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מאיר בן שרה | חיים בן תמר | יוסף חיים בן עזיזה
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 דברים גליון  ,419ג' אב תש"פ

האבלות על ירושלים
בימים אלו כולנו נמצאים בצער ואבלות על ירושלים ,ולעתיד
לבוא תהיה גודל השמחה על הגאולה לפי כמות הצער שהיתה
על ירושלים" ,שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה"" ,כל
המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה".
הרב הקדוש מברסלב אומר שצריך להבין מה זו האבלות על
ירושלים ,מה ה' רוצה? האם חפץ השם שנבכה על אבנים
שנשברו? על קרבנות שלא מקריבים? על מה צריך להצטער?
מסביר הרב (ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה א') על מהות הצער
עליו כל כך הקפידו רבותינו ,עד כדי שהגמרא מספרת מעשיות
על אנשים צדיקים שנענשו בעונשי כליה רק בגלל שלא התאבלו
על ירושלים.
אומר ר' נחמן ,שעיקר האבלות על ירושלים היא על אובדן
היראה השלמה" ,ירא שלם"  -ירושלים ,ומשכן היראה הוא
בלב האדם ,כמו שאמרו רבותינו "כל דבר המסור ללב נאמר
בו ויראת מאלוקיך" ,זו ההתאבלות שאדם צריך לבכות באמת,
על כך שאין לו יראת שמים.
"ועתה ישראל מה ה' דורש מעמך – כי אם ליראה" ,לימדו אותנו
הנועם אלימלך ,והבעל שם טוב ,שבכל פעם שכתוב "מה" הוא
מלשון כניעה .כמו שכתוב אצל משה רבנו "ונחנו מה כי תלינו
עלינו" ,כאומר 'אנחנו כלום! אין לכם מה להתלונן עלי ,אני בורג
קטן'" .כחירגא דיומא" – כמו האבק הנראה לנגד קרני השמש,
או האוויר היוצא מהקומקום .כאשר ה' אומר שהוא רוצה יראת
שמים ,הוא רוצה מאדם כניעה למלכות שמים" .וראיתם את
הארץ מה היא" – אומר החוזה מלובלין ,לכו תראו את הארץ
איך היא גורמת כניעה לאנשים .בארץ ישראל אדם יכול להיות
כנוע .לקבל כל מה שה' עשה לו .לכן כתוב "ועתה ישראל מה
ה' שואל מעמך"' ,מה' השם שואל? – הכנעה ,להיכנע למצב.
יש אצלנו יהודי בבית כנסת ,שהיה לו צ'יינג' ורימו אותו בהרבה
כסף ,והגיעו הדברים לידי הוצאה לפועל ,על  80אלף שקל.
מתקשרת אליו מזכירת בית המשפט ואומרת לו 'היום הדיון שלך
בשעה  ,11:00האם אתה מגיע?" ,ענה לה אותו יהודי "אני לא
רוצה דיון ,אני מוותר על הכסף ,זה ה' עשה לי את זה" .ענתה
לו המזכירה "אי אפשר לבטל דיון מעכשיו לעכשיו ,אתה חייב

להגיע לעמוד מול השופט ,מול הנתבע ,ולומר דבריך ,יש כאן
הוצאה לפועל ,אי אפשר לבטל דיון בבית משפט" .ענה לה
אותו יהודי" ,גברת אני לא מגיע ,תעשי מה שאת רוצה ,תגידי
לשופט שאני לא רוצה דיון ולא כסף".
עורך הדין שלו השתולל" .כיצד אתה מוותר ,יש לנו מסמכים
שהנתבע לקח ממך כסף ,וגם יש מה לקחת לו ,יש לו הרבה
נכסים" .אבל אותו יהודי צדיק ,אמר "לא רוצה" ,נכנע! "זה מה
שה' עשה לי ,אני נכנע ולא הולך לריב עם בן אדם" .כאן רק
מתחיל הסיפור ,אותו יהודי מספר לי בהתלהבות "הרב ,בחיי
נפשי ,הדיון התבטל ,ובאותו היום ב 2:00-בצהריים מתקשרים
אלי ממשרד השיכון ואומרים לי "מזל טוב זכית בדירה למשתכן
ב 700-אלף שקל" .פי כמה וכמה ממה שוויתר .זה אדם שמבין
שיש חשבונות שמים ,ומשכיל להיכנע למצב" .הקב"ה עשה
את זה אז מה יש להתלונן".
זו יראת שמים אמיתית ,להיכנע לכל מה שה' עושה ,לקבל הכל.
אומר הרב שההתאבלות על ירושלים ,היא על אובדן היראה
השלמה ,על אובדן אותה הכנעה ,לפעמים רואים בצער אנשים
שמדקדקים במצוות קלה כבחמורה אבל ללא הכנעה .האם הם
לא צמו ב-י"ז בתמוז? או אולי התרחצו ב-ט' באב? ודאי שהם
שמרו הכל ,זה חלק מהמצוות ,אבל לא קיבלו את ההכנעה שה'
הוא שעושה להם הכל.
הלוואי שהאדם לפחות יתאבל על זה .שיהיה לו צער מזה שחסרה
לו היראה השלמה" .ה' אין לי יראת שמים ,תן לי יראת שמים".
כמו שאומר חובת הלבבות (שער הכניעה ,פרק ז') "הסימנים
שבהם תתברר הכניעה מן הנכנע ..בעת חוזק כעסו על מי שמבזה
אותו ,בין במאמר בין במעשה ,שאם ימשול ברוחו וימחול אחר
היכולת להנקם יורה על בירור כניעתו ,וכשיפגעהו פגע בממונו
או יקרהו מקרה בקרוביו ,אם עבר הסבל על החרדה (כלומר אם
יהיה מוכן לסבול יותר מכעסו) וירצה בגזרת הבורא ויצדיק את
דינו ,יורה על כניעתו הטובה ושפלותו לאלוקים".
לצערנו אנחנו חסרים בזה ,לכן הגמרא אומרת "אדם שיש בו
דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו" ,וכן "מעולם לא לן אדם
בירושלים ובידו עוון ,צדק ילין בה" ,מי שיש לו אמונה שלמה,
גם אם טעה במעשה ה' מוחל לו מיד ,מפני שהוא לן בירושלים,
הוא חי עם אותה יראה שלמה שהכל זה ה'.
שבת שלום ,אייל עמרמי

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א ,באמונה ובטחון .לצפיה בשיעור המלא  -אתר “כאייל תערוג“

ביום שלישי הקרוב ז' אב  28/07ידרוש מורנו הרב ב:
קרית ביאליק –  ,19:30בית מדרש לצעירים "בית אהרון" ,סמטת אשר 2
נתניה –  ,21:15ביה"כ "אור לשרון" ,רחוב זלמן שניאור 16
לשמיעת שיעורי הרה״ג אייל עמרמי שליט”א בשידור חי וכן בשידור חוזר התקשרו למס’08-6170437 :
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2
מידת הביטחון ושכרה אצל גדולי ישראל
מסופר על רבי שמואל הומינר זצ"ל ,ששהה בבית כנסת מסוים בירושלים,
ולפתע ניגש אליו רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל ,ושטח לפניו את שאלתו .לפני
כשלושה חודשים עזב את משרתו כמשגיח בישיבת מיר ,ועבר לכהן כמשגיח
בישיבת פוניבז' .מישיבת מיר הפסיק לקבל משכורת ,ומישיבת פוניבז' עדיין
לא קיבל אפילו משכורת אחת .מדי שבוע הוא נוסע ,מיטלטל בדרכים ומוציא
הוצאות ,מוסר 'ועדים' ושיחות – ללא כל תמורה .כעת הגיעו מים עד נפש,
וכלתה הפרוטה מן הכיס .הוא בא להיוועץ ולשאול האם מוטלת עליו חובת
ההשתדלות ,להעיר על כך בפני הנהלת הישיבה.
ענה לו רבי שמואל" :לכל אדם אחר היה זה בגדר חובת השתדלות .אבל
עבורכם ראוי לנקוט במידת ביטחון מוחלטת ,ולא תהיה עליכם תביעה על
כך" .הודה לו המשגיח והלך משם.
כעבור ימים אחדים חזר שוב וסיפר" :בואו ותשמעו סיפור – נסעתי לבני
ברק ,וניגש אלי אברך עם משכורת בסך כל שלושת החדשים האחרונים .הוא
הגיש לי את הכסף והוסיף בהתנצלות' :האמת שקיבלתי כבר מזמן את הכסף,
בכל חודש את המשכורת
שלו ,כדי להעבירו לכם.
אלא שבתקופה האחרונה
הייתי דחוק מאד בכסף,
ומאחר שסברתי שלבטח
מקבל המשגיח פיצויים
מישיבת מיר,
שמספיקים למחייתו
בתקופה הראשונה,
הוריתי לעצמי
היתר להשתמש

בינתיים בכסף ...עתה ,כשרווח לי באתי להחזיר".
ומה היתה מסקנתו של המשגיח הנודע בצדקותו לאותו מעשה אשר לא יעשה?
הוא בא להודות לרבי שמואל שהציל אותו בעצתו ,כי אילו היה שואל במשרד
אודות המשכורת ,היה גורם נזק לאותו שליח שלא מסר לו את כספו בזמן...
***
כאשר עלה הבבא חאקי לארץ ישראל ,סבלו הוא ובני משפחתו דוחק ומחסור.
הוא התגורר במעברת עולים בגבעת אולגה ,ועודד ורומם את רוחם הנכאה
של אחיו ,אשר התגוררו באהלים פרוצים בעיצומו של החורף ,בתנאים קשים
אשר לא הורגלו אליהם בארץ הולדתם.
משפחתו של הבבא חאקי הגיעה לעתים עד פת לחם ממש .כאשר ביקשה
הרבנית כסף להוצאות שבת ,העניק לה דרשה נלהבת בענייני ביטחון...
במר לבה אמרה הרבנית" :הבוטח בה' חסד יסובבנו ,את הביטחון רואה אני,
והחסד – איה הוא?" .השיב לה הבבא חאקי בנועם" :אנו נבחנים עתה בניסיון
העוני .אם נעמוד בו כראוי ,יגיע החסד".
יצאה הרבנית החוצה ,ועל המדרגה הסמוכה למעונם מצאה עשר לירות,
סכום נכבד באותם ימים .חזרה ובשרה" :עמדתי בניסיון והחסד הגיע!".
אך הרב ראה בכך את המשך הניסיון ,ואמר" :אמנם מצד הדין מותר לקחת
את המעות הללו ,משום שהבעלים התייאשו מהן ,אבל ראוי לנו לנהוג לפנים
משורת הדין ולהכריז עליהן .איך נתענג במעדני השבת ,שנקנו במחיר צערו
של יהודי?! נכריז על הכסף ,ורק אם לא יבואו לתבעו – נשתמש בו" .עודם
מדברים ,והדוור הגיע ,ועמו מכתב רשום שבו המחאה בסכום נכבד .נענה
הבבא חאקי ואמר" :עכשיו הגיע החסד"...
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למה מגיעים הצרות?
שאל מרן הרב שטיינמן זצ"ל" ,למה מגיעים לנו כל הצרות האלו" ,הרי
בדורינו ב"ה נתרבו העמלים בתורה מתוך מסירות נפש וכן הרבה
ויתורים על ענייני העולם הזה ,הישיבות ובתי המדרש מלאים
באברכים ובחורי חמד ,שעזבו עולם מלא תענוגות והכניסו
עצמם לד' אמות של הלכה ולפעמים גם מתוך דוחק גשמי
עצום .אם כן כיצד יתכן שיש הרבה צרות מבית ומחוץ,
והצרות רק הולכות ומתגברות ,בבחינת "בבוקר יאמר מי
יתן ערב ובערב יאמר מי יתן בוקר" ,וכמו שהסביר רש"י,
שהכוונה על הערב והבוקר של אתמול ,מחמת שהצרות לא
עלינו ,מתגברות מיום ליום ,והן עתה ,המגפה הנוראה הזו ,שרבים
הסובלים ממנה ,אם זה בחולי הגוף ,או בחולי הנפש ,או בבידוד,
או במצבו הכלכלי ,והקב"ה לא שומע לקול תפילותינו ,מדוע הזכויות שלנו
לא מספיקות?
הסביר הרב שטיינמן זצ"ל את הדברים על פי משל .יהודי אחד היה צריך

טובה מהמלך ,לקח היהודי יהלום יקר ששווה מיליון דולר כדי להביאו למלך,
בדרך הטבע וודאי שהמלך יכיר לו טובה ויעשה כל חפצו ,אולם אותו יהודי
משום מה ,מיהר לבוא לבית המלך ולא מצא אריזה לארוז את היהלום ,ולכן
לקח איזה אריזה פשוטה מאיזה מאפייה ,אריזה שהלקוח הקודם שם בפנים
את הבורקסים שלו ....ממש בבחינת "גרף של רעי" ,והכניס שם את היהלום
והביא אותו למלך ,מספר הרב שכמובן ודנו אותו למוות ,והוא בעודו על
הגרדום עומד וצועק 'אבל היהלום שווה מיליון' ,וכולם עונים לו 'נכון ,אבל
איך שהבאת אותו למלך היא דרך בזיון'.
הנמשל ברור מאליו ,מצוות רבות שלנו תלויות בפה ,לומדים בפה,
מתפללים בפה ,אולם כאשר הפה הוא בבחינת "גרף של רעי"
– ואינו נקי מלשון הרע ,רכילות ,מחלוקת ,פוליטיקה ,ושאר
דיבורים שאינם ראוים למשרתי המלך ,במצב כזה לא יעזרו
היהלומים.
הפה שלנו הוא כלי שרת ,כלי איתו משרתים אנו את מלכו
של עולם ,בואו ונשמור על הפה נקי ,ופתאום נתחיל להרגיש
שהיהלומים שווים ,כי ליהלום נקי המוגש כמתנה יקרה יש
תגמול ,לתורה אמיתית יש גם שמחה.
יזכנו ה' להתחזק בשמירת הפה ובמצוות בין אדם לחברו ,ובפרט
בתקופה זו שעם ישראל זקוק יתר על המידה לזכויות ,וכן בתקופה
זו בה אנו מתאבלים על הגלות וחורבן בית מקדשינו ,אשר נחרב בעוונות
הרבים בשל שנאת חינם ,ובעזרת ה' ,נזכה לגאולה שלמה ,הן ברוחניות והן
בגשמיות בקרוב ,וה' יצילנו מהמגיפה שפשטה בעולם.
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נשמה שנתת בי טהורה
מלמדנו הרב שאותה נטיעה שנטע הקדוש ברוך הוא בליבו של כל אדם ,היא
השגריר האלוקי שנמצא בקרב כל אדם ,שמחפש את צור מחצבתו ,מחפש
את ה' ביום ובלילה" .בקשתי את שאהבה נפשי" .כתוב בזוהר הקדוש ,שאין
לך דבר בעולם שקרוב לקדוש ברוך הוא יותר מליבו של האדם ,אפילו הכותל
המערבי לא קרוב לה' כמו שלב האדם קרוב לה' .מדוע? כי בליבו של האדם
יש חלק אלוקי ממעל ,שנטע אותו הקדוש ברוך הוא בראשית היצירה ,ורק
בעוונותינו הרבים האדם יצר לו כל מיני חסמים שמונעים ממנו למלא את
תפקידו.
התפוקה של אותה נטיעה היא האמונה בשם ,העבדות הדבקות וההכנעה,
והחסמים האלה שיוצר האדם נוצרים מכיוון שלא משתמשים נכון בחומר.
כאשר אדם משתמש בחומר שה' נתן בעולם ,בצורה לא נכונה ,בעצם נוצרת
בתוך נפשו מחיצה קשה ,ולפי גודל הסטייה והתקן מהרצון של ה' ,כך עובי
המחיצה ,וממילא נשמתו לא מאירה ,אלא הניצוץ האלוקי שבו כבה ,וצפות
אצלו שאלות של אמונה ,השגחה וסבל בעולם הזה.
אומר רבינו בחיי ,כל הדברים האלו נוצרים מחסמים שהאדם יוצר ,החסמים
האלה נוצרו על ידי עבירות ,וכמו שנקרא בלשון רבותינו השתמשות לא נכונה
בחומר שה' נתן .השתמשות לא נכונה הם ,במאכלים ,מלבושים ,קניינים
ומעשים שלא על פי רצון התורה.
על האכילות שאדם לא אוכל על פי תיקנה של תורה אומר הרמב"ם ,שהתורה
צוותה אותנו לאכול את הדגים בעלי הסנפיר והקשקשת ,ולמאוס בדגים
ללא הסנפיר ,זאת משום שהדגים שאינם בעלי סנפיר וקשקשת ישכנו תמיד
בתחתיות המים ,ושם המים עכורים מאד ,וכך יולידו טבע אכזריות בנפש
האדם .במעמקי הים יש דגים מאוד אכזריים ומים עכורים ,לכן אם אדם יאכל

דבר כזה זה ישפיע מאד על הנשמה שלו .יכול להיות שהוא יהיה בריא וחזק,
וזה יבריא אותו ,כמו אותם הגויים שאוכלים שקצים ורמשים והם בריאים
וחזקים ,אבל הנשמה שלהם שרופה ,אין להם שום ניצוץ אלוקי ,שום רגש,
שום הכוונה לדעת מה האמת בעולם ,זה אצלם מכוסה בתחתיות ארץ.
לכן אם האדם אוכל דברים שלא על פי רצון התורה ,אזי הנזק הוא ישיר
לנשמה ,ולאחר מכן זה משתלשל לגוף ,כמו שאומר הרמב"ם שסוף כל הנהגה
רעה להביא מכאובים וחולאים קשים על אדם .בסופו של דבר כשהנשמה
לא בריאה גם גוף לא יהיה בריא ,המנגנון יהרס .אדם שהנשמה שלו לא
בריאה ,זה מגיע לעצבות ,למרה שחורה ,אין לו את האיזון הנכון בגוף של
שמחה ,מתי להיות שמח ,מתי להיות עצוב ,מתי להיות דואג ,מחושב ומתוח.
זה נקרא תגבורת המרות ,ישנם ארבע מרות שנמצאים בגוף האדם ,וכשהוא
אוכל דברים שלא על פי רצון ה' אז ממילא זה יוצר אצלו בעיות קשות
בנשמה ,ולאחר מכן זה בא לידי ביטוי גם בבעיות בגוף.
והדבר נכון גם לשאר עבירות ולא רק למאכלים ,בחז"ל כתוב שהמסתכל
בנשים בסוף קשתו ננערת .אדם שלא יודע להנמיך את העיניים שלו כשצריך,
אז הוא יסבול בסופו של דבר .אולי זה ייקח שנים ,אך בסופו של דבר הוא
יסבול מזה ,וכל כך למה? כי הנשמה שלו באותו מקום נפגמה והיא מקרינה
על הגוף ,וכשהיא מקרינה על הגוף אז מגיע סבל קשה לאדם.
לכן אומר הרב ,תמצא שהתורה מזהרת אותנו מהרבה מאכלים ולבושים.
מלבושים לא נכונים על פי התורה גם הם יוצרים בעיות קשות בנפש האדם,
גם הם מכבים את הניצוץ האלוקי" .לא תלבש שעטנז ,צמר ופשתים יחדו".
אמרו לנו רבותינו שהשעטנז נוטריקון "שטן-עז" ,זה לבוש של הסטרא אחרא.
זה אחד מהחוקים של התורה ,אין לנו בזה הרבה הבנה ,זה כמו פרה אדומה.
אבל הבורא שהוא יוצר החומר ,יודע
שהוא מזיק ועלול לכבות לאדם את
הניצוץ האלוקי ,הוא זה שהורה
שלא נשים את זה עלינו.
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כיצד להתכונן נכון לצום?
דגשים לפני הצום:
החל מיום ואפילו יומיים לפני הצום ,צמצמו בהדרגה
את צריכת הקפאין (קפה ,קולה) והאלכוהול ,כדי למנוע
תופעות של מחסור בקפאין ביום הצום עצמו ,שעלול
לגרום לכאבי ראש .אתם מצליחים להימנע לגמרי מקפאין
בימים שלפני הצום? אתם עוד תודו לעצמכם ,כשתחסכו
את כאבי הראש הטורדניים של המוח ,המצפה לסם המוכר לו.
במהלך הצום לפעמים אנו מפרשים את הצמא כרעב .לכן ,הקפידו
למלא את מאגרי הנוזלים בגוף על ידי שתיית מים בכל שעה ,בימים
שלפני הצום .כמו כן הימנעו ממאכלים מצמיאים (מלוחים ,משומרים

וחריפים למיניהם) ,מומלץ לשים תזכורת כדי לא לשכוח לשתות.
חשוב למלא את מאגרי הגליקוגן בגוף ביום הקודם לצום ,וזאת על ידי
צריכה של פחמימות מורכבות ולא פשוטות :לחם מלא ,אורז מלא ,פסטה
מחיטה מלאה ,פירות מיובשים וטריים.
וותרו על המשקאות המתוקים ,שכן הם מעלים את רמת האינסולין
בדם מה שעלול לגרום לתחושת רעב ועייפות ,ובמקום זאת ,איכלו
ענבים ,אבטיח ומילון ,המלאים בסיבים תזונתיים וממלאים את מאגרי
הנוזלים בגוף.
הימנעו עד כמה שניתן ממזונות מעובדים המלאים בסוכר,
שמן ,מלח וחומרים משמרים למיניהם .קיימות עדויות
המצביעות על התמכרות למזון מעובד.
חשוב לזכור  -אל תנסו להאביס את עצמכם בארוחה
האחרונה שלפני הצום .כמות אוכל גדולה הנכנסת לקיבה
בבת אחת ,לא תאפשר לקיבה לפרק את המזון וחלק
ממנו פשוט לא יתעכל ופרט לתחושת שובע זמנית ,לא
הרווחנו מכך מאומה.
הדרך הנכונה היא בדיוק כמו בשתייה .חלקו את הארוחות כך
שתהיו שבעים לאורך כל היום עד לצום ובארוחה האחרונה אכלו עד
לשובע .לא מעבר.
יהי רצון שנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו .אמן.
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הצרה היא אויב או אוהב?
להלן סיפור מופלא ,המעובד מתוך 'האמנתי ואדברה' ויש בו כדי ללמדנו,
שכל מה שבורא עולם עושה  -הכל לטובה ואף שלעיתים קשה לנו להבין
מדוע ,לפעמים התמונה מתבהרת ואז מתגלה הטוב שבדבר ,כפי שנראה
בסיפור שלפנינו .הסיפור מפי בעל המעשה בשם ג'ונתן וכך הוא מספר:
לפני כארבעים שנה אבי ז"ל הוריש לי צרכניה בשכונת יוקרה בעיר הגדולה.
הצרכניה נמצאת בלב השכונה שמוקפת בבניינים גבוהים .אנחנו היינו המרכז
הקמעונאי הגדול כך שכולם קנו אצלנו .הקופה צלצלה תמיד ומצב ההכנסות
היה ב"ה מצוין .את רוב רווחי העברתי לידיו של ידיד טוב שלי ,צ'יינג'ר,
חלפן כספים ירא-שמים,
שנהג לעסוק בהשקעות
אטרקטיביות בבורסות העולם
וכולנו סמכנו עליו .היה לנו
'היתר עסקה' ואת הרווחים
השארתי אצלו שימשיך
להשקיע .בנוסף ,היה לו
גמ"ח גדול להלוואות,
והוא עמד לימינם של
רבים וטובים ,באמת
יהודי מורם מעם.
לפני כעשרים שנה ,עוד
לפני שיצאתי לפנסיה ,רכשה חברת מזון גדולה ,צ'יפ שמה ,בניין בן שתי
קומות ,כחצי קילומטר מהצרכניה שלי ,ופתחה במבצע הוזלות .הרגשתי די
מאוים ,ובמידה מסוימת איבדתי לקוחות .לא הרבה ,אבל מספיק ,כדי שאבחין
בצמצום של מספר אחוזים בהיקף ההכנסות .להגיד שהורדתי מחירים בעקבות
הנגיסה של חברת המזון הגדולה? לא הורדתי.
לצרכניה שלי יש שם טוב ,היא נחשבת ואהודה ,ומבחינתי מעשי הצדקה
והחסד ,שעשיתי ,מיגנו אותי מפני מפולת או בריחה של קונים .הרי הקב"ה
זן ומפרנס ,ומה לי לדאוג?! אבל דיבורים לחוד ודאגות לחוד .חצי שנה אחרי
פתיחת הסופרמרקט של חברת צ'יפ הגדולה ,קולטת אוזני שיג ושיח בין שני
קונים שלי' .שמעת רבינוביץ? חברת צ'יפ משווקת המזון ,עומדת לרכוש
את חנות ההלבשה 'קוט' ,זו שנסגרה לפני חודשיים ,זו שניצבת ריקה מול

המכולת של ג'ונתן ,עשרים מטר מעבר לכביש'.
חשבתי שאני מתעלף .צ'יפ הולכת למקם סניף נוסף מולי ,דבר שיגרום לי
מיידית צניחה תלולה במכירות .הסניף של 'קוט' גדול פי ארבעה מהצרכניה
שלי ,והם בוודאי ימשיכו במבצעי ההוזלה ,שיגרמו לי נזק מיידי.
מיד התקשרתי לעורך הדין שלי 'פיצמן' ,וביקשתי שיבדוק האם 'קוט' סגרה
עם 'צ'יפ' ,או שנוכל גם אנחנו להיכנס למשא ומתן ,על רכישת החנות הסגורה
של 'קוט' .כעבור שעתיים הוא חזר עם בשורה טובה' .ג'ונתן ,המשא ומתן
בעיצומו .צ'יפ מוכנה לשלם ל'קוט' חצי מיליון דולר על הסניף ,אבל ב'קוט'
מסרבים – הם רוצים יותר' .עניתי לו' :עו"ד 'פיצמן ,היכנס בבקשה למשא
ומתן ,תוסיף מאה אלף דולר ותנסה לסגור עם 'קוט' .בחברת 'צ'יפ' כנראה
החליטו לחסל אותי ,לפני שנה הם רכשו מבנה מרוחק ,ועכשיו הם מתיימרים
לפתוח חנות מולי ,היו לא תהיה'.
במשך שלושה שבועות חברת ההלבשה 'קוט' מהתלת בי ובחברת 'צ'יפ' והמחיר
הולך ומאמיר .צ'יפ היתה מוכנה לסגור על תשע מאות אלף דולר ו'קוט'
כבר הסכימה .עו"ד פיצמן התקשר אלי ושאל' :ג'ונתן מה עושים ,סוגרים?',
נשמתי עמוק וחשתי מסוחרר .כבד עלי הסכום ,כבד מאוד ...אין לי רזרבות
כאלה ...אבל האויבים הללו ,אנשי צ'יפ ,יעשו הכל כדי למוטט אותי ...לא
אתן להם' .סגור עיסקה על מיליון דולר ,אין ברירה'.
בשעות הערב חתמנו על החוזה .יצאתי לרחוב מביט בשמיים ,כולי שבר
כלי .אני צריך את החנות הזו כמו 'כוסות רוח למת' ,וחוץ מזה לך תביא
מיליון דולר .וגם אחרי הרכישה ,מה אעשה בחנות ענקית ,שצריכה שיפוץ
בעשרות אלפי דולרים...
התקשרתי לידידי הצ'יינג'ר שיבדוק מה היתרה שלי אצלו .הרי כמעט כל מה
שיש לי ,זה אצלו' .מיליון דולר' ,ענה לי .ביקשתי ממנו בעודי נדהם' :קח לך
חודש מהיום ,אני צריך את הכסף במזומן .תתחיל לארגן לי אותו .יש סעיף
בחוזה ,שאם אאחר או אתחרט ,אקנס בעשרה אחוז ממחיר הקניה ,ורק זה
חסר לי' .ידידי הצ'יינג'ר לא איכזב .יומיים לפני התאריך הנקוב העביר לחשבון
הבנק שלי מיליון דולר .העברתי הכל לחברת 'קוט' ,והנה עומד לרשותי נכס,
שאין לי מה לעשות איתו ...אבל העיקר שהרחקתי מעלי את חברת המזון צ'יפ.
שבועיים-שלושה אחרי שבוצעה העסקה ,מתקשר אלי עו"ד פיצמן ואומר:
'ג'ונתן ,תנשום עמוק .'...חשבתי שקרה אסון' .ג'ונתן קרה לך נס ...לפני
שעה נודע לי שידידך הצ'נג'ר פשט רגל ,הוא עשה כמה עסקאות גרועות,
במקביל חצי ממניות הבורסה שרכש צנחו בשמונים אחוז ,בשורה התחתונה
הוא השאיר חובות של עשרות מיליונים לטיפוסים כמוך שעשו איתו היתר
עסקה .הלכה העסקה והלך הכסף'.
התיישבתי רועד כולי מול הקופה ,עצמתי את עיני ,ולפתע הבנתי כמה
רחמן וטוב כלפי הקב"ה .הוא שלח אלי 'אויב אכזר' ,את חברת המזון צ'יפ
שאיימה על פרנסתי ...ניהלתי מולה מאבק נדל"ני עיקש ,ורכשתי נכס ,שאין
לי צורך בו ...אבל בפועל הצלתי את ממוני ,עמל של שלושים שנים היה
יורד לטמיון .אז חברת צ'יפ היא באמת אויב או אוהב? המסקנה היא שלא
כל אבן ,שזורקים עליך היא לרעתך!

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע :התלמיד היקר והחשוב עמית שלום ני"ו מכיתה ד'
"אּלֶ ה ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר מ ֶֹׁשה ֶאל ּכָ ל י ְִׂש ָר ֵאל ְּב ֵע ֶבר ַהּי ְַר ֵּדן ַּב ִּמ ְד ָּבר ָּב ֲע ָר ָבה מֹול סּוף וְכּו"
ֵ
אלה הדברים בא לומר להראות עד כמה רחמן הוא הקדוש ברוך הוא כמה וכמה פעמים ,
מחל להם כיון שמדתו מדת הרחמים.

לֹומד ַּבּכִ ָּתה ג',
ְׁש ֵמי נִ ַּתאי זָ ֵקן ו ֲַאנִ י ֵ
כיף לי בתת יש משחקי חברה יש פרסים הגרלות וילדים ממש טובים
אני רוצה לומר שפשוט גאווה להיות פה.
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שקודם לכן נמנע מלומר .חכמינו במסכת סוכה מבארים "שותא דינוקא",
הדיבורים שהבן מדבר בשוק ,נשמעו באוזניו או מאביו או מאמו .באמצעות
מימרה זו מסבירים חז"ל מדוע הצדק הוא להעניש את הוריה של מרים בת
בילגה בעקבות ביזוי המקדש שעשתה בתם .כך קיבל על עצמו האב את
הדין ,ומיד ניגש לגבאי בית הכנסת ושלשל בידיו את סכום הקנס הגדול.
הגבאי העניק לו קבלה רשומה על שם הילד ,עמה מיהר האב אל הרב כדי
להראות לו שקיים את גזר הדין בשלמות.
במשך כמה שנים שמר האיש על הקבלה ,וכאשר גדל בנו מסר אותה בידיו.
כאשר העניק לו את הקבלה ,הסביר לו שמטרתו שהוא לא ישכח לעולם על
מה ולמה קנסו אותו בסכום עתק זה" .אני מבקש ממך" ,אמר האב" ,לא רק
להישמר בעצמך מדיבורים לא טובים ,אלא גם אם תיקלע למקום בו נשמעים
ניבולי פה או מילים לא טובות – תברח משם מיד".
הבן המשיך לגדול ,ובמשך כל השנים שמר מכל משמר על הקבלה היקרה.
לימים נעשה הבן לנהג משאית שעסק בהעברת סחורות מאזור אחד למשנהו
במדינת טוניס .לימים נקלע עם המשאית לידיו של שוטר שביקש אישור
שהמכס עבור הסחורות שבמשאית שולם כדת וכדין.
הבעלים של הסחורה אכן לא שילם את המכס ,ואף אחד לא היה מצפה מנהג
המשאית שישלם זאת במקומו .אולם אם חלילה היו מחרימים את הסחורה,
היה הבעלים תובע את נהג המשאית ויורד לחייו .בצר לו החל לעשות את
עצמו מחפש את הקבלה ,שמעולם לא היתה קיימת...
שוטר המכס כמעט יצא מדעתו – "!?.יש לך אישור או אין לך אישור?! הוא
המשיך לחפש ,וכאשר גילה את הקבלה אותה קיבל מגבאי בית הכנסת ,הציג
אותה בפני המוכס...
הלה רק הבחין בסכום הגדול 1000 ,פראנק ,ותכף נתן לו להמשיך בדרכו...
המוכסים באותו מחוז מרוחק לא שלטו היטב בכתב הערבי בו השתמשו
יהודי האי גרבא .במקום שהשוטר יודה בכך שקשה לו לקרוא את הקבלה,
העדיפה גאוותו להסתמך על הכיתוב "אלף פראנק" ,ולשחרר את הנהג מיידית.
הנהג המשיך בדרכו ופיו מלא שבח ותהילה לבורא עולם .רק הוא ידע מהו
הפתק הקטן שעמד לימינו בעת צרתו ,וכפי שמובא במדרש תנחומא בפרשת
השבוע על הפסוק" ,נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה" (תהלים לד יד)
– "ושמא תאמר שאתה מחסר ,אין אתה אלא משתכר" .בדבריהם מתייחסים
חז"ל לכל הדיבורים האסורים ,שאם עלול אדם לחשוב שבהימנעות מדיבורים
אלו הוא מפסיד ,הרי הוא טועה" .אין אתה אלא משתכר".

רבי מכלוף עידאן זצ"ל
פניו של המוכס הטוניסאי היו חמורות סבר .מזה דקות ארוכות שנהג המשאית
לא מציג בפניו אישור .הוא לא ייתן למשאית העמוסה להמשיך בדרכה לפני
שייווכח שהמכס עבור הסחורות שבה שולם כדת וכדין .הנהג ,יהודי שומר
תורה ומצוות ,פשפש ולא מצא .הוא כבר בדק את כל הכיסים ,הציץ לכל
תאי החפצים שקבועים ב'קבינה' שלו ,אך את הקבלה לא מצא.
בצר לו פנה בפעם המי יודע כמה לארנק שלו ,החל לחפש מחדש .קבלה
קטנה היתה מונחת שם ,קבלה שזרקה אותו באחת לימי הילדות העליזים
שלו ב'אלגריבא'...
נחזור בבית הכנסת 'אלגריבא' אשר באי ג'רבא ,טוניס .מי לא שמע על אותו
בית כנסת עתיק אשר נערץ ומקודש בקרב כל יהודי צפון אפריקה .בבית
הכנסת זה אירע הסיפור הבא ,בו אחד מילדי הקהילה פלט מילים שאינן
ראויות בבית הכנסת ,וקולו הגיע לאוזני כמה מהמתפללים .מעבר למעשה
החמור גופא ,היתה בו גם השפעה שלילית על שאר ילדי בית הכנסת.
כאשר ארע המקרה ,ניגשו המתפללים וסיפרו זאת לרב בית הכנסת ,ה"ה
הגאון רבי מכלוף עידן זצוק"ל ,ששימש כרב ודיין באי גרבא .תכף זימן
הרב בפניו את אביו של הילד הסורר ,ודרש וחקר אודות מעשה בנו .האב
לא הכחיש את המעשה והמתין למוצא פי הרב" .אלף פראנק לטובת בית
הכנסת" ,פסק הרב.
כאשר שמע האב את הסכום הגדול ,נפלו פניו והוא ניסה לעמוד על המקח.
"כבוד הרב ,מדוע כל כך הרבה?" .בלית ברירה נאלץ הרב לומר לו דברים

תפזורת
לתשעה
באב

עליכם למצוא בתפזורת את המילים והמושגים הבאים:
חורבן ,ירושלים ,איכה ,ירמיהו ,שבעה עשר בתמוז ,בית
המקדש ,תשעה באב ,קמצא ,בר קמצא ,טיטוס ,הכותל
המערבי ,רומאים ,בין המצרים.
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חידת
גפרורים
יש ליצור  4משולשים שווים
בגודלם ,ע”י  6גפרורים,
שהצלעות הם רק ע”י
גפרורים שלמים

תשובות לחידה משבוע שעבר:

הזיזו  2גפרורים כדי ליצור  3משולשים שווי צלעות
הפתרון:

תלמוד תורה

6

השבוע לרגל סיום פרשת תרומה העוסקת בהכנת
כלי המשכן יצאו תלמידי כיתה ג' "למכון המקדש"
ולתפילה בכותל המערבי ,התלמידים יצאו בהתרגשות
והבינו את המשמעות של הציפייה לגאולה

ראשית דברי נודה לרב אייל עמרמי
שליט"א שדואג ומוסר את נפשו לילדנו.
לרבנים והמפקחים המקסימים שעומלים
וטורחים שבניינו ילמדו ויהנו באותה
מידה .מעשירים את החוויה במבצעים
וטיולים .הכי חשוב מקשיבים מכל הלב,
עוזרים לכל בעיה ותומכים ללא הרף.
בניי באופן אישי אוהבים מאוד את
תלמוד התורה החל מגיל  3ועד היום
כאשר עברו רבנים רבים ומדהימים.
בניי שמחים מאוד לקום כל בוקר וללכת
בחיוך גדול .כולנו מרגישים כמשפחה
גדולה וחמה .ניכרת ההשקעה והשיפור
הגדול שהתלמוד תורה עבר השנה ,ועל
כן נודה מכל הלב.
בברכה ובהערכה גדולה,
טליה איטח -אמא של נהוראי ויהונתן.

7

זמני תפילות ושיעורים
תפילות ושיעורים בשבת קודש

תפילות לימות החול

		
מנחה ערב שבת

( 19:15כ 30-דק' לפני השקיעה)

		
שחרית הנץ החמה

( 04:45כ 65-דק' קודם הנץ החמה)

שיעור בהלכות ריבית

 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)

		
שחרית מנין ראשי

07:30

		
תהילים לבנים

( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)

		
שיעור הלכה ,שו"ע

( 15:30חושן משפט)

		
מנחה מנין א

16:00

		
שיעור מוסר

16:30

		
מנחה מנין ב

( 17:15בסוף השיעור)

אבות ובנים

( 19:15כשעה קודם צאת השבת)

		
שיעור הלכה

( 19:45בשקיעה)

ערבית של מוצ"ש

( 20:17עם צאת השבת)

		
שיעור במדרש

( 20:40עד זמן רבינו תם)

שחרית הנץ החמה
שחרית מנין ב'
שחרית מנין ג'
שחרית מנין ד'
		
מנחה
ערבית מנין א'
ערבית מנין ב'

שיעורים  -בימים א'-ה' בשעה 19:30
עין יעקב  -עיון באגדות חז"ל
		
יום ראשון
אמונה ובטחון
		
יום שני
פרשת השבוע  /הלכה  /ענייני יומא
יום שלישי
ליקוטי מוהר"ן  /רבינו נחמן מברסלב
		
יום רביעי
הלכות שבת/מועדים
יום חמישי
פעילויות לנשים
יום שלישי

פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות

( 14:45בביה"כ חסדי שמואל)

		
שיעור לנשים

 14:45מפי מו"ר שליט"א

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

( 05:05כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
19:25
סמוך למנחה
בתום השיעור המרכזי

 20:45שיעור בחסידות
מהרבנית רבקה בקרמן תחי'

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

יום ראשון

17:30

ביה"כ "סילוורה" ,רח’ חיים ולירו (ליד שוק מחנה יהודה) ירושלים

יום ראשון

21:30

ביה"כ "ספרא" ,רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים

יום שני

17:30

ביה"כ "מוסיוף" ,רח’ יואל ירושלים

יום שני

21:30

לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות" ,רח’ קצנלבוגן  81ירושלים

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

22:00

חדש! – ביה"כ "קול יעקב" ,רחוב הנביאים  ,22מודיעין

חדרי
אירוח
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זמני תשעה באב:

יום ד’  -ערב תשעה באב
		
מנחה ערב תשעה באב
סוף זמן אכילת סעודה מפסקת
		
ערבית ליל תשעה באב

17:00
 20( 19:23דק’ לפני השקיעה)
20:00

יום ה’  -תשעה באב
		
שחרית מנין ראשון
			
שחרית מנין שני
		
מנחה (ערבית בסמוך)
			
צאת הצום

( 05:05עם הנץ החמה)
07:30
19:10
( 20:00לפי זמני ירושלים)

ויתקיים בנו נבואת הצדיק זכריה
״צום הרביעי וצום החמישי ....יהיה לבית יהודה
לששון ולשמחה ולמועדים טובים״

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

