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משגיח מן החלונות
כי לעולם חסדו

האמונה תלויה בפה

בפרשת חוקת ראינו שה' אמר למשה "יען לא האמנתם בי 
להקדישני", כלומר "אתם לא האמנתם בי", החטא שלכם הוא 
בחסרון אמונה, אני אמרתי "ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן 
מימיו", ואילו אתם עשיתם אחרת. ובאמת צריך להבין, במה יש 

כאן חסרון אמונה בדרגה של משה רבנו ע"ה.
כתוב בספר ליקוטי עצות )אמת ואמונה מ"ה( לרבנו מברסלב 
הקדוש, "האמונה תלויה בפה של האדם, שצריכין לדבר האמונה 
בפה, כמו שכתוב: אודיע אמונתך בפי. ועל כן כשאדם נופל 
מאמונה ח"ו, עצה לזה – שידבר האמונה בפה, שיאמר בפה 
מלא שהוא מאמין וכו", זה "האמנתי כי אדבר" – רק הפה מייצר 
אמונה, לכן זה לא תלוי רק בלב או בשכל, שעל ידי שיאמר בפיו 

שמאמין שה' יושיעו יגיע לאמונה שלמה.
לכן הקב"ה אמר למשה 'אני רוצה שתראה לעם מהו כח הפה, 
אתה מדבר אל הסלע ויוצאים ממנו מים'. שכולם יראו איך לוקחים 
לב סלע ומרסקים אותו בדיבור, "והסירותי את לב האבן", איך 

מסירים את לב האבן? ע"י דיבורים.
ואומר הרב )חיי מוהר"ן תמ"א(: פעם אחת דיבר רבנו ז"ל עם 
רבי יעקב יוסף )מפולאנה( וסיפר לו משל למלך ששלח את בנו 
למרחקים ללמוד חכמות, אחר כך בא הבן לבית המלך מלומד 
בכל חכמות, וציוה המלך על הבן ליקח אבן גדולה מאד כמו אבן 
הריחים ולישא אותה על עליות ביתו, ולא היה יכול הבן הנ"ל 
לישא את האבן, ונצטער הבן מאוד על שאי אפשר לו למלאת 
רצון אביו המלך, עד שגילה לו המלך דעתו ואמר לו, היעלה על 
דעתך שאני אצוה עליך דבר כבד כזה? אין כוונתי לזה כלל, רק 
שתקח פטיש חזק ותכה ותפוצץ את האבן לחתיכות קטנות, 
ובזה תוכל להעלותו על העליה. כמו כן השם ציוה עלינו שנשא 
לבבנו אל כפים.. ולבבנו הוא לב האבן, והוא אבן גדול וכבד מאד 
ואי אפשר להרים אותו להשם יתברך בשום אופן, רק על ידי 
שניקח פטיש ונשבר ונפוצץ את לב האבן ואז נוכל להרים אותו, 

והפטיש הוא הדיבור.
"דיברתי אני עם ליבי" )קהלת א ט"ז(, כל הזמן לדבר אל הלב, זה 
ישבור את לב האבן. לכן הקב"ה ביקש ממשה 'תראה להם מה זה 

כח הפה', "לא האמנתם בי", לא הראתה להם מהי אמונה. איך 
אדם ממיס את האבן הזו? עם דיבורים, "אנכי הצור אגם מים".
האמונה זה הדבר המרכזי אצל האדם, והיא תלויה בקדושת 
הדיבור, לכן הכי הרבה להרבות בשתיקה ולהמנע מדיבורים 
מיותרים, כמה שרק יכול שישתוק, 'עד שיהיה קשה לך הוצאת 
הדיבור מפיך כמו הוצאת מטבע מכיסך'. "לא מצאתי לגוף טוב 
אלא שתיקה" )אבות א, י"ז(, הכי בריא זה לשתוק! ה' שם לנו 
מסכות על הפה ואומר לנו 'תשמור על הפה שלך', כל מה שה' 
עושה זה כדי ללמד אותנו מוסר, 'תשמור על הפה שלך במיוחד 
שאתה ליד אנשים ואם לא תקבל קנס'. גם ראש הממשלה, גם 
שר הבטחון כולם שומרים על הפה שלהם עכשיו. "לדעת בארץ 
דרכך", מה שאתה עושה בארץ זה הדרכים שלך השם כדי שנדע 

מה אתה רוצה מאיתנו.
אומר החתם סופר, על דברי הגמרא שאם יש ספר תורה שנשרף 
או נמחק ל"ע, ועדיין אפשר ללקט מכל הספר 85 אותיות, עדיין 
נשאר בו קדושת ספר תורה, ומצילים אותו מפני הדליקה בשבת. 
אומר החתם סופר 85 אותיות זה בגימטריה "פה". אדם ששומר 
על פיו ולא מדבר בגנות אחרים ולא נבלות הפה, אפילו שהוא 
בלוי כולו, מצילים את אותו אדם מפני הדליקה, יש לו קדושת 
ספר תורה. "הכוונה היא להראות קדושת הפה, כי ע"י הפה יכול 
להציל כל האדם", מפעל האמונה זה הפה, אדם לא יכול לפגום 

בו, אחרת האמונה שלו תיפגם.
לכן אומר החתם סופר, "בית מלא ספרים חייב מזוזה, אם יש 
מזוזה בפתח הבית זה פטר את כל הבית ממזוזה. רומז לנו כי 
גם אם האדם קדוש כמו מלאך לא יועיל לו אם לא מקדש פתחי 
פיו. אבל אם פתחי פיו שמורים קדוש יאמר לו כי הכל תלוי 
בפתחי פיו". לכן אדם צריך לדעת שהפה שלו זה מותר האדם מן 
הבהמה, זה הנשמה שלו, "נפשי יצאה בדברו", הפה של האדם 

צריך להיות שמור ואם חטא מיד יחזור בתשובה.
לכן אומר המגיד מקוז'ניץ "וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל 
עליו – טמא הוא, רצה לומר מי שמדבר כל מה שחושק הוא כלי 
פתוח, אין מכסה – טמא הוא". זה "אסתרא בלגינא קיש קיש 
קריא", מדבר בלי הפסקה. לכן "סייג לחכמה שתיקה", אם לא 
צריך לדבר יש לשתוק, אבל במקום שצריך לדבר עם אשתו, לחזק 

אנשים בתורה, לדבר דיבורי אמונה –  שם ידבר.

שבת שלום, אייל עמרמי

רק קצת תורה... ועוד קצת...
על פי המשל
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רק קצת תורה.. ועוד קצת ועוד קצת...

חז"ל )ויק"ר ל"ה( דרשו את הפסוק )תהלים קיט, ט( "ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי ָוָאִׁשיָבה 
ַרְגַלי ֶאל ֵעֹדֶתיָך", שדוד המלך חישב בכל יום ללכת לצורכי המלוכה ולבסוף 
מצא את עצמו בבית המדרש. והשאלה ידועה, מה סבר דוד המלך בהתחלה 
כאשר תכנן להיפגש ולעסוק בעניני המלוכה, וכיצד מצא עצמו בבית המדרש?
נעבור לשאלה נוספת: הגמרא מספרת על הלל שהיה נותן חצי ממשכורתו 
להיכנס לבית המדרש, פעם לא השתכר מאומה, ועלה על הגג ושמע את 
דברי התורה מהחלון, עד ששלג כיסה עליו ונתעלף. והקושיא מפורסמת איך 
לא חשש הלל לסכן את עצמו עבור לימוד התורה, והרי אין זה מהדברים 
שצריך למסור נפשו עליו? זאת ועוד, חז"ל אומרים שהלל מחייב את העניים, 

והקושיא, וכי אפשר לדרוש מכל עני מרוד להיות בדרגה של הלל הזקן?
תשובה על כך ניתן להסביר על משל:

יהודי אחד היה מכור לטיפה המרה, כל יומו הסתובב סביב 'משקה'. לא למד, 
לא עבד, לא עשה מאומה, שתה ושתה. קרוביו התכנסו וטכסו עצה להניאו 
ולגמול אותו מהרגלו המביש שמכלה את ממונו וגופו וממיט חרפה על 
משפחתו. לבסוף קראוהו לרב העיר אשר נזף בו קשות עד שהתחייב לחדול 

ממנהגו, וילך לעבוד להרויח את פת לחמו לפרנס את משפחתו.
למחרת קם מוקדם והתפלל, והלך לעבודה, כל בני המשפחה היו דרוכים 

וקיוו להצלחת המפנה בחייו. אולם בצהריים התמהמה לשוב, הקרובים ישבו 
וציפו במתח, כאשר עבר הזמן הלכו לחפש אותו ובראשונה פנו כמובן לבית 
המרזח העירוני, ואמנם שם מצאו אותו כימים ימימה, מבוסם כליל ומתגולל 

בשכרותו. תפסוהו והביאוהו הביתה.
כאשר התפכח שבו והביאוהו לבית הרב, הרב פנה אליו בארשת פנים חמורה, 
מה קרה לך, הרי הבטחת בהן צדקך שתלך לעבוד, איך הגעת לבית המרזח?

אני אסביר לרב, פתח היהודי בהתנצלות, קמתי על מנת ללכת לעבוד באמת, 
לעזור למשפחתי, להתחיל דף חדש, בדרך חשבתי שכדי שהעבודה תצליח 
והכל יזרום כראוי, אני צריך רק כוסית משקה אחת, להמריץ את המערכות 
הפנימיות, הכל בשביל העבודה. נכנסתי לבית המרזח שתיתי כוסית, ורק עוד 
כוסית, למען העבודה כמובן. ופתאום מצאתי את עצמי מתגולל בשכרותי.

אף כאן להבדיל להמחשה, אבל ליינה של תורה, דוד המלך אמנם התכוון 
ללכת ולעסוק בענייני המלכות כפי חובתו, אך בדרך חשב שכדי שיהיה לו 
כח וטעם להתעסק בעניינים הגשמיים הוא צריך רק מעט ללמוד קודם. 
הוא נכנס לבית המדרש, ללמוד שעה קלה, והנה שכח מהכל ושנשקע כולו 

בלימוד התורה. ואשיבה רגלי אל עדותיך.
הלל לא חשב להישאר על הגג תחת מעטה השלג, 

הוא עלה רק לשמוע קימעא דברי תורה מפי 
שמעיה ואבטליון כדי להשיב את נפשו, וכך 
עוד דקה ועוד דקה. עד שהתכסה כליל בשלג 

והתעלף.
ועל זה מחייב הלל את העניים, הן העניים 

בכסף, והן העניים בדעת, נכון שלעתים קשה 
מאד, אך לפחות תנו את ההתחלה, את הדקות 

הראשונות, הכל יבוא אחרי זה בסיעתא דשמיא.

משגיח מן החלונות

הסיפור שאני כותב מתחיל בסיפור סתמי שסיפר לי החברותא שלי. סיפור 
על אדם פשוט אשר בתחילת התקופה לפני שנאסרו המניינים בשטחים 
פתוחים, החליט לקיים מנין מרפסות, כדי שיוכלו להשתתף בו גם אנשים 

מבוגרים שלא יוצאים מהבית.
הוא התקשר לשכנים הרלוונטיים מכל האזור, תיאם שעות נוחות ועבד 
במשך כמה שעות שיקום המניין. בדיוק ביום למחרת התקשרו לאותו יהודי 
והודיעו לו שעליו להיכנס לבידוד. אותו יהודי חשב לעצמו: "אני חשבתי 
שכביכול אני דואג לאחרים, ובסופו של יום הקדוש ברוך הוא הראה לי שאני 

דואג שלי יהיה מניין..."
מאחר ואני גר באזור מתחרד, שבו אין כלל מרפסות, באזור שלי לא היה 
מניין כלל, אבל החלטתי שאנסה להקים מניין. בסיעתא דשמייא הצלחנו 
לארגן מניין חלונות מכמה בנינים, כשאחד השכנים הגר בקומת הקרקע יצא 
לחצר והיה שליח ציבור. ראיתי כאן את טיב ההשגחה, שמשמיים שלחו את 

הסיפור הנ"ל כדי לעודד אותי לארגן את המניין הזה.
התקופה הזו הייתה ניכרת ההשגחה הפרטית של כל אחד בכלל, בכל 

ואחד בכל התחומים, הן ברוחניות והן בגשמיות. 
למדנו להעריך את בית הכנסת, את הלימוד בבית 
הכנסת, את המשפחה שלנו, את הביקורים אצל 
סבא וסבתא, את ההשגחה הפרטית בזה שיש 
מקום עבודה יציב, את החיים, את הנשימה 
שלנו. את חשיבות הפה שלנו, את האחדות 
שלנו, את היצירתיות של כל המשפחה ועוד.
הלוואי שכולנו נזכה להמשיך בערכים אלו 
ולהכיר בכל הטובות של השי"ת עלינו, ולהאמין 

בה׳ יתברך באמת ובתמים.
על דברים מעין אלו נאמר "כל מה שאדם עושה – לעצמו הוא עושה", רבותינו 
אמרו )סוטה ח:( במידה שאדם מודד בה מודדים לו, ואמרו כן על הענישה 
המגיעה לסוטה, וכן נתנו דוגמאות נוספות כגון שמשון שלקה בעיניו, ובודאי 
שמידה טובה מרובה ממידת פורענות, אם על רעה השם משלם מידה כנגד 
מידה, קל וחומר ומאליו מובן, שכך היא המידה גם לטובה, ביחסו החיובי 
של ה' כלפי מעשינו. השכר המגיע משמים על מעשינו ניתן על פי יחסם של 

האנשים לתורה ולמצוות בין אדם למקום ובין אדם לחבירו.
ככל שיתמידו האנשים בהליכה בתמימות עם השי"ת, בשיפור מידותיהם 
וביחס אוהב ודואג אחד לשני – הם יקבלו יחס דומה משמים. כי "ה' צילך", 
כשם שהצל צמוד לאדם, כך כל הקורה לאדם מאת ה' - צמוד למעשיו, 
לטוב ולרע. הנהגה זו של 'מידה כנגד מידה' מגבירה מאד את מידת הבטחון 
בה' והשענות על עזרתו. כי האדם הרואה הנהגה זו לבו בטוח שמה' היתה 
לו כל זאת, וכך מצות הביטחון בבורא מתחזקת על ההנחה וההרגשה שאין 

מקרה בעולם.
)דרשו(

נ.ב. יש לציין כי צירוף למניין מרפסות, כשכל העשרה מתפללים אינם במקום 
אחד, שנוי במחלוקת הפוסקים, ודעת מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף להחמיר 

בזה, וכל אחד יעשה כשיטת רבותיו.
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קורונה מחלה קלה או קשה

לאחר שכבר חשבנו שאנו חוזרים לשגרה רגילה, הקורונה הכתה שוב, 
כפי מה שמכונה אצל אנשים "גל שני", האמת שזה כלל לא גל שני, 

אלא עדיין גל ראשון, רק כשהוסרו ההגבלות חזרו המעט חולים 
שנשארו והדביקו את השאר.

מסתבר, שהמחלה הזו, שעדיין רב הנסתר על הנגלה בה, 
ממשיכה להפתיע את החוקרים שוב ושוב, הקב"ה מזכיר 
לנו מי הבעל הבית על העולם, אנחנו יכולים להמשיך 
ולחקור ולפתח, אבל כל עוד לא ננסה להבין מה הקב"ה 
רוצה מאיתנו, לא הגענו למטרה, והנגיף ימשיך להפתיע 

בנו ללא רחם.
מעל חמישה מיליון אנשים ברחבי העולם החלימו מנגיף 

הקורונה, אך ייתכן שעבור חלקם מדובר רק במערכה הראשונה 
בקרב ארוך הרבה יותר. בעוד רוב הסובלים ממחלה קלה ומתאוששים 

לחלוטין בזמן קצר, נראה כי חלק קטן מהחולים ממשיכים לסבול 
מהשלכות מאוחרות של המחלה במשך שבועות רבים ואפילו חודשים. 
בשל כך הקריטריונים לשחרור חולים בישראל ובמדינות רבות אחרות 

מחמירים יותר, ומחייבים שתי בדיקות שליליות לנגיף. 
מומחה למחלות זיהומיות מבריטניה, נדבק בנגיף לפני מספר חודשים. 
תחילה הוא חש רק חולשה קלה, אך תוך כמה ימים התרבו התסמינים 
שחווה וכללו אובדן חוש הריח, תחושת כבדות, לחץ בחזה, בעיות במערכת 

העיכול, סחרחורות ותשישות, שנמשכו שבעה שבועות. 
אצל חולה אחרת ללא מחלות רקע, המחלה התבטאה תחילה דווקא 
בלחץ בחזה ובנימול ברגליים. בשבועות הבאים היא פיתחה שיעול, 
חום, בעיות בבטן ואיבדה את חושי הטעם והריח, בדומה לחולי קורונה 
אחרים. אולם בניגוד לרובם, התסמינים שלה לא שככו. הם המשיכו 

לבוא בגלים, ואילצו אותה להישאר בביתה למשך 89 ימים.
חולה אחרת, סובלת מתסמינים כבר כ-15 שבועות. המחלה החלה 
כהתקררות או שפעת, ואף על פי שמצבה השתפר בשבוע 
הרביעי למחלה, הוא החמיר שוב בהמשך, והתסמינים 

שחוותה בדרכי הנשימה התפשטו גם לליבה.
יותר ויותר חולי קורונה מדווחים על תסמינים שנמשכים 
כשלושה שבועות ובמקרים מסוימים אפילו כמה חודשים. 
למדענים והרופאים מתברר בהדרגה שנגיף קורונה אינו 
בהכרח מחלה קצרה וחולפת אצל חולים צעירים. לא כל 
החולים יתאוששו תוך שבועיים, וגם אלה שאובחנו כמקרים 
קלים עלולים להיאבק בבעיות בריאותיות זמן רב לאחר שהנגיף 

נעלם מגופם.
בינתיים ועד שהישועה תגיע, עלינו להזהר במשנה זהירות בדין "ונשמרתם 
מאוד לנפשותיכם" ולהמשיך לעשות חשבון נפש פרטי וכללי, לנסות 

להבין מה הקב"ה דורש מאיתנו לעשות.

אכילה קדושה

הגמרא אומרת שלפני שהאדם אכל יש לו שתי לבבות, אבל אחרי שאכל 
אין לו אלא לב אחד, שנאמר "ויאכל בועז וישת וייטב לבו". מסביר הרב מה 
הפרוש, לפני האכילה אדם עובד את ה' גם עם היצר הרע וגם עם היצר הטוב, 
אבל אחרי האכילה אתה עובד אותו או עם היצר הרע או עם היצר הטוב, מה 
יקבע? צורת האכילה של האדם, אם אכל בדרך ארץ, בכבוד על השלחן כמו 
שההלכה מצוה, ביטל היצר הרע, אבל אם אכל לא בסדר, היצר הרע שולט. 
בגמרא כתוב שרב חסדא הקשה קושיה לרב, אמר לו רב המתן עד שאלך 
לאכול בשר ואחר כך אני אענה לך. אכל, וענה לו תשובה. נשאלת השאלה, 
למה הוא היה צריך ללכת לאכול? מסביר רבי צדוק שאכילתו של רב היתה 
בכזו קדושה שהיתה מבטלת לו את היצר הרע מהראש, רק היצר הטוב נשאר, 

לכן לאחר אכילתו הוא היה מגיע לתשובה מהר. 
כשהאדם אוכל כמו בן אדם זה עקדת הגוף, אבל תחיית מתים לנשמה. כך 
אדם מחייה את הנשמה האלוקית שלו, אסור לו לפרוש מן הגוף, אך צריך 
לנתב אותו, אם יפרוש ממנו חז"ל אמרו זה לא עבודת ה', אפילו ביצה הוא 
לא ימצא בארץ ישראל. האדם צריך את הגוף, את הרצונות שלו, אך עם 

המושכות בידיים שידע שהוא מחליט איפה, איך וכמה. 
האדם שולט על הגוף. אם לא, חס ושלום הנשמה והגוף שניהם נזרקים 
לים, לכן אומר הרב שהקושי של הגוף גורם לנשמה להיות מכוסה, ואם יש 
לאדם שאלות, קושיות, תמיהות, הוא לא מבין, יש לו ספקות, מאיפה באים 
כל הדברים האלה? הגמרא אומרת מיום שעברו עם ישראל בהר סיני נטעה 

אמונה בלבם, נתקעה האמונה בלבם שלא תמוש. 

אחרי שכולנו עמדנו בהר סיני כמו שכתוב "כי את אשר ישנו פה עמנו עמד 
היום לפני ה' אלקינו ואת אשר איננו פה עמנו היום". זו לא רק האמונה 
במציאות כמו שיש לגוי, כל האמונה של התורה תקועה בליבנו, יהודי לא 
צריך שמישהו יבוא ויסביר לו וישכנע אותו כמה התורה אמת, אם האדם 
צריך את זה הוא בבעיה קשה. אבל יש גורמים שגורמים לנשמה לאבד, לכן 
אומר הרב, נתן לנו הקדוש ברוך הוא עזר חיצוני, גלגלי עזר, מה הם? בראתי 

יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. 
ע"י שהאדם ילמד את התורה הקדושה היא תעזור לו לפרק את המחיצות 
שבין הנשמה לבין ה', וכשיתפרקו המחיצות הכל יהיה ברור לאדם. כמו 
שהיה לאברהם אבינו, למשה רבנו, עם כל הבעיות, עם כל הקשיים שקשה 
ורע, לא רק כשטוב, דווקא כשלא מבינים כלום בחיים הכל נהיה ברור, שום 

שאלה לא תהיה לאדם. 
הרב שלמה ברעוודה, אחד מגדולי הדור היה החברותא של הרב אלישיב 
זצ"ל, מספר שבצעירותו בקובנה הכל עמדו במסדר של הנאצים. הם לקחו 
את כל הזקנים והזקנות הוציאו אותם ושלחו אותם להשמדה, להריגה. הוא 
מספר שהסבא שלו גם הלך ואחיו הקטן היה תינוק וצעק: סבא! סבא!  
הגרמני הנאצי כל כך כעס שמישהו הפריע לסלקציה, לקח את הילד הקטן 
והרגו ימ"ש מול העיניים של כולנו. אמר הרב שאת כל המחנה עברנו, את 
כל השואה, ואף פעם לא באה לנו שאלה אפילו בלב איך ה' עשה לנו את 
זה. אף אחד מאיתנו לא עזב את הדת. כולנו יראי שמים, תלמידי חכמים. 

תמיד הנשמה מאירה על השכל, אך מי שנתן את הנשמה לפני השואה אז 
גם אחרי השואה היא לא תפתח, 

אין מה לעשות. אבל מי שהנשמה 
שלו הייתה זכה, מצוחצחת, נקיה, 
שום גורם גשמי בעולם לא גרם לו 

למסתור בנשמה שלו. 

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א 
"חובת הלבבות"
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לקבל קבלות ולעמוד בהם

שמי אברהם ואני עוסק בבוררות. אנשים שיש להם סכסוך ביניהם מגיעים 
אלי, מקבלים קנין, וחותמים שיקבלו את ההכרעה של הבורר. בכך חוסכים 
דיונים ארוכים בבית הדין, ומצליחים להגיע להסכמה מבלי להגיע לדין תורה. 
כמובן, כל תהליך הבוררות הינו לפי דיני התורה הקדושה, וברוך ה' זכיתי 

לסייע ליהודים רבים ליישב סכסוכים.
במשרד שלי מופיעים יהודים מכל שכבות הציבור, גם כאלו שעדיין אינם 
שומרי תורה ומצוות. בסייעתא דשמיא קניתי נאמנות גם בקרב אנשים כאלו. 
הם השתכנעו שאם רוצים צדק אמיתי ודין של אמת, כדאי להם לדון על 
פי דיני תורה. המעשה שאני רוצה לספר לכם עוסק בשני בעלי דין כבדים, 
עשירים בסדר גודל, שכל אחד מהם טען בעלות על שורה של בניינים. הטענות 

שלהם סבבו סביב רווח או הפסד של עשרה מליון דולר.
החומר הכיל המוני מסמכים, ראיות, חוזים, אסמכתאות, ואני הוצרכתי לקרוא 
את כל החומר, בלי לדלג על שום פרט, ואחר כך לערוך את הפסק בכובד 
ראש, ולהוציא לאור דין אמת. חישבתי פחות או יותר כמה ימי עבודה אצטרך 
להקדיש לכך, ובסופו של דבר הודעתי ללקוחות שעד סוף החודש, שיחול 

ביום שישי, יהיה הפסק מוכן.
קבעתי תאריך כזה שאוכל לעמוד בו, מכיוון שהיה לי חשוב לעמוד בדיבורי. 
עבדתי קשה, קראתי את כל האותיות הקטנות, הסעיפים והכוכביות, למדתי 
את החומר היטב ואחר כך ניגשתי לעומק העניין ההלכתי. אכן, בסופה 
של עבודה מייגעת ערכתי את הפסק, שדרש גם הוא ניסוח שקול ומחושב, 
ובאותו יום שישי, כפי התאריך שנקבתי, ניגשתי אל המדפסת במשרד ונתתי 
לה פקודה "הדפס" . עוד רגע קט, והפסק יצא לאור.

אפס. המדפסת אינה מגיבה. אני בודק את המכונה, 
והכל נראה תקין. אולי יש משהו שתקוע בפנים? 
אני מרים את החלק העליון של המדפסת, 
אבל אז נחתו עיני על השעון. עכשיו חצות 
היום בדיוק. יום שישי, ערב שבת, ואני 
עומד במשרד וצריך להקדיש רק עוד כמה 
דקות כדי לשכנע את המכונה לעבוד. מצד 
שני יש לי קבלה שאני עומד בה כבר שנים, 
מאז שלמדתי מסכת פסחים, דף נ. – העושה 

מלאכה בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה אינו רואה סימן 
ברכה לעולם. אחרי שלמדתי את העניין שמובא שם, בגמרא, ועיינתי בדברי 
הפוסקים, החלטתי החלטה נחושה – בערב שבת ויו"ט, מחצות ואילך, אני 
סוגר את המשרד ופונה להכנות לקראת שבת קודש. ומאז אני עומד בקבלה 

זאת שבוע אחר שבוע. גם השבוע?
בתוכי מתגוששות שתי דעות. עורך הדין של הלקוח שלי, שמחכה לפסק, 
והנאמנות שהשגתי ביושר על ידי העמידה בזמנים. הרי העבודה הזו משולמת 
כהוגן, ואני צריך להוכיח שהתשלום שווה את העבודה, ומצד שני יש לי כבר 

קביעות, להפסיק בחצות.
משהו בתוכי דחק בי להתעסק עם המדפסת רק עוד כמה דקות, הן בלי 
להדפיס את הפסק ולחתום על כל עמוד אין ערך לכל העבודה, אבל הקב"ה 
ריחם עלי, ואל מוחי נכנסה מחשבה טהורה. חשבתי, הן עורך הדין לא נמצא 
איתי כאן בחדר, אבל הקב"ה נמצא גם נמצא! הוא כאן, רואה הכל. יודע את 
השעה ואת ההחלטה, רואה אותי ומתבונן בי, מעמיד אותי בניסיון ומבקש 
ממני לעמוד בו, כמו קורא אלי: "אברהם! אברהם!", ואני, מה אומר? "הנני!"

באותו רגע מופלא הפניתי עורף אל המשרד, ונעלתי את הדלת, כשאני מניח 
מאחוריה את כל ענייני העבודה. יהיה מה שיהיה, אחרי חצות לא עובדים. 
אחרי כשעה התקשר אלי עורך הדין לשאול מה עם הפסק. התנצלתי שאכן 
סיימתי את מלאכת הכתיבה, אבל המדפסת קרטעה. ביום ראשון בע"ה הוא 

יקבל את כל החומר. סבר וקיבל.
שבת קודש פרשה את כנפיה, ואני זכיתי לחוש הפעם כי הקרבתי קרבן להשם. 
בהרגשה זכה וטהורה קיבלתי את פני שבת המלכה. ביום ראשון עורך הדין 
מתקשר אלי, ואני אומר לו: כן כן, כבר, כבר ניגש להדפיס את זה. אבל עורך 
הדין עונה לי בחזרה: "רגע רגע, אל תמהר להדפיס, העשיר שאתה פסקת 

בדיון שלו, קיבל בשבת דום לב, ובקשר ליורשים זה סיפור חדש".
הייתי המום. דום לב! כמה ארעי הוא אדם. מתעקש על עשרה מליון דולר, 
ואינו יודע אם יוכל ליהנות מהם. העשיר הזה, היה בצד המפסיד! הוא היה 

אמור לדעת על ההפסד כבר ביום שישי. אתם יודעים מה זה אומר?
אם הפסק היה מתפרסם אז, מה היו אומרים? העשיר המפורסם קיבל דום 
לב בגלל האכזריות של הבורר. הוא ראה שהוא הפסיד עשרה מיליון דולר, 
ומרוב הלם וצער נדם ליבו. הלקוח הזה היה אדם מפורסם מאוד, ואין ספק 
שהתקשורת הייתה עושה מטעמים מהסיפור הזה, עוד היו מזמנים אותי 
למשפט על מה שגרמתי לאחד מעשירי תבל. הייתי עלול לאבד את הנאמנות 
שלי, ולסגור את המשרד אחת ולתמיד. אבל הקב"ה ריחם עלי, ואיש לא חושב 
שיש קשר בין הפסק לדום לבו של העשיר. המדפסת לא עבדה ואני זכיתי 

לעמוד בנסיון באותו רגע גורלי של חצות היום בערב שבת.
למדתי פרק חשוב בחיים. קל ונעים לקבל קבלות טובות, אבל כשיש סיוע מן 
השמים וזוכים גם לעמוד בהן עד הסוף, רואים את ההצלחות שהן מביאות. 

ברוך השם שזכיתי לראות את הברכה.
)גליון השגחה פרטית(

ְׁשִמי ָיִרין ְיהֹוֻׁשַע ִמִּכָּתה ב'
ֲאִני אֹוֵהב ֶאת הת"ת ְמֹאד ִּכי ְמַׂשֲחִקים ַּכּדּור ַסל ֵיׁש ְמַׂשֲחִקים 

ֲחֵבִרים  ֵּכיף ִלי ֲאִני רֹוָצה ֶׁשָהיּו עֹוד ֲחֵבִרים עֹוִׂשים ָהמֹון ֵּכיף
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 "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי... לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום" )כה, יא-יב(
מדרש: "בדין הוא שיטול שכרו". ולא מובן. ואפשר לבאר, בהקדים דברי המדרש, שצדיקים אינם מקבלים שכר בעולם הזה, כדי שתישאר זכותם 
לבניהם. ועוד יש להקדים, הגמרא במסכת בבא מציעא )פ"ה(, שאדם שהוא תלמיד חכם, ובנו ת"ח, ובן בנו ת"ח, אין התורה פוסקת מזרעו לעולם.

וזהו ביאור הפסוק, "פנחס בן אלעזר בן אהרן", שהוא ת"ח ואביו וסבו גם ת"ח, לא תפסיק התורה מזרעו לעולם, ולכן "הנני נותן לו את בריתי 
שלום", וביאר המדרש: "בדין הוא שיטול שכרו", מפני שיכול הוא לקבל את שכרו בעולם הזה מבלי להשאיר את זכותו לבניו, שהרי גם הם יהיו 

תלמידי חכמים ולא יצטרכו את זכותו...

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



רבי בן ציון פלמן זצ"ל

לילה חורפי ירד על השכונה, רמת אלחנן. המפתח סב על צירו, נעלו את 
דלת הבית 'משפחת פלמן'. כיבו את האורות וחשיכה ירדה על הבית. קרוב 
לשתיים אחרי חצות. הבן שליט"א החליט לשוב הביתה מהישיבה כדי לישון 
בבית, ו...הבית סגור על מנעול. 'לא כדאי לעוררם משנתם העמוקה', הרהר 
לעצמו. מה עושים? רעיון פשוט של בחור בן 18. 'התריסים לא נעולים, 

אטפס על הסורג של השכנים ומשם למעקה של הבית, ואני בפנים'.
אח"כ ניסה פה ושם לסגור היטב את התריס, ושריקת הסגירה נשמעה 
בבית. ר' בן ציון שמע את הקול, התעורר והיה בטוח שגנב בחר לו להיכנס 
לביתו באישון לילה... הוא קם מהמיטה אפוף חבלי שינה, פסע בזריזות, 
בשקט ובביטחון מוחלט לעבר הגנב להפתיע אותו. צעד, התקדם ופנה 
אל הדמות העוסקת עדיין עם סגירת התריס, הניח שתי ידיו על כתפיה 
של הדמות, לא צעק אלא אמר לו בהחלטיות: "זה הרי לא הבית שלך...!".

"אבא, זה אני...", ביקש הבן סליחה כמה פעמים, "לא רציתי להעיר אתכם, 
לכן טיפסתי, כואב לי שאבא נבהל והתעורר מהשינה". הרב פלמן לא פחד. 
לא איבד שלוותו מגנבים באישון לילה. ומכאן נשאלת השאלה מדוע ר' בן 

ציון איבד את שלוות הנפש כאשר אירעה גניבה אחרת?
בשנת תשס"ה נכנס גנב לבית. איש לא התעורר משנתו. נגנבו שלושת 
אלפים שקלים מהבגד של ר' בן ציון, ונגנב התיק של הרבנית. בימים שאחרי 
הגניבה היה ר' בן ציון מוטרד מאוד. ניסו בני הבית להרגיע אותו: "מדוע 

אתה דואג, האם אתה חושש או מפחד מגניבות נוספות? אם זו הבעיה, נתקין 
סורגים והפחד יפוג." אך רבי בן ציון כדרכו לא השיב. הוא שתק בכאב.

היה מי מהילדים הנשואים שתרם מכיסו ו... התקינו סורגים בבית משפחת 
פלמן. אך ר' בן ציון עדיין היה מוטרד. כנראה שטעו בדיאגנוזה. הוא לא 
דואג מפחד גנבים נוספים. אחיו ז"ל רבי ישראל פלמן מצא את הרגע 
והתעניין: "ר' בן ציון מה קורה, מדוע אתה עדיין מודאג. ואם אתה חושש 

מגנבים אפשר לעשות מערכת אזעקה".
ביטל ר' בן ציון את דבריו בהינף יד. חלפו יומיים נוספים ולא רחוק מבניין 
מגוריהם נמצא התיק של הרבנית עם החליפה שממנה נגנבו שלושת אלפי 
השקלים. בעקבות כך, הצליחו לאחר תקופה קצרה לעלות על פסיעותיו 
של הגנב ומצאו אותו. היה זה בחור ירוד מתושבי השכונה שהוא נכנס 

וגנב, והכסף הוחזר על ידו במלואו.
והנה, הרוגע והשמחה שבו אל הרב ביתר שאת. ושוב שאל אותו אחיו ר' 
ישראל: "אינני מבין אותך, מה קרה? וכי שלושת אלפים שקלים גורמים 

לך עצב כל כך, ואח"כ כאשר הם חוזרים כזו שמחה?!
פתח ר' בן ציון את פיו כאילו מרצה שיעור תורני, בשפתיים דולקות 
ובבהירות: "יש לך טעות. לא דאגתי משלושת אלפי השקלים, העניין היה 
אחר לחלוטין. פשוט לא ידעתי מדוע נענשתי משמים בגניבה. ערכתי חשבון 
נפש, ומה שהעליתי במחשבותיי, שאולי אירעה הגניבה מחמת שלפני זמן 
התעכבתי מלתת שלושת אלפים שקלים שהייתי חייב למעשרות כספים 
ונתתים באיחור רב. אבל אמרתי לעצמי, כיוון שבסופו של דבר כבר נתתים, 
רק שאיחרתי, לא מסתבר שבגללם איענש בגניבה ממש והפסד של שלושת 
אלפים שקלים, לכן הייתי נבוך ולא ידעתי מה ה' אלוקיך שואל מעמך. 

והמחשבות הללו גרמו לי לדאגה".
המשיך הרב: "אבל כעת, כאשר הכסף הוחזר, שמחתי מאוד, כי הפלא 
ופלא, החשבון שלי צודק ונכון: מחמת שהתעכבתי במסירת שלושת אלפים 
שקלים למעשרות, לכן מידה כנגד מידה לקח הקב"ה והשהה ממני שלושת 
אלפים שקלים לתקופת זמן, והם הוחזרו )ממש כפי שאני רק התמהמהתי 
ואח"כ החזרתי ונתתי בסוף את המעשרות(. וכעת, שאני כבר מודע לעניין, 

וברור לי מה הפקת הלקחים לעתיד בפתרון הסוגיא, וכי לא אשמח?!".

חידתחידת
מספריםמספרים

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
פנחספנחס

בני גד

פנחס

ברית שלום

נשיא

יום תרועה

כהן

הר העברים

פר

שבת

ראש חודש

נחלה

צלפחד

גלעד

אהל מועד

נסך

מלכה

נעה
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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

 פתרון:
התשובה הנכונה היא ב. - מפלס המים יורד! הסבר - כאשר הכדורים עמוסים על 

הסירה הם דוחים את המים בהתאם למשקלם ולצפיפות המים )= Kg1 לליטר(. אולם 
כאשר הכדורים מושלכים לבריכה הם דוחים מים לפי נפחם. בגלל צפיפות הברזל 

)7.8( הנפח הנדחה על ידם קטן פי 7.8. לכן מפלס המים ירד.

 ד ע ו מ ל  ה א  ס  ע ב

 ס  מ ר ד ר ג ע כ ה נ

 י ל  ה ע ו ר ת מ ו י

 ק כ ר ל  ס  י ס  י ש ג

 ל  ה ה ג י ג ס  ש ד ד

 ר ג ע ש נ ח ל  ה ו ח

 ז ש ב נ נ ש י א  ח פ

 פ ת ר פ ר ס  ע י ש ל 

 ק ש י ר ש ג כ ש א  צ

 ט י מ ו ל  ש ת י ר ב

 
תפזורת מילים מתוך הפרשה:

על איזה מספר עומדת המכונית?
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ילדי מכינה א בתלמוד תורה ׳כאייל תערוג׳ מתרגשים בקבלת הסידור

מסיבת חומש לכיתת מכינה ב׳ נערכה בהתרגשות בהשתתפות ההורים היקרים ושאר בני המשפחה

ה
תור

ד 
מו

ל
ת

------------------------------------------------------------------------

 התודה והברכה למורנו ורבנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א למען תינוקות של בית רבן
 יחדיו עם המפקח הרב יצחק כהן, הרב יהודה אמויאל, הרב נתנאל איטח

השקעה רבה ונפלאה בתלמידנו תינוקות של בית רבן

פר
ס

ת 
בי

 קייטנת הקיץ- "בבת אחת" יצאה לדרך...
בנות בית הספר בית יעקב לבנות ״כאייל תערוג"
שמחות ונהנות ממירב פעילויות וחוויות מגוונות

ימים גדושים מלאי תוכן ועשיה סדנאות, הפעלות והרבה אנרגיה



19:20 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:35 )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    04:55 )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

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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