
1

כשור לעול וכחמור למשא
סיפור לשבת

4

תווית המזון
בריאות ותזונה

3

רבי ברוך דב לייבוביץ 
זצ"ל /גדולי ישראל

5

2

המחלה – היא עצמה 
הרפואה / כי לעולם חסדו

השפע בעולם הזה הוא רק בזכות האמונה

החיד"א כותב בספרו רוח חיים: "איתא במדרש כל מה שישראל 
אוכלים בעולם הזה אינו אלא בשכר האמונה", כל השפע שיורד 
ליהודי בעולם הזה, זה רק בזכות שעומד באמונה, כשאדם צולח 
נסיונות אמונה מהקלים לקשים. כמו שרבנו נחמן אומר שהאמונה 
היא צינור ההשפעות הכי גדול. כך שואל החיד"א, כידוע שה' לא 
משלם שכר מצוות בעולם הזה. והרי הקב"ה כתב בתורה שאם 
אדם הביא פועל שכיר, צריך לשלם לו באותו יום. "ביומו תתן 
שכרו ולא תבוא עליו השמש", אם כן נשאלת השאלה, למה ה' 
אינו נוהג כן למקיימי מצוותיו אלא אומר "היום לעשותם ומחר 

לקבל שכרם".
אלא שהשולחן ערוך כותב, שאם שוכרים פועל ע"י שליח אין בזה 
איסור של "בל תלין", אלא רק אם אדם בעצמו שכר את הפועל, 
וממילא מסביר החיד"א ואומר שכל תרי"ג מצוות משה רבנו 
קיבל מהשם וצווה אותנו עליהם, נמצא שקיבלנו את המצוות 
על ידי שליח, ורק את "אנוכי ה' אלוקיך, ו-"לא יהיה לך אלוקים 
אחרים" שמענו מפי הגבורה, וזה 'טובים השניים מן האחד', אלו 
שתי הדיברות ששמענו מהשם אחד. "אנוכי השם" אומר השם 
'תאמין שהכל זה אני, אני ואני', "ולא יהיה לך אלוקים אחרים", 

שאומר השם 'אל תגיד זה פלוני עשה לי', אלא הכל זה השם.
לכן מבאר הגאון החיד"א, שעל שני דברים אלו חייב השם ליתן 
שכר בעולם זה, וכל מה שישראל אוכלים בעולם הזה ונהנים 
בשפע של ה' אינו אלא בשכר האמונה. וזה מגיע לאדם בעולם 
הזה בדין ולא בחסד. לכן חבקוק העמידם על אחת. "באמונתו 

יחיה", יחיה כלומר אוכל ונהנה בעולם הזה.
בעל "מרכבת המשנה" רבי דוד ערמה, כותב על הפסוק "והאמין 
בה' ויחשבה לו צדקה", שאמונה זה כמו צדקה. הגמרא אומרת 
'הנותן צדקה ואומר על מנת שיחיה בני הרי זה צדיק גמור' אדם 
שאומר "אני נותן צדקה, אני רוצה שכר מיידי". אומרת הגמרא 
שביקש כהוגן. מצד שני, במצוות אחרות, אדם לא יכול להגיד 
'אני שומר שבת אני רוצה שכר'. בכל זאת, במצות צדקה אם 
מתנה על הצדקה שנותן כדי שבנו יבריא הוא צדיק גמור, לא 

עשה שום טעות.
אומר רבי דוד כך זה גם באמונה "האמין בה' ויחשבה לו לצדקה", 
'ריבונו של עולם, אני עובר ניסיון של אמונה, אני מאמין שזה 
רק אתה, בבקשה תשלם לי על זה שכר מיידית', אומר ר' דוד, 

ה' ישלם לך על זה שכר מיידית פה בעולם הזה.
כל המצוות, אסור לעשותם על מנת לקבל פרס, אבל לכל כלל 
יש יוצא מן הכלל, ואומרים חז"ל מצוות צדקה היא היוצאת מן 
הכלל. אומר רבי דוד ערמה כמו שכתוב "הביאו את כל המעשר... 
ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות 
השמים והריקותי לכם ברכה..", תביאו צדקות ותראו איזה ברכה 
אני נותן לכם. תבחנו אותי – אומר השם – תנסו אותי בזה. נמצא 
שבמצוות צדקה יכול אדם לנסות את ה' וזה נפסק בשולחן ערוך 
)יורה דעה, הלכות צדקה סימן רמ"ט(, "וזהו והאמין בה' ויחשבה 
לו צדקה, שרשאי להשיגה את מצוות האמונה על מנת לקבל פרס".
למשל, אדם אומר "ה' יש לי איזה ניסיון עם מישהו שהלשין 
עלי והביא שוטרים, ה' אני לא כועס עליו, אני אוהב אותו, ורוצה 
תשלום על האמונה הזאת". אומר רבי דוד ערמה אתה יכול לבקש 

תשלום על האמונה.
כך היה אצלנו, רק לפני כחודש החריבו לנו כאן את התלמוד 
תורה, ממש החריבו. אמרנו מה נעשה אין ת"ת ואין עם מי לדבר 
בכלל בעירייה, קורונה. מה נעשה? נלך עם האמונה, אנחנו עם 
ה'. פתאום ה' הפך את כל העיריה, גרשו בית ספר אחר בשבילנו, 
אתם לא יודעים איזה נס זה, כשהלכנו לקחת את המפתחות 
מהמנהלת של הבית ספר היא אמרה 'קברתי את המפתחות 500 
מטר מתחת לאדמה, לא אתן לכם אותם'. מה אכפת לך לתת, 
הרי זה כבר לא שלך? אבל לא הסכימה בשום אופן. התקשרו 
אליה מבכירי העיריה 'לשחרר את המפתח כעת', הלכה והוציאה 
את המפתחות מהאדמה, קחו. לא רבנו איתם, לא נלחמנו. אלא 

ממש "האמין בה' ויחשבה לו לצדקה".
כשנלחמים על תורה אסור לוותר, צריך לצאת להלחם כמו מתתיהו. 
אבל לפעמים אין ברירה. עם מי תריב? עם הקירות? אין עם מי 
לדבר, אלא רק להתחזק באמונה ובטחון ולחכות לישועה מאת 
השם. ללמדנו עד כמה צריך אדם לחזק עצמו במידת הביטחון, 
ביודעו שככל שיבטח בהשם יותר ויתמלא באמונה, יקבל על 

כך שכר בעולם הזה.
שבת שלום ומבורך, אייל עמרמי

למה העשיר לא שמח
על פי המשל
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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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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 י"ז סיון 09/06 ידרוש מורנו הרב ב:

באר שבע – 19:30, ביה"כ "מקדש מלך", רחוב אפרים לרון

מושב מנוחה – 21:00, ביה"כ "תפארת נתנאל", רחוב הבנים

לשמיעת שיעורי הרה״ג אייל עמרמי שליט”א בשידור חי וכן בשידור חוזר התקשרו למס’: 08-6170437 
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למה העשיר לא שמח / משלי המגיד מדובנא

כותב המגיד מדובנא: "כוחו של מיעוט המציאות, להחשיב את הגרוע 
ולהעלותו במעלה הגבעות, ולהיפך, ריבוי המציאות, גדול כח ההרגל עמו 
– להפילו ממדרגת חשיבות למדרגה פחותה מאד". כך מתאר המגיד את 
 כוחו של ההרגל להכחיש את הטוב, ואילו מן הצד השני תמיד להבחין ברע.

מסופר שבמשך שלושים שנה לא היה לו לר' שמעון העני כסף להלביש את ילדיו 
ולהאכיל את צאצאיו עד שלפתע נהיה עשיר. העולם הזה נפתח לפניו וביתו 

נתמלא הון ועושר. הוא הפסיק לאכול לחם יבש טבול בשמן מריר והחל 
 אוכל מאכלים לפי התפריט של בית המלוכה, כדרכם של עשירים.
בשבועות הראשונים, כל מעדן חדש האציל עליו שמחה 
ואושר. כך חודש וחודשיים – כל יום בשר ודגים וכל 
מטעמים. עם הזמן הוא התרגל, המאכלים המדושנים 
הפכו לטבעיים בביתו. כאשר הגיעה שבת ניכר עליו חסרון 
בעונג - אין לו ממה ליהנות שהרי גם בימי חול אכל מכל 
טוב. גם כאשר בא לשמחות לא הצליח להנות, שהרי אכל 
 את אותם מאכלים ויותר בבית, וכיון שכך חלפה לה ההנאה!

כך היה גם בביגוד, בימים הראשונים לעושר, כאשר קנה 
עוד  קנה  חודש,  לאחר  ומאושר.  שמח  היה   – חדשה  חליפה 

בגדים מתוך שמחה, אך לאחר כשנה, לא חש עוד בסיפוק ושמחה. 
כלום. הנאה.  אפילו קמצוץ של  לו  היה  לא  חולצה חדשה   כשלבש 
חדשות  נעליים  כל  על  משמחה  רוקד  היה  עני,  היה  כאשר  ואילו 
שהשיג, מביט עליהם לזמן ממושך. שומר שחלילה לא ישרטו או אפילו 
 יתלכלכו. אך כעשיר לא נהנה עוד מנעליים חדשות. הוא התרגל...

בהמשך, הלך לו אותו העשיר בין ספסלי בית המדרש וראה עני פלוני מיושבי 
בית הכנסת – שמח וטוב לב. מה קרה שהוא כ"כ מאושר? – שאל. השיבו לו 
כי מינו אותו לגבאי של העליות למשך שנה שלמה. המשיך העשיר ושאל; 
ומה הוא שמח והרי אין לחם בבית, הנעלים שלו פרומות. בסך הכל מינו אותו 
לגבאות קטנה והוא כ"כ שמח? הוסיף ואמר לעצמו: אני בעל העושר אינני 

 שמח אלא כאשר אקבל ידיעה על רווח ענק והוא מאושר מגבאות פשוטה?
למחרת, גם העני לא הצליח להבין את העשיר. היה זה כשעבר ליד ביתו של 
העשיר וניסה את מזלו להיכנס ולקבל כמה פרוטות לצדקה... אבל המשרת 
דחה אותו ובשר לו כי אין קבלת קהל. "מה קרה"? - שאל העני והרי תמיד ביום 
שני בבקר הוא מקבל קהל? השיב לו המשרת: "אתמול היה כאן איזה סוחר שלא 
דיבר עמו בדרך ארץ ובעל הבית כעס מאד כל הלילה. בבוקר השכם גם הודיעו 
 לו על הפסדים קלים בבורסה. "אין על מה לדבר, היום לא יכולים להתקבל!..."
העני תפס את ראשו וחשב: ריבונו של עולם, הוא כעוס? הוא? לי אין אחד 
ממיליון ממה שיש לו, מגדולתו ומנכסיו, אילו היה לי ולו משהו ממה שיש 
לו הרי הייתי יוצא בריקודים ובמחולות ברחובות, לעולם לא היה עולה על 
 לבי כעס. שמח וצוהל הייתי מבוקר ועד ערב והוא כעוס ושבור?...
יש להשיב על שאלותיהם במשל:  כי  אמר המגיד מדובנא 
מכוסים  העולם  בכל  השדות  המוקדמת  הבוקר  בשעת 
כאשר  האדמה.  כל  פני  על  הטל  נראה  ומרחוק  בטל 
מתקרבים ונוגעים מוצאים ציפוי דק של טל שאי אפשר 
 למשש אותו. כך גם האושר והעוני הצער והשמחה.

אין לו לעשיר יתרון ומעלה יותר מהעני השכן שלו. שניהם 
נהנים ומצטערים מהעולם בשווה. העני שאין לו, נהנה בסעודת 
לחם עם שמן כמו העשיר במעדנים. כי העולם חשוב נערץ 
ונאהב – רק בליבו של העומד באמת מרחוק, למה העני מקנא 
כל כך לעשיר? כיון שהוא עומד רחוק ממנו. אם רק יתחיל להתקרב 
ולקבל את הצלחות העשיר ודאגות ליבו, תפוג ותעלם ההנאה כאבק פורח 
 – כאותו טל בוקר הנראה כממשי על פני האדמה עד שמתקרבים – ואין כלום...
סיים ואמר המגיד מדובנא: דע כי אין בעולם טוב אמיתי אלא טוב יחסי, 
 כל זמן שהוא נדיר, כי העושר לא ינעם לעני כאשר יגיע אליו ויתרגל בו.

המסקנה: האוכל, הביגוד, הנכסים וכל הסובב, אינם חשובים מפאת עצמם, 
חשיבותם הינה רק כל זמן שאינם מצויים תדיר, אבל, כאשר יהיו לו כורסאות 
וכסאות מעור, נברשות מכסף וזהב אף אם יגיע לבקר ולהתאכסן בבית 
עשירים לא יחוש בשינוי. הוא לא יהנה. אבל העני שלא מצוי אצלו, אותו 
איש פשוט – נהנה עד מאד מכל רגע מהכורסאות ומהריהוט היפה, כל 
זמן שיש בזה חידוש. כשיתרגל – ההנאה תפרח ותעלם לה. כל הסיפוק 

שבעולם הזה קיים רק אינו נעשה להרגל.

פעמים רבות, המחלה – היא עצמה הרפואה

לפני כשנתיים הלך לעולמו באנטוורפן יהודי יקר ושמו ר' פסח ויינשטוק 
ז"ל, כשהוא בן מאה שנים. בכל שנותיו היה שגור על לשונו סיפור הצלת 

חייו, וכה היה מעשה:
בשנת ת"ש נכנסו הנאצים ימ"ש למחוז מגוריו, והוא ומשפחתו הוצרכו 
לברוח דרומה. בבריחתם נטלו עמם כמה תרנגולות שמביציהם המשיכו 
לחיות, וכך חיו כארבע שנים כשהם בורחים ממקום למקום ונלחמים על 

בחירוף נפש. האב אפה לחמים )בייגלאך( ומכרם, וכן עסקו קיום חייהם 
בכל עבודה מזדמנת כדי לפרנס עצמם.

כעבור ארבע שנים הגיע לעיר ליאון שבדרום 
צרפת, ושם חלה ר' פסח בשחפת, מחלה 
שהייתה אז מסוכנת ומדבקת. כששמע ר' 
פסח על דבר מחלתו נענה ואמר – "רבש"ע, 
במשך ארבע שנים יגעתי וניסיתי להציל את 
חיי, אבל כאשר הנני רואה שרצונך לקחת 
את נשמתי אליך השמימה, הנני מקבל באהבה 

את גזירתך".

באותו הזמן היו מכניסים את כל חולי השחפת לבית חולים מיוחד ללוקים 
במחלות מדבקות, כדי שלא יסכנו אחרים יחד עמהם, ואף ר' פסח הופרד 
ממשפחתו ואושפז בבית חולים זה. בחסדי שמים הוא שרד את המחלה, 
וכאשר החלים ויצא מבית החולים, היה זה כאשר המלחמה כבר הסתיימה. 
מיד פנה לחפש את בני משפחתו, שלח מכתבים להכא ולהתם, ואז נודע 

לו את כל אשר אירע בתקופה שהיה בבית החולים.
זמן לא רב לאחר שאושפז, כבשו הנאצים את האזור, ושילחו את כל היהודים 
להשמדה באושוויץ, ובתוכם את בני משפחתו, הי"ד. רק הוא, ששהה בבית 
החולים, ניצל, משום שהנאצים פחדו להציג את כף רגלם באותו בית חולים, 

מחשש הידבקות במחלות.
או אז הוברר לו, כי מה שהיה נראה לו בשעתו כמכה מן השמים, כמחלה 
איומה ונוראה שגרמה להרחקתו ממשפחתו ומכל בן אנוש – היא שעמדה לו 
להינצל ממוות, ובאמצעותה זכה להמשיך ולחיות עוד חיים ארוכים וטובים.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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תווית המזון - תעודת הזהות של המוצר.

ע"פ חוק מחויבים היצרנים לרשום את רכיבי המוצר על האריזה, ואנחנו, 
הצרכנים, מחויבים ע"פ השאיפה לבריאות לקרוא את הרשימה ולהכיר 
מה נמצא במוצר. הבעיה היא, שאם אנחנו לא בקיאים במונחים - אנו 

עלולים להתבלבל ולהתפתות לצבע ולעטיפה. הם עלולים 
לשכנע אותנו שלפנינו מוצר בריא, כאשר הוא רחוק מכך.
לדוגמא: הרבה מאפים כמו לחמים או קרקרים, עטופים 
בקוואקר או פשתן, צבועים בצבע חום ומשדרים בריאות. 
הם גם יכילו את הכיתוב "מיוצר מדגנים מלאים". אך 
אל תטעו: לרוב מדובר בעיקר בקמח לבן ובכמות 

קטנה של קמח מלא.
כדי לוודא שאתם קונים מוצר שבאמת מכיל חיטה 

מלאה, בדקו שמצוין על גביו "100% חיטה מלאה", או 
בדקו ברשימת הרכיבים, האם הקמח המלא מופיע כאחד 

מהרכיבים הראשונים.
הסדר היורד שבו מופיעים הרכיבים מגלה מהו המרכיב העיקרי במוצר, 
כאשר הראשון ברשימה הוא הרכיב העיקרי, והאחרון – נמצא במוצר 

בכמות הקטנה ביותר.
תעתוע נוסף שנראה תמים מאד הוא יוגורט "במתיקות מעודנת". אם 

תסתכלו בתווית המזון, תבינו שההבדל אינו משמעותי בכמות הקלוריות.
הסתכלו על התווית, ובדקו מה המיקום של הסוכר בתוך המזון. זה 

יגלה לכם הרבה מאד.
הסימון התזונתי מאפשר להבין מהי תכולתם של רכיבי התזונה במזון 
מבחינת הערך הקלורי, תכולת השומן, החלבונים, הנתרן ורכיבי תזונה 

נוספים. 
הימנעו מלצרוך:

 * מוצרי מזון עם רשימה ארוכה. המוצר טבעי פחות ובריא פחות.
 * מזונות שרשומים בהם חומרים משמרים, סוכרים, ממתיקים, 
מתחלבים, שמנים צמחיים והרבה .E  זה מעמיס על הגוף הרבה רעלים.

 * אם המוצר מכיל שומנים מוקשים - וותרו עליו, או לפחות חשוב 
שתדעו מה אומר המושג התמים הזה. לרוב זה שמן דקלים, 

המשמש המון בתעשיית המזון, והוא שוקע בעורקים.
בנוסף יצרנים יכולים להוסיף על תווית המזון תיאורים 
מילוליים של ההרכב התזונתי או נוכחותם של רכיבים 
תזונתיים מסוימים, בתיאורים מקדימים כגון: "נטול...", 
"ללא...", "דל...", "דל מאד ב...", "מופחת...", "קל", 

"דיאט" וכדומה. מה זה אומר באמת?
ללא – המוצר אינו מכיל את החומר המצוין מלכתחילה.

נטול – הוציאו את החומר מהמוצר בתהליך הייצור.
דל קלוריות / דיאט: מזון מוצק דל קלוריות יכיל לא יותר 

מ-40 קלוריות ב-100 גרם מזון.
משקה קל דל קלוריות יכיל לא יותר מ-20 קלוריות ל-100 מ"ל משקה
דל כולסטרול – מכיל לא יותר מ-30 מ"ג כולסטרול ל-100 גרם מזון.

דל נתרן – מכיל לא יותר מ-100 מ"ג נתרן ל-100 גרם מזון.

הכרת הטוב

אדם שלא יודע להיות אסיר תודה, נמצא במדרגה הנמוכה ביותר. אדם שבא 
הביתה מיום עבודה, צריך לשים לב, יש פה מישהו שניקה וסידר עבורו את 

הבית. יש מי שכיבס את בגדיו. יש מי שדאג שיהיה לו אוכל חם וטעים.
הסבא מקלם אומר שאפילו אם האדם לא אומר מילה רעה, אך בליבו יש 
טענה, מפני מה הבית לא מסודר או מפני מה אין לו בגד נקי, באותו רגע 

הוא הופך לאדם השנוא בעולם אצל ה'. 
הסטייפלר הקדוש היה אומר שכל מה שצוותה התורה לבעל לכבד את אשתו 
זה מדין הכרת הטוב. צא וחשוב: מה היה מצבך אם היית לבד, גלמוד? 
הנה הקדוש ברוך הוא זמן לך את האישה הזאת שדואגת לכל מחסורך. 
ואף אם יש לו כל מיני ביקורות עליה בליבו, סימן שהוא לא יודע להכיר 
טובה. מי שלומד להכיר טובה ולהגיד תודה, מתוך זה יגיע לתת תודה 

לקדוש ברוך הוא. מזה האדם יתעלה.
בעל ספר החינוך אומר שאדם שלא ידע להודות, מעולם לא יעלה במעלות 
עבודת ה' אלא יישאר למטה. שידע להיות כנוע למי שעשה לו טובה, 
ולהכיר לו טובה. בירושלמי מובא על תנא קדוש שהיה מביא כלב לאכל 
איתו על השלחן, משום שהכלב הזה הציל את אשתו מליסטים. לכן כל 

החיים הוא נתן לכלב הזה כבוד. 
אמר הפלא יועץ הקדוש, על הפסוק: "משיב רעה תחת טובה לא תמוש 
רעה מביתו". אדם שעושה צרות לקב"ה - יעניש אותו, אבל לבסוף העונש 
יגמר. אבל אדם שלא יודע להכיר טובה, מישהו נתן לו טובה והוא מכחיש 

את הטובה, עליו אומר שלמה המלך שהצרות שלו בבית לא יגמרו. 
אומר הפלא יועץ שחובה על האדם שקיבל כל-דהו טובה מחברו שתהיה 
חקוקה בליבו תמיד כל הימים. כל החיים צריך לזכור אותו בליבו. ולא 

יגמול עמו שום רעה ולשלם לעושה הטובה ככל הבא מידו. 
אמר רבי יוחנן )בראשית רבה ל"ח( אם קדמך חברך בעדשים - אתה 
תקדמהו בבשר. תביא לו כפול מזה. ואם חברך קדמך בשלום - הוי כופל 
לו שלום. תענה לו: שלום שלום. הוא הביא לך מאתים שקל מתנה לחתנה, 

אתה תביא לו ארבע מאות.
החפץ חיים בשנת תרע"ד נפל במקווה והתעלף וכמעט שטבע. הבלן 
שהיה שם הציל אותו. למשך שאר שנות חייו )מאז מקרה זה חי עוד כ 
25 שנה(, כל פעם שהיה רואה את הבלן הזה היה מנשק אותו על מצחו, 
מושיב אותו לידו בבית הכנסת, ובכל חג היה מזמין אותו לסעוד אתו על 
שלחנו, ולא זו בלבד אלא שברך אותו שהוא לא ימות לפניו. חדשים אחרי 

פטירת החפץ חיים, נפטר אותו בלן. 
אל הגאון רבי חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר, הביאו בחור ישיבה שחפץ 
להתקבל לישיבת מיר. שאל אותו רבי חיים: למה אתה עוזב את הישיבה 
שלך? לא טוב לי שם, ענה אותו בחור. אם כך – אמר רבי חיים - אתה לא 
יכול להתקבל לכאן. אם אתה מדבר רע על המקום שהיית שם, אתה לא 

מתאים לבוא לכאן.
מי שיכול לדבר רעה על מקום שהיה שם, זה השפל שבבני אדם. "בירא 
דשתית מיניה לא תשדא בו קלא". בור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן. 

בחור ישיבה מתחתן. שש שנים למד אצל ראש הישיבה, שדאג לכל מחסורו. 
וכעת כאשר הוא עומד להתחתן שואלים אותו: מי יסדר לך חופה וקדושין? 
ועונה איזה רב פלוני יקדש אותי... אתה לא מתבייש? שש שנים עשה הרב 

הזה הכל בשביל שאתה תשב ותלמד    
תורה, שתוכל להנות מהלימוד, מהחום, מהאויר, אין לך הכרת הטוב? 

שום דבר לא יצא מאדם שאינו יודע להגיד תודה.

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת הלבבות"

ניתן להשיג את כל ספרי הרב  שליט"א אצל "חיים ספרים" 1599-50-20-51 שלוחה 6



4

כשור לעול וכחמור למשא

הגאון רבי יעקב גלינסקי זצ"ל, עלה מסיביר לארץ הקודש שבור ורצוץ 
בגופו ובנפשו. בנסים גדולים שרד שם, וכמה פעמים היה רק כפסע בינו 
לבין המוות. בהגיעו ארצה בודד היה נראה בעיניו שזהו סוף העולם ואין לו 
עוד שום תקומה, חלילה, לא בגשמיות ולא ברוחניות. כך התהלך בייאוש 

מוחלט, בלי לדעת אנה יפנה ומה יעשה.
יום אחד הגיעה שמועה לאוזניו, שבעיר בני ברק מתגורר מרן ה'חזו"א' 
זצוק"ל; הוא קם ונסע אליו, ושם בקודש פנימה פרק את אשר עם לבבו. 
הוא מרר בבכי ודיבר ברוב יאוש ותסכול, וסיים במילים: "אני מיואש מן 
החיים!!!". ה'חזו"א' הקשיב לכל דבריו במתינות כשנרגע מעט, פנה אליו 
בחיבה ואמר: הבה ואספר לפניך דין תורה מיוחד שהגיע אל שולחני 

היום. וזה היה המעשה:
יהודי נכבד ממדינת הים, העוסק ביבוא סחורות יקרות ממדינות רבות 
כדי לשווקן במקומו ובארצו, נוהג להפליג מידי כמה חודשים, הוא בעצמו 
או אשתו, בנסיעת עסקים למדינה רחוקה. לכל נסיעה שכזו היה צורך 
להצטייד בהרבה מזומנים, הגיעה איפוא אשת הסוחר בנסיעת עסקים 

לארץ הקודש כדי לבצע כמה עסקות. באמתחתה החזיקה ארנק תפוח.
ויהי בדרכה לפגישת עסקים בריצתה על פני המדרגות של מגדל המשרדים 
מעדה ונפלה. נוצרה במקום התקהלות, הגיע אמבולנס והיא הובהלה 
פנימה. נערכו לה בדיקות, בס"ד היא יצאה עם כמה מכות יבשות והיא 
שוחררה לדרכה. היא יצאה כמתוכנן אל הפגישה החשובה. הפגישה התנהלה 
למישרים, אולם עם הגעתה לשלב התשלום, עיניה חשכו! הארנק נעלם!

עולמה חשך בעדה. היה בו באותו ארנק הון עתק, שברובו הגיע מהלוואות 
שלווה הסוחר קודם נסיעתה. והנה עתה צרתם כפולה – לא די בכך שכל 
העסקים נעצרו עוד ניחתה עליהם גם צרת החובות והנושים. ניתוח הנתונים 
הראה פשיטת רגל גמורה! הסיכויים למצוא את הארנק במרכז עסקים 
הומה היו אפסיים; לא היה לה שום ספק שגנב ממולח הזדרז והרים את 

הארנק, היא היתה לאחר יאוש!
ברם בשיחותיה עם בעלה שבחו"ל, אמר שאינו מתייאש, וביקשה לטרוח 
עוד בחיפושים. בפיק ברכים ניגשה שוב אל המרכז המסחרי, תלתה כמה 
מודעות על ארנק שאבד, רק כדי לקיים רצון בעלה, אך בליבה פנימה 
לא תלתה שום תקווה במודעות. להפתעתה הגדולה, כעבור מספר ימים 
התקשר יהודי חרדי ירא ושלם, אשר עבר באותה עת באזור, והוא מצא 

את הארנק עם כל הסכום שבתוכו.
ברם, אליה וקוץ בה – בהיותו ת"ח, טען לעומתה שמציאה כזו במרכז 
השוק ההומה הרי יש בה "יאוש בעלים", והלא הלכה פסוקה: 'הרי אלו 
שלו!' "מן השמים שלחו את הארנק דווקא אלי", טען האיש, "כיון שצריך 
אני לחתן כמה מילדי שכבר הגיעו לפרקם, ואינני מחויב להשיב האבדה!"
"היתכן?!" נזדעקה, "הרי כל עתיד רכושנו ועסקינו תלויים בו, בארנק 
זה!". אך המוצא התעקש: "אתם – את בניכם תוכלו עדין להשיא בכבוד, 
גם בהעדר ארנק זה, ואילו אני זקוק לו הרבה יותר מכם, הן הלכה פסוקה 
וברורה לפנינו: 'הרי אלו שלו!'". לאחר דין ודברים סוכם ביניהם להביא 
את המקרה בפני מרן ה'חזו"א'. קיבלו עליהם שניהם את דעתו, דעת 

תורה – כאשר יורה כן יעשו.
בהכנסם אל הקודש שטח המוצא את טענתו, כי מאחר שאין ספק כי 
הבעלים התייאשו מאבדה זו, אם כן – ברור שאחר ייאוש בעלים, הרי אלו 
שלו! ה'חזו"א' הקשיב לכל פרטי המעשה, שני הצדדים המתינו בדריכות 
למוצא פיו, וכאשר ננער ממחשבותיו, נהרו פניו והוא פסק למידיינים 

העומדים לפניו:
"קיימא לן", "כל מה שקנתה אשה קנה בעלה' )גיטין עז:(; אשה זו שאבדה 
את הארנק איננה הבעלים על הכסף, כי אם בעלה היושב במדינת הים. 
והנה בעובדה זו שלפנינו לא הסכים הבעל להתייאש; הוא טען בבירור 
שעדין יש לטרוח ולחפש אחר האבידה; האשה המאבדת – רק היא זו 
שהתייאשה, ואין היא אלא כמו שליח בדבר, ואיננה 'בעל הבית' להתייאש. 

והרי אתה מחויב להשיב את כל האבדה לבעליה!
"לא בכדי שלחו אותך היום לכאן" – הפטיר ה'חזו"א' באזני הבחור המיואש 
שלפניו, ר' יענקל'ה, שומע אתה ר' יעקב, את פסקה של תורה? אף בכל 
כיוצא בזה, 'בעל הבית' ורק הוא בלבד יכול להחליט על ייאוש! חייך 
אינם שלך ואינם בידך! והלוא במפורש תיקנו לפנינו אנשי כנסת הגדולה 
בתפילת העמידה: 'על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך'.

הן 'בעל הבית' החליט שאין כאן מקום לייאוש, שהרי העניק לך את החיים 
בנסי ניסים רצופים כל העת! החיים אינם 'שלך' ואינם בידיך. הנשמה 
גם היא אינה שלך ואינה בידך, הכל רק בתורת 'פיקדון' אצלך! ואם כן, 
מי שמך לאיש להתערב ולהחליט בדעתך אם יש כאן ייאוש או לא... 
עליך רק למלא תפקידך, ולעשות מלאכתך נאמנה 'כשור לעול וכחמור 

למשא!'" )ע"ז ה:(.
שנים רבות לאחר מכן היה הגאון 
רבי יעקב חוזר בדרשותיו על 

זה,  סיפור מעשה מופלא 
בהעידו שה'חזו"א' בגדלותו 
חולל בו מהפכה אדירה 
הוא יצא מביתו כאיש אחר 

לגמרי, הנרתם בכל כוחותיו 
ובכל מרצו וכשרונותיו למלא 

את תפקידו בנאמנות.

 שמי בנימין כהן,
 לומד בכיתה ה' של הרב אליהו שלמה,

כיף לי מאד בכל יום שאני בא לומדים טוב אוהב את הרבנים 
מבצעים וממליץ לכולם.

 "ְוֹיאְמרּו ָהֲאָנִׁשים ַהַהָּמה" - פרק ט' פסוק ז'
התורה באה ללמדנו שאין לסמוך על שום אדם. שהטמאים לנפש באו מעצמם 

 לשאול ההמה באו ולא סמכו על אחרים .
) ר הירש אלימלך מדינוב (

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: התלמיד היקר והחשוב יהודה אילון ני"ו מכיתה ז'
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הגאון רבי ברוך דב לייבוביץ זצ"ל – ראש ישיבת קמניץ

הקיץ כבר כאן, הביגוד הופך להיות יותר ויותר קיצי, ובאקלים הישראלי 
יש לזה גם משמעות מבחינה רוחנית. ברחובות יותר ויותר בעיות צניעות, 
ומי שרוצה לשמור את עיניו ממראות לא צנועים, צריך להתאמץ מעל 
ומעבר כדי להצליח בכך. אך אין ספק, שכגודל הנסיון גם גודל השכר, ואם 

הקב"ה מעמיד אותנו בנסיון הזה, אנחנו יכולים לעמוד בו.
הגאון רבי ברוך דב לייבוביץ זצ"ל ראש ישיבת קמיניץ לא חש בטוב 
תקופה ארוכה, הרופאים המליצו לו לשהות במשך תקופה בחוף הים, 
כדי שמצבו הבריאותי ישתפר וגופו החלוש יתאושש ויתחזק. הוא היה גר 

בליטא, לה אין חוף ים
כדי להגיע לחוף הקרוב היה עליו לנסוע לגרמניה, ובאותם ימים הדרך 
לעשות זאת היתה עם מעבר באזור שבשליטה רוסית. מדובר במבצע לא 
פשוט. אל ראש הישיבה התלוו שני מלווים, כדי ללמוד איתו בדרך וגם 
כדי לדאוג שהוא יאכל כראוי, ינוח היטב ולא יזניח את מצבו הרפואי בגלל 

שקידתו האינסופית בלימוד התורה הקדושה.
במשך יותר מחודש דאגו להנפקת ויזות לרב ולמלוויו, והכינו את כל צרכי 
הנסיעה, ואכן יצאו לדרך, עברו את הגבול לרוסיה ולאחר כמן לגרמניה. 

התחבורה כמובן לא היתה אז קלה ונוחה כמו היום, והדרך היתה ארוכה 
ומפרכת.

כשהתקרבו לחוף הרחצה, העיר אחד ממלוויו של הרב, שלקראת הכניסה 
לאזור הרחצה, יש לפעמים מראות שהם אולי לא כל כך צנועים, ולכן 
כדאי להיזהר יותר בשמירת העיניים. בחוף הים עצמו לא היתה בעיה 
רוחנית כלשהי, שכן באותם ימים דאגה הכנסיה הנוצרית לכך שיהיו חופי 
ים נפרדים לנשים ולגברים. אבל בדרך הגישה אל החוף לגברים, עלולים 

היו להיתקל במראות לא צנועים.
כששמע הרב לייבוביץ את ההערה, הוא ננער ממקומו והודיע למלוויו באופן 
חד משמעי: "חוזרים הביתה". אחרי כל הטרחה והמאמצים הגדולים, הם 
שאלו, אפשר לבדוק ולוודא שאין בעיה של צניעות ולהגיע לחוף... אבל 
הרב בשלו, "עם העיניים שלי אני לא לוקח שום סיכון", אמר להם, "אני 
בשום אופן לא מוכן להגיע לחוף הים אם הדבר עלול להיות כרוך בחשש 

קל של חוסר צניעות.
ואכן, העגלה שבה על עקבותיה. הרב ומלוויו חזרו את כל הדרך לקמניץ, 
מבלי שהצליחו אפילו לראות את חוף הרחצה. באותו זמן הרב ליבוביץ לא 
היה צעיר, יש כאן אולי גם שאלה של פיקוח נפש, מה גם שהתחזקותו של 
הרב ובריאותו יתנו לו את הכוחות להמשיך להנהיג את הישיבה, מסתבר 
שגם בריאותו של הרב תאפשר לו לשקוד על תלמודו ביתר שעת וביתר עוז.

אבל כל הטענות הללו לא עמדו לרב בפני שאלה של "ספק חוסר צניעות", 
פגם קטן בשמירת העניין לא שווה את הכל. שמירת העיניים היא מצוות 
עשה מהתורה, 'ולא תתורו'. היא מחייבת אותנו בכל זמן, לשמור על העיניים, 
למנוע מהן כל ראיה אסורה. הבה נשמור את העיניים, ונזכה לשמור על 
קדושה מיטבית, ולהפוך את המוח שלנו לכלי מבריק ועוצמתי, שיוכל 

לנתח, לזכור, לעבד, לחשוב וללמוד בצורה הטובה ביותר!
נתחזק כולנו בשמירת העניים ובעזרת ה' יתקיים בנו, הבא להטהר מסייעין 

בידו.

חידהחידה

על השולחן סלסלה ובתוכה 6 
תפוחים. מסביב לשולחן עומדים 
6 ילדים. כל ילד לקח תפוח אחד 

ובכל זאת נשאר תפוח אחד 
בסלסלה.

איך זה יתכן?

מצאו לפחות 
מצאו לפחות 

1010 הבדלים  הבדלים 

בין התמונותבין התמונות

תשובות לחידה משבוע שעבר:

 משפחת הלחמי גרה בבית לחם ויצאה 

לקצור חיטים בשדה...  בני המשפחה 

הם: בועז, אלימלך, רות, נעמי )שמות 

ממגילת רות( כל אחד מהן אסף מספר 

שקי תבואה. 

תשובה:
בועז - 4
רות - 1

נעמי - 3
אלימלך - 5

• כולם קצרו ביחד 13 שקים. 
• אף אחד לא קצר יותר מ-5 שקים. 

• כל אחד קצר מספר שונה של שקים. 
• בועז קצר 4 שקים. 

• אלימלך קצר את מספר השקים הגדול ביותר. 
• רות קצרה פחות שקים מנעמי.   

כמה שקים קצר כל אחד מבני המשפחה?
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המתחם החדש
 בת"ת "כאייל תערוג"
בסיעתא דשמייא ת"ת "כאייל 
תערוג" ממשיך להתרחב עם 

שלל דברים המעניקים לילדים 
היקרים מרחב פעילות, חצר 

מוצלת ונעימה, ספריה עשירה 
בספרי תוכן, חדר אוכל מרווח 

 ממוזג,
 ניכר בעניי התלמידים החביבים

התרגשות והבעת שמחה 
מהמתחם החדש.

ה
תור

ד 
מו

ל
ת

פר
ס

ת 
בי

בבית ספרנו ייחודי מסוגו בירושלים אשר נבחר להיות 
דוגמא לשאר בתי הספר בארץ, מתקיימת תוכנית 

שלבים הנותנת מענה לכ 20 תלמידות. מענה פרטני 
ואישי לכל תלמידה על ידי חניכות יראות שמים 
 מתמחות ומקצועיות בתחום הלמידה הפרטנית.

בתוכנית זו גם ההורים נעזרים בתקצוב הוגן ובעזרה 
הדדית למשפחות הנצרכות לכך. יחד נעלה מעלה 

מעלה!

לרישום לבית הספר ולקביעת ראיון לשנה הבאה 
עלינו לטובה: 02-5023755
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19:15 )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  

19:20 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:50 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:19 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:40 )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    04:40 )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      19:30

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

בהוראת מורנו הרב כל התפילות מתקיימות כפי שהורו רבותינו ע״פ הנחיות משרד הבריאות

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 רביעי           21:30    חדש! ביה"כ המרכזי, רחוב הקטלב הר גילה

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

זמני  תפילות  ושיעורים

חדרי 
אירוח
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!


