירה והתמלאתי חרטה 
לא מצאתי מנוחה לנפשי, השותף המת קנה ממני את מחיר העבירה בכסף 
מלא, המקח היה חוקי והלכתי, תקענו כף שנינו. מה שהוא מתחרט כעת 

אינו יכול לבטל את המקח ואין לו שום זכות תביעה. 
מיד נשמע מעבר למחצה קולו של המת המלא צער, נכון עשיתי שטות 
בזה שקניתי ממנו את העבירה, אבל כוונתי הייתה להרגיע את רוחו, לא 
בגלל שחפצתי שעל שכמי ירבץ העוון החמור הזה. לא עלה בדעתי מעולם 
להיענש על אותה העברה. ואחרי שסיים את דבריו פרץ המת בקול בכי גדול.
לפתע פסק המהרש"א ואמר: אחרי שהעמקתי לחשוב בעניין, אני מחליט 
שהשותף החי צודק, המקח מקח ולא היה לו למת לזלזל בעבירות ולהקל 
ראשו בחומרת הענישה. אולם כדי להקל בעונשו נגיד לחי שיעשה אתו 

סדר תשובה, ויפרע קצת מהחוב על 
ידי שיעשה תעניות וסגופים.

כשסיים המהרש"א את דבריו נשמע 
קול בכי עצום מהמחיצה. זה היה כוחו 

וגדולתו של המהרש"א.

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א 
"חובת הלבבות"
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הצלת חיים בלב המדבר!

בעיר הקטנה ירוחם שבדרום הארץ, ישב בשעת אחר הצהרים מאוחרת 
מגיד שיעור באחת מישיבות הסביבה, ורכן על תלמודו. שקט שלוותי של 
שעת בין ערביים שרר מסביב, החלון היה פתוח לנוף המדברי המרהיב, 
ציפורים קטנות צייצו ציוצים אחרונים להיום, והכל היה נראה פסטורלי 
ורגוע. עד שלפתע נחתכה הדממה בקול שאון של פלופלור המתנופף מעל 
מסוק צבאי, שחג ממש מעל ביתו כשמנועו משמיע רעש מחריש אוזניים...
מגיד השיעור פקח לרגע את עיניו מול החלון, והבחין כי המסוק מנמיך 
טוס, ונוחת בתחילת השטח המדברי הסמוך לעיר – היישר מול חלון ביתו. 
הדבר הטריד את מנוחתו ועורר את סקרנותו, הרי לא מדי יום נוחתים 
מסוקים מול הבית, בטח שלא בימי שלום ושגרה. מה אפוא קרה למסוק 

זה, מה הובילו לנחות דווקא כאן, סמוך כל כך למקום יישוב?!
עוד דקה או שתים חולפות, המסוק כבר נשק לקרקע, ועד מהרה פסק 
מלנוע. דלתו נפתחה, וממנו ירדו שני חיילים שהחלו משוחחים עם מישהו 
שישב על הקרקע בסמוך לשיח מדברי מצוי, דמות נמוכה וצנומה שלא 
ניתן לזהותה ממרחק כזה. לפתע הבחין מגיד השיעור כי ניכרת תכונה 
כלשהי סביב המסוק, החיילים התרוצצו והוציאו ציוד מהמסוק אל הדמות 
היושבת על הקרקע, ואחרי דקות ארוכות נפרדו ממנה לשלום, כשהדמות 

קמה ממקום מושבה והחלה פוסעת בנמרצות בחזרה העירה...
מגיד השיעור אימץ את עיניו וחידד את ראייתו, מבקש לדעת מי האיש 
שבמדבר ומדוע נחת על ידו מסוק צבאי, מה ביקשו ממנו החיילים ומה 
עשה עמהם. כשאותו אדם התקרב ממש וכבר נראה היישר מול חלון 
ביתו, נקרעו עיני מגיד השיעור בתדהמה, גבותיו נזקפו בתמיהה, מצחו 

התקמט באחת ופניו הביעו דאגה – – –
מהמדבר נראה יוצא, לא אחר מאשר אורי. תלמידו חביבו מספסלי הישיבה, 
אחד הצורבים הצעירים המבטיחים ביותר. מה קרה אפוא לתלמיד המוכשר 
והמצוין? כיצד התגלגל בעיצומו של יום למדבר, וזכה בביקור מסוק צבאי? 

מה פשר המהומה הזו, איך הגיע המסוק לאורי ולמה?!
תמיהות רבות, ותשובה אין. את אורי הוא מכיר היטב, הוא מטובי תלמידיו. 
בכל עת מצוא הוא מפלפל בשיעור היומי או בחידוש מרתק, הוא בכלל 
לא נקרא מהבחורים ההרפתקנים או מחפשי החוויות. מה קרה לו? מדוע 

המסוק נחת על ידו? מה הוא חיפש שם?
בשעת ערב, כשמגיד השיעור שב לישיבה, נתקל באורי הצוהל לקראתו. 
'איזה נס היה לי היום', בישר אורי, 'יכול להיות שעליי לברך 'הגומל'. 

איזה נס!'
'מה קרה?' – זינק מגיד השיעור בשאלה. הוא ידע שמשהו קרה, רק לא 
הבין מה, איך ולמה. במו עיניו הוא ראה את המסוק העוצר על יד אורי, 
ועתה הוא שומע על נס דרמטי. מה קורה כאן? ואז פתר אורי את השאלה, 
וסיפר את תהלוכות יומו. כיצד בשעת צהריים מוקדמת ביקש להתאוורר, 
יצא משטח העיר אל המדבר הסמוך, והחל מטייל בנחת. היתה זו שעת 
בין הסדרים, עוד זמן רב לפניו, והוא הולך ומטייל בשלווה, כשהציפורים 

משמשות לו כמוסיקת רקע נעימה והעננים כצל נוח וזמין...
ואז, בשלב מסוים, הוא נשען על שיח מדברי מצוי, וידו נתקעה בקוץ חד 
ודוקרני. הוא ניער את היד בעוצמה רבה כדי לשחררה מהקוץ, ואז נפל  

עליו ענף קוצני עוד יותר, שנתקע בכל חלקי זרועו.  
הוא החל מדמם מהדקירות הרבות, אך לא ידע 

להשית עצות בנפשו כדת מה לעשות...
'ידעתי שאסור לי לזוז, כי אם אני זז 
ייתפסו בי עוד ועוד קוצים', סיפר אורי. 
'מצד שני, אני צריך לנסות להשתחרר, 
כי זה לא רק כואב ומציק – זה גם 
מסוכן, כי ידי התחוררה ממש ודם החל 
לזלוג מכל עבר. ניסיתי לחלץ את הענף 
בעזרת היד השניה, אך מהר מאוד הבנתי 
שזה לא יצליח, כי גם היד השניה תיפצע 

עד זוב דם...
הייתי אובד עצות ממש', תיאר אורי בקול נרגש. 'התחלתי להסתחרר, 
הבטתי בשלולית הדם שנקוותה מתחתיי, והבנתי שזה מצב ממש מסוכן. 
אני פה לבד באמצע המדבר, איש לא רואה אותי ואיש גם לא ישמע 
לזעקתי. הרגשתי שאני מתקרב למצב של סכנת חיים, הרי עוד מעט לא 

יישאר דם בגופי החבול...
הבטתי אנה ואנה בייאוש מה. התחלתי לחשוב מה אפשר בכל זאת לעשות, 
אך לא מצאתי פתרון. התחלתי פשוט לזעוק ולצרוח לאבא שבשמים 
שיציל אותי. לא היה לי ספר תהלים, לא יכולתי לקום מהרצפה, לא 
יכולתי להתפלל כראוי, רק לצעוק ולזעוק מכל הלב, ולקוות שהזעקה 

תגיע מעצמה לכסא הכבוד...'
אורי השתנק מדמעות כשהגיע לקטע בו חייו ניצלו, פשוטו כמשמעו: 'אני 
יושב וזועק, מדמם ללא הרף, מרגיש שאלו דקותיי האחרונות. בכל זאת 
אני צועק, בלי מילים, פשוט צעקה נרגשת לאבא שבשמים שיציל את 
חיי. ואז, לפתע פתאום, אני שומע רעש חזק של מסוק, שתוך דקה שתיים 
נחת בסמוך אליי ומתוכו ירדו שני חיילים, שהבחינו מיד מה קורה אתי...

הם שבו למסוק, ובתוך רגע הופיעו ובידיהם ערכת עזרה ראשונה מקצועית. 
הם לבשו כפפות עבות, שלפו את הקוצים אחד אחד, חיטאו את היד 
באלכוהול מזוקק, וחבשו פצע אחרי פצע במסירות ובזהירות. אחר כך 
הגישו לי כוס מים קרים, וידאו שאני בסדר, שנשימתי חזרה אליי, שאני 

כבר לא מסוחרר ומרגיש בטוב...
הייתי מופתע והמום, לא מצאתי את המילים להודות להם. שאלתי אותם 
איך הם נחתו כאן – בעיצומו של מדבר בעיצומו של יום, והם הסבירו 
בפשטות שקיבלו שיחת טלפון דחופה, שהצריכה קבלת החלטה בריכוז 
רב, ולפיכך נאלצו לנחות בשום מקום. רק לאחר שנחתו הבינו כי יד השם 

היתה בכך, להציל את חיי!'
אורי סיים את דבריו, עיניו ברקו בהודאה נרגשת, הוא חשף את זרוע ידו 
החבושה, כביכול כדי להוכיח את סיפורו – למרות שמגיד השיעור היה עד 
לו מרחוק. את הסיפור לפרטיו שמענו ממגיד המישרים הרה"ג רבי שלמה 
מילר שליט"א המכיר אותו ממקור ראשון, כדי ללמדנו תובנה מהדהדת:

לפעמים, ככל שהמצב קשה יותר, אדם מוצא עצמו מאוכזב ומיואש יותר. 
הוא חש שכבר אין סיכוי, שאפילו להתפלל הוא לא מסוגל, שאפילו להתרכז 
הוא לא יכול. ברגעים כאלה עליו לשלוף את נשק הזעקה, להיאנח מקירות 
לבו ולזעוק במילותיו שלו, לשבור את כל המחיצות ולהיכנס בשערי שמים 

בנשק העוצמתי ביותר – בכוחה של הזעקה מעומק הלב.

רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה... 
ומוחל על עלבונו ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים )אבות ו, א'(

גדלות המידות עדיפה מגדלות הדירה

לפנינו עובדה המעידה על גודל מידת הוותרנות של רבי אליהו לופיאן 
זצ"ל. כשרבינו היה דר בעיירה קלם ומשפחתו גדלה, היה צורך 
לעבור לדירה רחבה יותר. התחיל לחפש דירה בשכירות המתאימה 
עבורם. באותו זמן היה קשה מאד להשיג דירות. רק לאחר יגיעה 

רבה עלה בידו, ב"ה, סוף כל סוף למצוא דירה.
פרטי השכירות סוכמו עם בעל הבית, ורבינו שכר עגלון והטעין את 
כל רהיטיו ומטלטליו על העגלה להביאם לדירתו החדשה. בהגיעם 
ליד הדירה החדשה, פגשו אדם אחד, שפנה ואמר לו: "דע לך רבי 
אליהו, את בתי אני עומד להכניס לחופה. חיפשתי בכל העיר דירה 
ולא מצאתי דירה אחרת אלא זו בלבד, והנה באת אתה והקדמת 

אותי. דע לך, אם אתה נכנס לדירה אצטרך לעכב את החתונה".
בני הבית כששמעו את הדברים, התחילו לטעון כנגדו על עזותו 
נגד משפחה מרובת ילדים, שאחרי מאמצים מצאה לה דירה וכבר 
גמרו וסיכמו עם המשכיר, ומה לו כי ילין? אולם רבינו שמע את 

הדין ודברים בין המתחרה ומשפחתו, ולא דיבר מאומה.
לאחר דקות מספר הפר שתיקתו, פנה לעגלון וציווה עליו: "בבקשה, 

לא לפרק את המטענים, עליך להסיענו חזרה לדירתנו הישנה..."
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הרב אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל
רגישות לזולת

באחת מנסיעות החיזוק של מרן הרב שטיינמן זצ"ל לחו"ל, חזרו עם תום 
הביקור לשדה התעופה והמתינו לעליה למטוס. חקר רבינו: "כמה זמן 
נותר עד הטיסה"? ענו: "כשעתיים". ביקש גמרא, ושאל את בני הפמליה: 
"קניתם מתנה לנשותיכם?", הסביר: "הרי עזבתם את הבית לכמה ימים, 

וכל העול הוטל עליהן. יש להביע הערכה"...
והוסיף: "כשהוציאו בני הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל את חיבורו על 
הרמב"ם, כתבו מבוא לספר וסיפרו בו על העמל הרב שהשקיע בכתיבת 
חיבוריו וניסוח חידושיו. בוקר אחד התעורר מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל 
וסיפר, שאמו – הרבנית הצדקת מרת ליפשא עליה השלום – התגלתה 
אליו בחלומו, ושאלה מדוע אינה מוזכרת בהקדמת ספרו של בעלה. פנה 
אל הדיין דבריסק, הגאון רבי שמחה זליג ריגר זצ"ל ושאל לדעתו. ענהו: 
"היא צודקת, יש להזכירה". ואכן, בסיום המבוא הזכירוה לטובה: "אשר 
היתה יחידה במינה, בצניעותה וטוהר נפשה ומידותיה הנפלאות, ומסירותה 

לתורה בכל ליבה ובכל נפשה באמת".
ותמה רבינו: הרי הרבנית נמצאת כבר בעולם האמת, ומקבלת שכר עצום 
ורב על פעלה ומסירותה לתורה. "ובה בטח לב בעלה לשבת במנוחת הנפש 
אמיתית ודעה פנויה על שדה הלימוד". מה אכפת לה האם רושמים דברי 

הערכה בעולם ההבל? לשם כך טרחה והתגלתה לבנה?!
אלא מאי, ודאי שאינה זקוקה לכך. אבל אם ייכתבו הדברים, ייווצר חיזוק 
אצל נשות תלמידי חכמים, ותעזורנה ביתר שאת לבעליהן, ותדענה שמוקירים 

פעלן! לכו, קנו מתנה לבני הבית...!

חומרות לא על חשבון הרבנית
הגאון רבי אי"ש יוז'וק שליט"א, שאל את רבינו איך נותנים לילדים בשבת 
עוף עם עצמות, הם עלולים להיכשל חלילה באיסור 'בורר'. אולי עדיף 

להגיש להם עוף בלי עצמות?
שאל רבינו: "איפה יש עוף בלי עצמות?" ענה: "יכינו מערב שבת, יוציאו 
את העצמות". הביט בו: "מי יוציא את העצמות, אתה תוציא?" אמר: 

"האמא תוציא".
הפטיר רבינו: "וכי אין לה די עבודה בערב שבת, שאתה רוצה להוסיף 
לה עבודה?" אמר: "היא העלתה את השאלה, היא מעוניינת לעשות את 
הדבר הטוב ביותר!" ענה הרב: "יש לה מספיק עבודה ביום שישי, אין 

להכביד עליה!"
וסיפר שהגיע אליו אברך, וביקש הסכמה לקונטרס הקורא להחזיר עטרה 
ליושנה, ולהקפיד על גילוי משקה. שהשולחן ערוך מתיר, והגר"א אוסר. 
אמר: "בוא נראה מה יקרה למי שמקפיד על גילוי ]ורבינו הקפיד בזה![: 
התינוק בוכה, והאם מכינה לו דייסה. מחממת את החלב, בוחשת את 
האבקה, ושומעת קול חבטה ויללה. הילדה נפלה, אולי נפצעה. רצה לראות, 
הרגיעה וחזרה. הדייסה נשארה לרגע מגולה, יש לשפכה ולהכין מחדש".

אמר המחבר: "אבל זו חומרה ראויה!" ענהו רבינו: "חומרות תחמיר על 
עצמך. אבל אתה הרי תלך ללמוד, ואת החומרה תשאיר לאישה. לא אתן 

לך הסכמה!"...
עוד מענין זה: הרבנית קנתה בננות. השאירה במטבח על השיש כדי שרבינו 
יעשרן, ופנתה לנוח. רבינו קטע ראש בננה, "יותר מאחד ממאה", ועישר. 
פנה לנכדו ואמר: "תאכל את שארית הבננה". הנכד סרב. איך אומרים: 'לא 
בא לו'. נימק רבינו: "בננה שלא אוכלים, משחירה. סבתא תקום ותראה 
שהבננה השחירה, ידאב ליבה. איני רוצה שתצטער. לזרוק, זה 'בל תשחית'. 

תאכל, בבקשה". והנכד בשלו, אינו רוצה.  ברך רבינו, ואכל בעצמו.
מה שהנכד לא ידע, שעד אז לא אכל רבינו בננה. כידוע, שיח הבננות צומח 
מחדש בכל שנה, אבל שורשיו נשארים בארץ. אמנם בשולחן ערוך נפסק 
שברכתו "בורא פרי האדמה", אך לדעת התוספות ברכתו "בורא פרי העץ" 
ויתכן שיש אף לחשוש לערלה, ואף שלהלכה נפסק שברכתו אדמה. רבינו, 

כדרכו, חשש לעצמו אף לדעות יחידות, ונמנע מאכילת בננה.
אבל אם יש, ולו ספק, שמא הרבנית תצטער, ולא צער נורא חלילה, אלא 

יתכרכמו פניה, אם יש חשש לכך, עבר על גדרו, ואכל!

תשובות לחידה משבוע שעבר:

תשובה: אפשר להרכיב קוביה במבנה תלת מימדי.

לקוביה שש פאות וכל פאה היא בצורת ריבוע, וכל זאת 
ע"י 12 גפרורים שלמים....

תפזורת תפזורת 
הדברים הדברים 
שהתורה שהתורה 
נקנית בהםנקנית בהם

במעוט שיחה בשמחה   בתלמוד   
במעוט תענוג בשמוש חכמים  בשמיעת האזן  
במעוט שחוק בדקדוק חברים  בעריכת שפתים  

במעוט דרך ארץ בפלפול התלמידים  בבינת הלב   
בארך אפים בישוב   בשכלות הלב  

בלב טוב במקרא   באימה   
באמונת חכמים במשנה   ביראה   
בקבלת היסורין במעוט שנה  בענוה   

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל 
המילים הרשומות מטה. המילים יכולות להירשם בכל 

כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

חידת גפרורים
לפניכם שלושה ריבועים המורכבים מ-12 גפרורים:

כיצד אפשר להכפיל את מספר הריבועים מבלי להוסיף גפרורים?
במילים אחרות, עליכם להרכיב מ-12 הגפרורים שישה ריבועים מבלי לשבור את 

הגפרורים, מבלי לשים גפרור על גפרור ומבלי להשאיר "זנבות" של גפרורים?

ריבוע קסם:

יש להכניס למשבצות הריבוע 
שלפניך את המספרים מ-1 עד 
9, כל מספר פעם אחד בלבד, 

כך שבכל שורה, בכל טור ובכל 
אלכסון יתקבל סכום זהה.

 המחבר : עוזי קייש
12 
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19:10 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:30 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות ריבית 

07:30 שחרית מנין ראשי  

12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  

15:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

16:00 מנחה מנין א  

16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב  

19:10 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:40 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:11 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:35 )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    04:50 )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      19:20

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

 חומש במדבר פרק א' פסוק נא'
"ּוִבְנֹסַע ַהִּמְׁשָּכן יֹוִרידּו ֹאתֹו ַהְלִוִּים ּוַבֲחֹנת ַהִּמְׁשָּכן ָיִקימּו ֹאתֹו ַהְלִוִּים ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת"

 אומר המעם לועז:
 אין רשות לשום זר לקרב ולעשות אחת העבודות האלו המיחדות ללויים.   שכן זר הקרב,

ואפילו אם הוא כהן , חייב מיתה בידי שמים . ולכן הפקדו הלויים לחנות סביב למשכן כדי לשמור שלא יתקרב זר למשכן 
לעשות איזה עבודה מן העבודות האלו.

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

בהוראת מורנו הרב כל התפילות מתקיימות כפי שהורו רבותינו ע״פ הנחיות משרד הבריאות
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

 מזמור שיר חנוכת הבית
מעמד חנוכת הבית למבנים הזמניים של 

 קריית החינוך שעל ידי מוסדות 'כאייל תערוג'

יום שלישי נערך השבוע טקס צנוע של חנוכת 
הבית למבנים הזמניים של קריית החינוך שעל 
ידי מוסדות 'כאייל תערוג' בנשיאות הגאון רבי 
אייל עמרמי שליט"א בשכונת הר חומה. בטקס 
השתתפו יו"ר סיעת ש"ס בכנסת הרב מיכאל 
מלכיאלי, המשנה לראש עיריית ירושלים הרב 
חיים כהן,סגני ראש העיר ירושלים הרב צביקה 
כהן והרב אברהם בצלאל, ראש ארגון חונכים 

 'בני יוסף' הרב יוסי ניאזוף.
האירוע התקיים עם שובם ללימודים של 
מאות התלמידים והתלמידות הלומדים 

במוסדות החינוך המצוינים של 'כאייל תערוג', 
 התלמידים נכנסו לקריית החינוך הזמנית.

וכאן מקום להודות לעוסקים במלאכה 
בראשם מורנו ורבנו על המאמץ האדיר לטובת 
תלמידנו היקרים תינוקות של בית רבן בשיתוף 
עם שליחם של מאורי הדור הרב אריה דרעי 

 שליט״א

כן יפרצו מעינותם חוצה להגדיל תורה 
ולהאדירה אמן.


