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נאמנות בעל החוב
כי לעולם חסדו המזוזה מסמלת אמונה

רבינו הרמב"ן )שמות י"ג, ט"ז( כותב "כי הקונה מזוזה בזוז 
אחד וקבעה בפתחו, ונתכוון בעניינה כבר הודה בחידוש העולם 
ובידיעת הבורא והשגחתו.. והאמין בכל פינות התורה", כלומר 
כשאדם קונה מזוזה ושם אותה בפתח ביתו, הוא כאומר לה' 
'אני מאמין בכל התורה'. בנוסף מבאר הרמב"ן )שם( שהמזוזה 

מסמלת את האמונה.
מה זה מזוזה? נמשיל זאת לאדם שמגיע למשרד ורואה שלט על 
הדלת 'ד"ר פלוני אלמוני', האדם יודע ומבין שבחדר הזה יושב 
דוקטור פלוני שהוא מנהל את החדר הזה. כך כאשר שמים 
מזוזה על פתחי הבתים יודעים שכאן נמצא ה' והוא שמנהל 

את הבית הזה.
כך כותב רבינו הרמב"ם במשנה תורה )הלכות תפילין ומזוזה, 
פרק ו, י"ג( מה זה מזוזה "כל זמן שיכנס ויצא יפגע ביחוד השם 
שמו של הקדוש ברוך הוא", שה' אחד שהוא הטוב והרע, הוא 
יודע שהכל זה ה'. "וידע שאין אלא ידיעת צור העולם". כל מה 
שהוא יודע זה ה'. כאשר אדם שם יד על המזוזה הוא מכוון שכל 

מה שמתנהל כאן זה רצון ה'.
החתם סופר מביא את דברי הגמרא )עבודה זרה( שמספרת 
שאונקלוס הצליח להחזיר את כל חיילי רומי בתשובה ע"י שהוא 
נישק את המזוזה. אונקלוס היה בן אחותו של טיטוס הרשע, 
והוא הגיע לירושלים להתגייר אצל ר' אליעזר ור' יהושע, ושלחו 
לו פלוגה להחזיר אותו, הוא עריק, ברח מהצבא. הם תפסו אותו, 
וכשיצאו הוא הניח את היד על המזוזה ונישק אותה, שאלו אותו 
'מה זה המזוזה הזו?', אמר להם – מלך בשר ודם יושב בפנים 
)בארמונו( והחיילים שלו משמרים אותו מבחוץ, אבל מלך מלכי 
המלכים יושב בחוץ ומשמר אותנו, ואנחנו החיילים שלו יושבים 

בפנים. מיד כולם התגיירו.
אם נשאל, 'מה זה כל כך קל לגייר חיילים רומאים? למה לי זה 
לא משפיע שום דבר בלב?', כך מספרת הגמרא, שלא רק שכולם 
חשבו בליבם 'טוב אולי נלך לסמינר', אלא נשארו אצל ר' אליעזר 
ור' יהושע ונתגיירו. מסביר החתם סופר מה היה שם )דרשות 
חתם סופר, חנוכה דף ס"ה(, "הנה ענין המזוזה, עבדיו יושבים 
בפנים והוא משמרם מבחוץ, העניין בזה, כשעושים רצונו הרי 
הקב"ה בחינת מלך יושב בפנים, בדביר קדשו הארון והלוחות, 

ומשרתיו סובבים מבחוץ, כמו שאיתא במשנה בכ"ד מקומות 
הכהנים והלויים שומרים בבית המקדש", כשאנחנו עושים את 
רצון ה' אז ה' נמצא בבית קודש הקודשים, בגדר "ונועדתי לך 

שמה", ומסביב שומרים עליו הכהנים והלויים.
כך כתוב במשנה מסכת תמיד, שחלק מתפקידי הלויים זה לשמור 
על בית המקדש, היו 24 משמרות, עמדות שמירה מסביב לבית 
המקדש, וכשעושים רצונו של מקום אז הקב"ה מתנהג כמו מלך, 

יושב בפנים ואנחנו מבחוץ.
ממשיך החתם סופר: "אמנם כשאינם עושים רצונו ח"ו, ונשארה 
רק האמונה", כשאנחנו מאמינים בה' שכל מה שקורה זה ה', 
"עיניך פקוחות על כל בני אדם לתת לאיש כמעשיו וכפרי מעלליו", 
כשרק האמונה נשארה לנו, מזייפים בתפילה, מזייפים בשבת, 
מזייפים בבין אדם לחברו, "וחס ושלום הקב"ה מבחוץ, מבחין 

שאחר הדלת והמזוזה שמת זיכרונך".
אומר החתם סופר יש בבית עבודות זרות, יש אינטרנט, יש 
פלאפונים, אבל אחרי הדלת והמזוזה שמת ה' בזיכרונך, יש לאדם 
אמונה. "והאמונה רמוזה בשתי פרשיות שבמזוזה שקובעים בחוץ 
על הדלת, מכל מקום יתברך שמו שומר אותם", כשיש אמונה, 

גם אם חסרים דברים אחרים, אומר השם 'אני שומר אתכם'.
ממשיך הרב, "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים 
ולא געלתים, ומתי נתאמת לנו דבר זה שלא עשינו רצונו כלל 
ועמד לנו בעת צרתינו? בנס פורים". בפורים ישבו עם ישראל 
במשתה של פרעה, אכלו מאכלות אסורות, שתו יין נסך, ובמקום 
מרידתם שם ה' הכין ישועתם, בעוד עם ישראל מורד בו ה' כבר 
גרם לושתי למרוד בבעלה, להגיד לו 'מה אתה משתכר, אבא 
שלי שתה חביות של יין ולא השתכר', "וחמתו בערה בו", קם 
והרג אותה. ה' כבר הכין תרופה עוד בזמן שאנחנו מורדים בו.

"על כן אמרו רבותינו מגילה צריכה סרטוט כמזוזה, כאמיתה 
של תורה", הגמרא אומרת שבמגילה צריך לסרטט את הקווים 
כמו במזוזה, הקישו מגילה למזוזה, למה? כי באותו דור נשארה 

לנו רק האמונה.
כך גם אדם שקנה מזוזה ושם בפתח ביתו, כבר האמין בחידוש 
העולם ובכל פינות התורה, וה' שומר עליו. זה מה שאמר אונקלוס 
לחייליו, אפילו שאנחנו לא עושים רצונו של מקום הוא שומר 
עלינו מכח המזוזה. רבות צריך האדם לחזק את האמונה בליבו 
שכל מה שנעשה זה הקב"ה, שהקב"ה מזיז בעולם הזה כל דבר, 

עשה עושה ויעשה לכל המעשים כולם.
שבת שלום, אייל עמרמי
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איך הבדל שתי אותיות מאיר פרשה שלמה?

פרשת צווי ה' ומלאכו לבלעם בדבר הצטרפותו לשליחי בלק תמוהה ביותר. 
הבה ונתבונן בסדר האירועים: א. "ויאמר אלקים אל בלעם: לא תלך עמהם!" 
]כב, יב[ ב. "אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך אתם" ]כב, כ[ ג. "ויחר אף 
אלקים כי הולך הוא!" ]כב, כב[  )לאחר שכבר התיר לו בפה מלא ללכת, למה 
חרה אפו של השם?!( ד. ולבסוף "ויאמר מלאך ה' אל בלעם: לך עם האנשים!" 
]כב, לה[ )אחר חרון האף, איך שב השם והתיר לבעלם לילך עמהם לקלל?!(
במילים אחרות ובקיצור, מנהל השם שיח עם בלעם ואומר בלשוננו פעם 

אחר פעם: א. לא תלך! ב. לך!  ג. למה הלכת?!  ד. לך!
כל מי שמתבונן בסדר האירועים עומד משתומם, וכי משנה ה' ציוויו ו-'משיב 
דברו אחור'?! )לשון רמב"ן(, וכן 'ההוא אמר ויתנחם'?! )תמיהת הגר"א על 

כך שמשמע שהשם מתחרט על דבריו הראשונים(
אבל תורתנו תורת חיים היא, ובלשון הקודש בתורתה הקדושה כל מילה 
ואף כל אות ותג בתורה הם בעלי משמעות עצומה. יחי ההבדל הקטן. אם 
נשים לב להבדל, לעיתים נאמר בפסוק ללכת "עם" ולעיתים נאמר "את". 

ההבדל הוא עצום.
ההולך "עם" מישהו – הולך אליו כשווה אליו גם בפנימיותו, ובכוונתו, כלומר 
הוא "עימו", ורצונו ומגמת פניו שווים לאדם עימו הוא הולך. אבל ההולך 
"את" מישהו – טפל הוא אליו. אף שפעולת ההליכה זהה ושניהם הולכים 

יחדיו, והוא הולך לצידו, אין הרצונות והכוונות שווים.

אם נתבונן שוב בפסוקים הנ"ל, הפתרון הוא נפלא!
1. לא תלך "עם" שרי בלק – כלומר שאומר השם לבלעם, אל תלך איתם 

באותה כוונה שלהם וברצונם לקלל. ]"לא תלך עמהם! ולא תאור.."[
2. "אם לקרא לך באו האנשים", ]ליטול שכר[, אז "קום לך איתם", כלומר 

לך, אך שלא יהיה לבך דומה לליבם
3. לבסוף נמצא שבלעם הלך "עם שרי מואב", כלומר שהיה שש ושמח לקלל 
כמותם, ולכן: "ויחר אף אלקים..', שהשם כעס ועצרו מללכת, הדגיש בפניו 

שלא יהיה מחשבותיו כמחשבותיהם
4. אז מגיע המלאך לנגד עיניו, "ויתייצב מלאך ה' )מידת הרחמים( לשטן לו", 
היה זה מלאך של רחמים.. למנעו מן החטא. אך בלעם התריס כנגדו ואמר: 
"אם רע בעיניך אשובה", למוד )רגיל היה( שאומר דבר ומלאך מחזירו, ומעוצם 
רשעו השיבו המלאך: רצונך להיות כמותם?, אין בעיה, "לך עם האנשים!", 
אף אם מחשבותיך קלוקלות כשלהם, כי בדרך שאדם רוצה לילך.. מוליכין 
אותו. "אך דע לך" מוסיף המלאך, "אפס )על כרחך( את הדבר אשר אדבר 

אליך אותו תדבר".
נמצינו למדים עד כמה צריך האדם להתרחק מבעלי מחשבות קלוקלות ואף 
אם אתרע מזלו ונמצא בקרבתם שלא בטובתו, אל לא ללמוד, לא ממעשיהם 

ואף לא ממחשבותיהם.

מקורות: רש"י; רמב"ן; קול אליהו לגר"א

נאמנות בעל החוב

מספר הרב ר' משה קליגר הי"ו מביתר:

אמי ע"ה נפטרה בשבת קודש פרשת בהעלותך תש"פ, וההלוויה התקיימה 
במוצאי שבת קודש. ביום ראשון התעוררתי ממנוחת הצהרים בשל כאבי שיניים 
איומים ונוראים, עד שראשי חישב להתפוצץ. "משה", אני שומע את אמא 
שלי ע"ה אומרת, "אתה הולך לישון רגוע? ולי יש חוב אצל רופא שיניים!"...
יצאתי מיד מהחדר לחפש את מספר הטלפון של רופא השיניים. ארבעה 
חודשים שכבה אמי בבית חולים. בשבוע של הפטירה היא דיברה אתי על 
כספים שמונחים בבית וביקשה שנחלקם לצדקה, ושאקח 200 שקלים מתוכם 
כדי לשלם חוב לרופא שיניים. הבנתי אפוא שהיא באה דווקא אלי משום 

שאיתי היא דיברה על כך. אין מנוס, מוכרחים לטפל בעניין הרגע.
התקשרתי למשרד של הרופא וביקשתי אותו בדחיפות עליונה, ולכן הוא עזב 
פציינט באמצע טיפול. ביקשתי ממנו שיעיין ברשימות ויראה אם קיים חוב 
של אמי, אלה קליגר ע"ה. הרופא התפלא: "אמך היתה מסודרת ושילמה 
תמיד בזמן". בכל זאת הסתכל ואמר: "כן, יש חוב קטן 

של מאתיים שקלים".
ביקשתי ממנו שימחל על האיחור, ותיכף העניין 
יסודר. מיד התקשרתי לבני, הלומד בישיבה 
בשכונת 'בית ישראל', וביקשתי שישיג 200 
שקלים וילך למשרדו של הרופא, הממוקם 
סמוך לביהמ"ד של דושינסקי, ברחוב שמואל 

הנביא בירושלים, וישלם מיד את החוב.
רבע שעה אחרי שהתעוררתי כבר שולם החוב על 

ידי בני. וראה זה פלא: כאבי השיניים נעלמו מיד ב"ה כלא היו! זכתה אמי 
הצדקנית שלמחרת פטירתה כבר דאגה מלמעלה לסלק חוב כספי.

נוראות אומר הפלא יועץ בעניין חוב לבני אדם: מידה טובה היא באדם 
שכשיש לו חוב לא ישקט ולא ינוח עד שישלם חובו, הרי זה גורם טובה 
לעצמו, שקונה שם טוב לעצמו ומוצא ללוות וליטול בהקפה בעת שירצה 
כמה שירצה ויכול להתעשר, כי יותר מרויח אדם בנאמנות שמאמינים אותו 
יותר ממה שמרויח בממון שלו.. ומי שהוא זהיר בזה ויש לו מידה זו כשיש 
לו חוב, לא ינוח עד שיפרע, וכן ישא ביום ההוא קל וחומר בעצמו, על אחת 
כמה וכמה צריך להיות זריז לפרוע חוב שיש לו עם המקום ברוך הוא, ולהיות 
מן הזריזין שמקדימין למצוות, ומצוה הבאה לידו אל יחמיצנה, ולא ישקט 

ולא ינוח עד שיעשנה.
מדברים אלו אנו למדים על חשיבות המעלה של סילוק חובות, ואדם המסלק 
חובו ומשלם למי אשר חייב לו, זוכה הוא בכך לנאמנות בפני אחרים, אשר 
היא שווה פי כמה מונים מאשר אם היה הכסף עדיין בכיסו. ומוסיף הרב 
שעל אחת כמה וכמה שכל אדם צריך להרגיש בעל חוב לקב"ה, אשר נותן 
לו ומשפיע עליו בכל רגע ורגע, ובכל נשימה ונשימה, וירגיש תמיד בעל חוב 
כלפי הקב"ה, ובכך תמיד יתעלה בקיום המצוות, וכל זה הוא חלק ממעלת 
הכרת הטוב, שבעל החוב חייב להכיר טובה, בין אם זה לאדם אשר לו הוא 

חייב, וקל וחומר לקב"ה שגמלו כל טוב.
)גליון השגחה פרטית(
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לחץ דם

לחץ הדם הוא הלחץ המופעל על ידי נוזל הדם על דפנות כלי הדם. 
הלחץ הנמדד כאשר הלב מתכווץ ומזרים דם אל העורקים נקרא לחץ 

דם סיסטולי )הערך הגבוה(, והלחץ הנמדד כאשר הלב מתמלא 
בזמן מנוחה נקרא לחץ דם דיאסטולי )הערך הנמוך(.

לחץ דם תקין במבוגרים - 120/80 מ"מ כספית. ואילו לחץ 
גבוה הוא מעל 140/90 מ"מ כספית.

לחץ הדם אינו קבוע הוא מושפע מגורמים רבים ולכן 
עשוי להשתנות במשך היום. כדי לאבחן בודאות לחץ דם 
גבוה, יש לבצע שלוש בדיקות נפרדות בישיבה במנוחה, 

שלא לאחר עישון, כעס ושתיית אלכוהול. במידה ולחץ 
הדם גבוה בכל הבדיקות, יש להתחיל בטיפול. כמו כן חשוב 

לבדוק אם לחץ הדם הגבוה הינו ראשוני )סיבתו אינה ידועה( 
או משני )נלווה למחלות אחרות(.

יתר לחץ דם )יל"ד( בדרך כלל אינו מורגש, אינו כואב אך בעל השפעה 
מצטברת על כלי הדם ועלול לגרום לסיבוכים הקשורים בין השאר ללב, 

למוח, לכליות ולעיניים.

הגורמים ליתר לחץ דם: א. גורמים תורשתיים. ב. גורמים סביבתיים. 
ג. וכן גורמים לא ידועים.

על הגורמים התורשתיים ועל הגורמים הלא ידועים אין באפשרותנו 
להשפיע. אך ביכולתנו לטפל בגורמים הסביבתיים )חוסר פעילות גופנית, 

לחץ נפשי, תזונה לא נכונה וכד'(.
הטיפול:

* ירידה במשקל במידת הצורך. פעילות גופנית מבוקרת - להיועץ ברופא.
* הימנעות מעישון. הימנעות מאלכוהול. הורדת המתח והלחץ, מיצוי 
היכולת האישית. תזונה מתאימה. ובמידת הצורך טיפול תרופתי לפי 

המלצת הרופא המטפל.
* הגבלת צריכת המלח )נתרן כלורי(, אבל לא הימנעות מוחלטת! 
הקשר בין צריכת מלח ולחץ דם עדיין נחקר, בכל אופן יש 
להימנע מצריכה עודפת. הכמות המומלצת למבוגרים: 
כפית מלח אחת ליום )6 גרם מלח= 2,400 מ"ג נתרן(. 
לפי הסטטיסטיקה אנו צורכים בממוצע כ-2 כפיות מלח 
ביום. יש לשים לב למלח הסמוי המצוי במוצרי מזון כגון: 
בלחם, קרקרים, חטיפים וכד'. רצוי לבדוק את תכולת 
הנתרן לפני קניית מוצר המזון. הנתרן נמצא במזונות רבים 
ולא רק במלח השולחן. חשוב לשמור על צריכה מספקת 

של אשלגן, מגנזיום וסידן.
* בנוסף יש לצמצם צריכת סוכרים פשוטים )ממתקים, מיצים, 
עוגות(. צמצום צריכת שומנים רווים )בשר שמן, מוצרי חלב עשירים 
בשומן וכד'( אפשר לצרוך קפה - השפעת הקפה על לחץ הדם היא 

זמנית ולטווח קצר בלבד.

סוס ורוכבו

כשאדם רוצה לתת צדקה, היצר הרע אומר לו: אדם זה הוא רמאי אל תיתן 
לו, אבל אחרי שנתן את החמישים שקל הוא מרגיש ממש טוב. מרגיש 
התרוממות, כל אחד מרגיש את זה. לפני זה לא רצית לתת לו, היו לך עליו 
הרבה קשיות ושאלות, האם הוא רמאי או לא, אבל כשנתת לו את החמישים 

שקל ביד הרגשת התרוממות נעלה. 
מאיפה באה ההתרוממות הזו? אומר הרב שזו עקידת הגוף, תחיית המתים, 

החיית את הנשמה שלך - עכשיו אתה חי. 
רבי ירוחם הקדוש היה אומר שהשכל האלוקי והגוף הבשרי זה "סוס ורוכבו". 
הסוס הזה מבין ָדְּרֹבנֹות, עם הסוס לא מדברים במלים כמו שמדברים עם 
האדם, אלא מדברים אתו ב-ָדְּרֹבנֹות. "דברי חכמים כדורבנות וכמשמרות 
נטועים". אומרת הגמרא: מה דרבן זה מכון את הפרה לתלמיה להוציא חיים 

לעולם, אף דברי תורה מכוונין את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חיים. 
הגוף הזה צריך להיות כמו דורבן, סוס הוא סוס ויש עליו רוכב. אבל אוי 
ואבוי אם כ-"סוסתי ברכבי פרעה דמיתיך", אוי לו לאדם שנהיה כמו הסוס 
של פרעה, כבר אין שליטה לרוכב על הסוס, הוא רץ לתוך המים, אוי לאדם 

אם נתן לסוס שליטה עליו.
האדם חייב לשמור על הסוס – זה הגוף. התורה הזהירה "ונשמרתם מאד 
לנפשותיכם". האדם חייב לעבוד את ה' עם היצר הרע, עם העולם הזה והגוף 
"בשני יצריך", לעבדו בכל הלב, ביצר הטוב וביצר הרע. אבל היצר הרע צריך 
להיות כפוף תחת יצר הטוב. האדם שולט, הוא מחזיק את המושכות ומחליט 

איך הגוף מתנהג, איך אוכלים, איך חיים.
אומר הגאון הבן איש חי "זה א-לי ואנוהו", מה היופי של ה', היופי של היהודי, 
"זה א-לי ואנוהו" ראשי תיבות "זה השולחן אשר לפני ה'". לתת לה' כבוד, 

לשבת בשולחן בדרך ארץ כמו יהודי, זה נותן כבוד לה'. אכילה של יהודי 
תמיד צריכה להיות עם הזכרת ה', עם הזכרת חורבן בית המקדש, תאמר 

"שיר המעלות", פסוק מהתנ"ך, מה שאדם יכול. 
אומר הזוהר הקדוש מי שמזכיר את חורבן בית המקדש בסעודה, לעולם ה' 
יבנה את ביתו, לעולם לא יהיה לו התמוטטות בבית, לא גרושים ח"ו, אלמנות 
ח"ו, כלום. דבר לא יארע לו. בזוהר הקדוש כתוב שאכילה זה מזבח. רבי 
נחמן מברסלב היה אומר שאם האדם אוכל אכילה של קדושה הוא טורף 

את כל הקליפות. 
אדם צריך לנהג בדרך ארץ, ליטול ידים כמו שצריך, לברך ברכת המזון 
בישיבה כנהוג, לא בעמידה, לא למהר. כעת אני אוכל לפני ה' כאמור זה 
השולחן אשר לפני ה'. יש אנשים שעומדים בחנות עם לחמנייה, אוכלים 
בעמידה בלא דרך ארץ למרות שהם נטלו ידים, אך אדם כזה הוא רחוק מה'. 
אדם שאוכל לחם בטרוף ולא בנחת, אומר הזוהר שידע האדם שהוא רחוק 

מאד מה', הקורבן הזה שלו מתקבל מהסטרא אחרא. 
צריך לישב בנחת ולומר דברי תורה, כמו שאומר רבנו האר"י שאין לו לאדם 
לקום מהשולחן בלי לומר דברי תורה. זה קשה, אדם ממהר, האוכל טעים, 
רוצה לסיים מהר, אך חכה בסבלנות, אתה יהודי בן תורה, תאכל בנחת, 

לאט, תאמר דבר תורה. 
אומר הבן איש חי הקדוש לעולם אל תשים משהו מתחת לשולחן, נמצאים 
שם כל החיצונים, כל מה שהאדם ברא בעבירות, בארוחה כולם באים. לכן 
נוטלים את המים האחרונים. אמר רבי שמעון אגסי שפעם אחת הוא שם 
בקבוק מתחת השלחן, הבן איש חי הוציא לו את זה. שאל רבי שמעון: יאמר 

לי מורי ורבי, הרי רק מתחת למיטה 
אמרו. ענה לו הבן איש חי, שאת זה 
גילו לכל העם, אני כעת מגלה לך 
שמתחת לשולחן יש יותר מזיקים 
וחיצונים מאשר יש מתחת למטה. 

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א 
"חובת הלבבות"
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ישועת השם בזכות החזקת התורה

בארה"ב ישנו יהודי חרדי בשם חיים רימר )שם בדוי(, איש עסקים. ברוך 
ה', פרנסתו מצויה בריווח. דא עקא, שהוא לא מוכן לתרום אפי' שקל אחד 
לאברכים ובני תורה. לארגוני רפואה, גמחי"ם וכד' תרם בשמחה, אך לבני 
תורה –"שילכו לעבוד", טען, מדוע שלא יעשו זאת?". היו שניסו להסביר לו 
את טעותו – אך נחלו כישלון. הוא לא היה קמצן, אך לתרום ללומדי התורה 

– סירב בכל התוקף.
בת היתה לו, כשרה וצנועה. לרוע מזלה, היא היתה חולה במחלה נדירה 
שמונעת ממנה להתחתן עם כל אחד אלא רק עם אדם החולה ג"כ באותה 
מחלה. את טובי הרופאים הזעיק אביה אך ללא הצלחה יתירה, וכן תשורה 
נאה הבטיח חיים לשדכן שישדך לבתו את זיווגה, אולם, שידוך עבורה – אין.

בצר להם, החליט אביה לטוס לארץ הקודש ולהפיל תחינה בכותל המערבי. 
הוא הזמין כרטיס טיסה, ומיד כשהגיע לארץ ישראל שם פעמיו לעבר המקום 
הקדוש. בכניסתו נטל ספר תהלים והתיישב על אחד הכיסאות ברחבה, מתכוון 
לפתוח בתפילה עבור בתו, הבעיה, שהוא חש לפתע כאילו ליבו בל עימו. כל 
הרגשות נחסמו, הדמעות יבשו, לא היה לו חשק לפתוח את ספר התהלים.

הוא סוקר את האזור סביבו בייאוש, כשתחושה מוזרה מזדחלת לליבו. במרחק 
מטרים ממנו הוא מבחין באברך שעומד וקורא תהלים בהתרגשות, כשדמעותיו 
מרטיבות את חליפתו. נראה שצרה קשה מתרחשת עליו. חיים רימר מביט 
בו במשך דקות אחדות, אך האברך לא שם לב וממשיך להתפלל ביבבות 
חרישיות. לאחר דקות ארוכות כנצח, כשמיודענו חושב לעצמו: 'מה איתי? 
למה אני לא מתפלל ככה? – הוא חש לפתע גל של התעוררות עובר עליו, 
והחל עד מהרה לקרוא תהלים ברגש, כשמעיניו 
החלו לנשור דמעות של צער נוקב שהרטיבו את 
ספר התהלים. הוא קרא ללא הפסקה, ולאחר 
כשעה של קריאת תהלים, עצר והסתכל שוב 

על האברך, שהמשיך להתפלל בבכיות.
הוא החליט – 'עד כאן. אני ניגש אליו ושואל 
מה קרה'... "סליחה שאני מפריע, אבל... 
אולי אני יכול לעזור במשהו?". האברך הביט 
בו בעיניים אדומות ואמר: "תזכו למצוות, 

אבל אני לא חושב שיש באפשרותכם לעזור"... אך לאחר הפצרות מרובות 
ניאות האברך לספר. "תשמע, יש לי בת שבאה בקשרי שידוכין עם בחור 
מופלג בתורה, שלומד בהתמדה רבה. הבעיה: אין לי כסף להוצאות החתונה, 
לנדוניה, לאולם ובעצם לכלום. וזאת מלבד שאר החובות המעיקים עלי. אי 
לכך, חששי העמוק הוא שהשידוך עומד להתבטל, לצערנו הרב. אמרתי 

לעצמי, אבוא לכאן ואתפלל לקב"ה, שישלח לי את עזרתו".
חיים רימר שמע זאת, וליבו נכמר בקרבו. הוא נקלע לסערת רגשות. סיפורו 
של האברך נגע לליבו, אך מצד שני, הוא 'לא נוהג' לתמוך בבני תורה... לאחר 
רגעים ארוכים של מחשבה, החליט לתת לאברך את כל הסכום לו הוא זקוק. 
ההחלטה לא היתה קלה, אך הוא מצא את עצמו שואל במהירות: "בכמה 

מסתכמות כל הוצאות החתונה?"
"מאתיים אלף שקל", השיב האברך המופתע. לתדהמתו, הוציא חיים פנקס 
שיקים ורשם עליו סכום של 55,000 דולר. הוא מגיש אותו לאברך שעמד 
בהלם. לאחר דקה התעשת האברך מהפתעתו העצומה והחל מברך את חיים 
בכל הברכות שכתובות בתורה, כשהוא מרוגש ושמח כולו. כשסיים, שאל את 
חיים למעשיו הוא כאן, ועל מה ראה לתרום לו כך את כל הסכום במלואו. זרם 
הדמעות נפרץ שוב, וחיים התחיל לספר לו על העושר שה' בירכו, ואת סיפורה 
של בתו, שחולה במחלה הנדירה, ולא מוצאת את זיווגה כבר שנים ארוכות.

האברך הרגיע אותו, ובירך אותו. "מי יודע, אולי בזכות החסד הכביר שגמלת 
עימנו תמצא בתך את הבחור המתאים בקרוב". חיים ענה 'אמן' נרגשת 
מעמקי ליבו, והם נפרדו בהחלפת מספרי טלפונים הדדית, כשהאברך מוסיף 
כל הזמן לברך אותו ולהודות לו על עזרתו הרבה. "אם ימצא בחור מתאים, 

אתקשר אליך", הבטיח.
מהכותל המערבי, פנה האברך לבנק בו התנהלו חשבונותיו. הוא ניגש לפקיד 
הבנק, שהיה חרדי, והגיש לו את השיק. הפקיד ראה את הסכום, וקריאת 
הפתעה נשמעה מפיו. "אתה??? הוא המשיך – "הרי כל הזמן אתה מגלגל 
חובות, ולכל היותר מפקיד שיקים של כמה מאות שקלים", הפקיד עוד לא 

נרגע והוסיף בלחישה "שלפעמים גם חוזרים"...
"תרגע, שמוליק", אמר לו האברך, "בא תשמע את הסיפור שמסתתר מאחורי 
שיק זה". והאברך החל לספר לו את כל הסיפור בהתרגשות, על המצוקה 
הכספית שלו, על חיים רימר ועל בתו המחפשת שידוך. כשסיים, קפץ הפקיד 
ממקומו כנשוך נחש. "אתה לא תאמין, יש לי אח, שבנו חולה בדיוק במחלה 
הזו!!!. הוא בחור ישיבה שלומד כאן בירושלים. אחי סיפר לי לפני כמה 
חודשים שבנו מחפש שידוך, אך הוא לא  יכול להתחתן אא"כ ימצא בת 

ישראל שחולה גם היא במחלה זו!"
הפקיד מיהר להתקשר לאחיו, ולברר את שם המחלה. התברר שהיא זהה, 
ושבתו של חיים רימר – ואחיינו, חולים באותה מחלה חשוכת מרפא. הטלפון 
הבא היה לחיים רימר, ששהה באותו זמן בחדרו שבמלון. הוא הגיע לבנק בתוך 
רבע שעה. בתוך שלושה שבועות נשברה שם הכוס, לשמחת כל הצדדים... 

)גליון קבלת שבת(

ְׁשִמי ֹנַעם ִׁשְטִרית ִמִּכָּתה ג 
ֵּכיף ִלי ְּבִלּמּוִדים ְוֵכן ִעם ְסַגן ְמַפֵּקַח ֶׁשּנֹוֵתן ַהְרֵּבה ְּפָרִסים ְוִטּיּוִלים. 

טֹוב ִלי ֲאִני אֹוֵהב ִלְלֹמד ְוַגם ֵיׁש ַהְרֵּבה ֲחֵבִרים טֹוִבים ִעם ֶּדֶרְך ֶאֶרץ.
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את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר )כב, ו(- המפרשים מעירים על שינוי הלשון בפסוק זה, שביחס לברכה, הלשון היא 
לשון הווה )"מבורך"( ואילו ביחס לקללה הלשון היא לשון עתיד )"יואר"(. מבאר הכלי יקר, וכן מבואר גם באור החיים, שלבלעם 

לא היה כוח לברך, אלא שהיה רואה עתידות, וכשהיה רואה אדם העתיד להתברך, היה "מברך" אותו שיצליח, כך שכאשר 
יצליח אותו אדם, הוא יתלה את ההצלחה בברכת בלעם. לכן נאמר "מבורך" בלשון הווה, שמי שבירכו בלעם, זהו משום שכבר 

בשעת הברכה הוא מבורך מאליו, וברכת בלעם אינה מעלה או מורידה.

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



רבינו מאיר / המהר"ם מרוטנבורג

מהר"מ )מורנו הרב ר' מאיר( נולד בגרמניה לאביו ר' ברוך רבה של העיר 
וורמס. בין רבותיו היו רבי יחיאל מפריז ורבי שמואל מפלייזא, שאותם 
פגש כשנסע ללמוד בישיבות צרפת, ורבי יצחק בן משה בעל האור זרוע.

לעת זקנתו החמירו רדיפות היהודים בגרמניה. היהודים נחשבו אז בגרמניה 
לעבדי האוצר ולכן הייתה אסורה עליהם הגירה מגרמניה משום שזה היה 
נחשב אז בעיני השלטונות כבריחה. המהר"ם שהיה מעורב בארגון של 
הגירה שמטרתו היה לעלות לארץ ישראל, החליט לברוח יחד עם משפחתו 

מגרמניה.
יהודי מומר שהלשין עליו בעת שכבר הגיע לאיטליה, הביא להחזרתו 
לגרמניה, ולכליאתו ביום ד' תמוז שנת ה' אלפים מ"ו )למניינים 1286( על 
ידי הקיסר רודולף הראשון במבצר אנזיסהיים, היות שאותה עיר עמדה 
לשמש מקום ריכוזם של הבורחים האחרים, נתפס המהר"ם לא רק כחוטא 
בעצמו בעצם הבריחה אלא גם כמי שאחראי לתנועת הבריחה כולה. הקיסר 
תבע סכום עצום של 20,000 מארק תמורת פדיונו, ותלמידו רבינו אשר, 

הרא"ש, אף אסף את דמי הכופר.
בתחילה לא ניתן לו כלל לעסוק בלימוד תורה, עד שריחם עליו אחד משרי 
הממשלה וביקש שיקלו עליו במאסרו, והביאו לו, על פי בקשתו, קלף ודיו. 
על פי המסופר מכוון שלא היה לו ספר תורה, והיה לו צער רב על שלא 
יכול לקרוא בתורה בשבת, התפלל המהר"ם וניתן לו משמים אחד מי"ג 
ספרי התורה שכתב משה רבינו במדבר, וממנו העתיק מילה במילה. עד 

היום נמצא ספר התורה בפראג, בבית הכנסת "אלטנוישול".
על פי המסורת המקובלת, לא הסכים המהר"ם שסכום כופר הנפש שהתבקש 
עבורו ישולם, כדי שלא להפוך את סחטנות השלטונות למשתלמת, על פי 
המשנה )גיטין פ"ד מ"ו( שהנחתה אותו ולפיה "אין פודין את השבויים יתר 
על כדי דמיהן, מפני תיקון עולם". כתוצאה מכך היה כלוא במשך שבע 

שנים, ולבסוף נפטר בכלא.
במהלך שבע שנים אלה שמר על קשר עם הקהילות, שכן חכמי הדור המשיכו 
לפנות למהר"ם בשאלותיהם והיו מתלמידיו שהורשו להיכנס אליו לכלאו.

גם לאחר פטירתו סירבו השלטונות לאפשר את פדיון גופתו, רק שבע שנים 
לאחר מותו )!( נפדתה לבסוף גופתו על ידי יהודי עשיר בשם אלכסנדר 
ווימפן בן שלמה, שתרם למטרה זו את רוב רכושו. וכך נקבר ר' מאיר 
מרוטנבורג בעיר וורמייזא בחודש אדר בשנת ה'סז )1307(, ור' אלכסנדר 

בן שלמה זכה לאחר מותו להיקבר לצדו של מהר"ם.
חמש שנים לאחר פטירתו, בשנת 1298 התחוללו מעשי הטבח של רינדפלייש, 
שהתפתחו בכל מרחבי בוואריה, והביאו איתן הרס וחורבן לקהילות הגדולות 
וליישובים היהודיים. אז נעקדו על קידוש השם שניים מגדולי תלמידיו, רבי 

מרדכי ב"ר הלל וגיסו רבי מאיר הכהן בעל "הגהות מיימוניות"
רבים מתקנותיו של מהר"ם התפשטו בכל קהל ישראל – אחת מהם היא 

אמירת הפסקא "הנרות הללו" אחרי הדלקת נרות של חנוכה.

חידותחידות

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
בלקבלק 1.  אריה לא ישכב עד שיאכל

2.  אשתו של האריה

3.  "ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה ל..."

4.  אשת החמור

5.  בקש בלעם שיבנו לו שבעה...

6.  איך קראו לאבא של בלק?

7.  "מה טובו אהליך יעקב... ישראל?
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התשובה לטור המודגש בתשבץ:
"ויפתח ה' את       -         "

תשובות לחידות משבוע שעבר:

אדם שט בסירה בבריכה. הסירה עמוסה 
בכדורי ברזל. האיש משליך את הכדורים 

לבריכה ומתבונן במפלס המים.

 מה לדעתך יקרה?
 א. מפלס המים יעלה

 ב. מפלס המים ירד
ג. מפלס המים לא ישתנה

1. הביטוי ''זאת חוקת התורה'' מצוי רק פעמיים בתורה: האחד בפרשה והשני היכן? ב. 
מה למדים מכך?

2. שנינו בתענית דף ט' :''3 פרנסים עמדו לישראל ו-3 מתנות טובות ניתנו על ידם''. מי 
הפרנסים ומה ניתן בזכותם?

3. מדוע קראו למן: "הלחם הקלוקל"?

תשובות:
1. מופיע גם בבמדבר לא כא. בעניין טהרת כלי מדין. כתב השפתי חכמים )בפרשת 

חקת ( בשם הרא"ם שהזו עליהם מאפר פרה אדומה, או שעצם הציווי להטבילם 
במקווה הוא חוקה, שלמה לא יועיל טבילה באלף סאה במקום אחר.

2. תלמוד בבלי - תענית ט. ר' יוסי בר' יהודה אומר שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל 
אלו הן משה ואהרן ומרים וג' מתנות טובות ניתנו על ידם ואלו הן באר וענן ומן. באר 

בזכות מרים, עמוד ענן בזכות אהרן,  מן בזכות משה. 
3. במדבר - רש''י, בלחם הקלוקל. לפי שהמן נבלע באיברים קראהו קלוקל, אמרו, 

עתיד המן הזה שיתפח במעינו.
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19:25 )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  

19:25 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:55 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:25 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:45 )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      19:35

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

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       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 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        22:00    חדש! – ביה"כ "קול יעקב", רחוב הנביאים 22, מודיעין

זמני  תפילות  ושיעורים

חדרי 
אירוח
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!
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