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תפילה על דברים רוחניים
כי לעולם חסדו

לראות בטוב ה'

מסופר על אדם שנסע אל הסבא קדישא מרוז'ין להתלונן על 
מצבו והבטיח לו הרב שה' יעזור לו. וכך נסע אל הרב מס' 
פעמים ובכל פעם ביקש מהרב לעורר רחמיו מה' שיזמין לו 
פרנסתו, והרב הבטיחו בכל פעם שיהיה לו נס, ולא עלתה 
בידו, שום נס לא קרה. באחד הפעמים כשבא אל הרב וסיפר 
לו שהנכסים שלו בשפל, אמר לו הרב "שוב לביתך הפעם יהיה 
לך נס". חזר לביתו ולא רק שלא אירע הנס, גברו עליו יסוריו. 
חזר אל הרב ואמר "יודע אני שכל דברי הרב קודש קודשים, 
אבל עד מתי אסבול יסורים ודוחק, הלא כמה הבטיח לי הרב 

ולא נושעתי, נדמה לי שה' יתברך כבר מעלים עינו ממני".
אמר לו הרב – בלעם הרשע אמר "נאום הגבר שתום העין", 
התורה מכנה את האדם ב-4 כינויים, אדם, איש, אנוש, גבר. 
גבר זו מדרגה של אדם עם חלישות במידות או בכוחותיו 
הנפשיים, ומתוך כך הוא קם ומתגבר על קושי זה, לכן נקרא 
גבר. אם כן, הדרגה הנמוכה היא שה' מזמין לאדם יסורים, 
והוא חושב שה' העלים עינו ממנו "שתום העין", ולא רואה 

שהיסורים מה'.
אמר לו הסבא קדישא מרוז'ין – עוד אמר בלעם "נאום שומע 
אמרי אל, אשר מחזה ש-די יחזה נופל וגלוי עיניים", זה הרואה 
את השגחת ה' בכל רגע ומבין גדולת הבורא וגם כשנופל רואה 
שזה מן השמים. דע לך, חפצים לעשות לך טובה מן השמים, 
אבל אתה המעכב את הנס כאשר אתה רואה את זה כרע. אם 
רוצה אתה למתק את הדין אתה חייב לראות את הטוב שה' 
עשה לך כי "מפי עליון לא תצא הרעות", רק רחמים גמורים, 
"וכל מאן דעביד רחמנא לטב עביד", "טוב ה' לקוויו", אם 
תראה שכל מה שה' עושה זה טוב, גם בקושי שלך, ה' יפדה 

ויציל אותך מהיסורים שהיו צריכים לבוא עליך.
ה' לקח לך כסף במקום להביא עליך יסורים אחרים. אם היית 
רואה את זה כך מיד ה' היה עושה לך נס, וגם את הכסף היית 

מקבל. לכן אדם צריך לחנך את העין שלו לראות רק טוב, ה' 
עושה לנו רק טוב. ה' עשה עושה ויעשה לכל המעשים. ואם 
אדם רואה שזה רע הבעיה היא בו, כי ה' כן עשה את זה לטוב.

יהודי יקר אמר לי בערב שבת 'למה פלוני מביא את הילד שלו 
הקטן לתפילה, זה מפריע לתפילה'. אמרתי לו 'הוא מביא את 
הילד הקטן שמפריע וזה אולי לא בסדר, אבל למה אתה לא 
מחנך את העין שלך לראות טוב'. שאל אותי – איך? עניתי לו 
'מן השמים גזרו עליך שיפריעו לך בתפילה, זה יכול להיות 
כאב באוזן, אולי מהמזגנים, וזה יכול להיות כאב בטן. וזה יכול 
להיות מישהו שישתעל לידך כל התפילה ואתה כל התפילה 
עם מחשבות מפחד שיש לו קורונה, או רק ילד קטן שיפריע 
לך. מה הייתה בוחר מכל האפשרויות? ילד קטן. בלי שום כאב 
באוזן או בבטן או פחדים מקורונה. אז אתה צריך לראות את 

זה שהביא לך את הילד הקטן כדבר הכי טוב בעולם.
כל אחד צריך לחפש, "לראות בטוב השם", איפה ה' עשה לי 
כאן טוב? ליצור סיפור כדי לראות את טוב ה'. זה "לחזות 
בנועם השם", לראות איך ה' עושה לי טוב גם בקשיים, איפה 
הטוב של ה' מסתתר כאן בסיפור. הרי "כל מאן דעביד רחמנא 
לטב עביד", אם אדם מתלונן שזה קשה לו הוא גורם לכך שה' 

לא יוכל לעזור לו.
הגמרא אומרת על מגפות, שה' מביא אותם מרוב טובו, כך 
כתוב "הוא חכם ויבא רע" )ישעיה ל"א(, שאחת לשבעים שנה 
ה' מביא דבר ומכלה את כל הממזרים, אבל הורג גם טובים 
יחד איתם כדי שלא יזהו מי ממזר ומי לא ממזר. הכל ה' עושה 

טוב, והעבודה שלנו היא לזהות את הטוב.
אין רע יורד מלמעלה כלל! גדולי רבותינו כתבו כך בספרים 
הקדושים. ה' לא עושה רע לאף אחד, "לא יגורך רע". אז מה 
עושים? אמרו רבותינו "סמא דיסורי קבולי", התרופה ליסורים 
היא כשמקבלים אותם באהבה, להבין שיש כאן משהו טוב. 
"הראנו ה' חסדך", להתפלל אל השם 'תן לנו לראות את החסדים 

שלך', ואומר ה' אתה תתפלל ואני אראה לך.

שבת שלום, אייל עמרמי

חמור גרם
על פי המשל
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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 | יוסף חיים בן עזיזה
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חמור גרם

לפני כמה שנים הלכתי לתומי ברחובה של עיר חילונית, סיפר הרב חיים 
זאיד. בדרך, באחת הסמטאות, אני רואה קבוצת זקנים יושבת בבית-קפה. 

אני עובר על פניהם, ואז אחד מהם צועק לעברי: "חרדי?!... יא-חמור!"
בום! ספגתי הרבה כינויי גנאי לאורך השנים על היותי חרדי: 'פרזיט', 'משתמט', 
'טפיל' ועוד פניני לשון כיוצא בזה, ולכולם כבר התרגלתי. אבל 'חמור'? – אני? 
חמור?! הרי העולם כולו עומד על התורה והמצוות שלנו, שומרי התורה 

והמצוות. תבל וכל יושבי בה קיימים רק בזכותנו ובשבילנו! אני חמור?!
אבל אתם יודעים מה? לאחר מחשבה, הגעתי למסקנה שזה נכון. אני, וכל 
מי שחרד לדבר ה', באמת חמור. מה קרה? פשוט נזכרתי בסבא-רבא שלי...

עוברים לתימן, מתישהו בעבר הרחוק. סבא-רבא שלי, מורי יצחק הלוי, היה 
סוחר במקצועו. יום יום היה יוצא מכפר-מגוריו לאחר תפילת ופת-שחרית, 
רכוב על חמורו הכחוש, לעבר העיירות והכפרים שבסביבה, ומוכר לתושבים 
מאשר באמתחתו. בערב היה חוזר לביתו באמתחת ריקה ובכיסים מלאים, 
סועד את ליבו ומשים פעמיו אל בית הכנסת, למנחה וערבית וכמה שעות 
מענגות של לימוד תורה מחייה. כך במשך שנים על גבי שנים, שבוע אחרי 

שבוע, יום אחרי יום.
יום שישי אחד קרה המעשה. מורי יצחק שירך את רגליו במשעולי שבילים 
אין-סופיים מפותלים ומייגעים, בואכה עיירת מגוריו, לאחר יום עבודה נוסף. 
השמש הכתה בעוז ממעל, ומורי יצחק קינח את מצחו הנוטף פעם אחר פעם 

בניסיון נואש למגר את הזיעה.

לאט לאט, כמעט כמו איטיותו המרגיזה של החמור, הלכה השמש ונטתה 
לשקוע. החום אמנם כבר פחת, אבל הזיעה שנטפה ממצחו של מורי יצחק 
רק התגברה, מוסיפה לנזול פלגים-פלגים: הרי עוד מעט שבת! עוד מעט 
שבת, הדרך עוד רבה, והחמור פוסע לו בקצב איטי להחריד. כך נקפו להם 
הדקות, וכאילו להכעיס, החמור ממשיך בקצב שלו. המכות הנמרצות בגבו 

לא הועילו הרבה. והרי עוד מעט, עוד מעט שבת...
ובדיוק בנקודה הזאת הגיע לשימוש המוח-היהודי... עם פרוס השבת את 
כנפיה על הכפר השלו, כשמכל עבר התכנסו הכל אל בית הכנסת, פוסעים 
מעדנות בבגדי שבת הדורים, כשפאותיהם מתבדרות ברוח הערב הקלילה; 
נשמע לפתע ממבואות-הכפר קול ריצה חפוזה, בלולה בנעירות חמור בלתי 

מרוצות בעליל...
אלה שהעיפו מבט לאחור, אל השביל המוביל אל הכפר, פערו פה בהפתעה, 

נעצרים בתדהמה על מקומם, אבל עד מהרה פרצו בצחוק גדול.
מורי יצחק נצפה רץ כאחוז-אמוק אל הכפר, מלוכלך ומיוזע, וחמורו... בידיו! 

מורי יצחק מיודענו הקדים את שקיעת החמה בדקות בודדות.
מה מוסר-ההשכל? שלפעמים, כשהמטרה חשובה כל כך, ראוי אפילו לסחוב 

את החמור על הידיים בשבילה!
ובכן, שם בבית-קפה, אל מול אותם זקנים עמי ארצות סופרי-אוטובוסים, הבנתי: 
אני, החרד לדבר ה', אני חמור. חמור בהחלט. "יששכר חמור גרם" )בראשית 

מט יד-טו(, "סובל עול תורה כחמור חזק 
שמטעינין אותו משא כבד" )רש"י(. "וירא 
מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה", ובכל 

זאת – "ויט שכמו לסבול" – עול תורה!
אני חמור ש-'סובל עול תורה' בשמחה, 
ומשתדל לקיים את רצון ה' כל הזמן ובכל 
הכוח. אני חמור, וראוי לי לסחוב את עצמי 
בגאווה גדולה. שאתבייש?! והלא בעבודת ה' 
שלי אני סוחב ומביא את הגאולה השלמה...

תפילה על דברים רוחניים

בספר 'מחנך לדורות', המתאר את פרקי חייו של מרן המשגיח הגרא"א דסלר 
זצ"ל, מסופר על מקרה מרתק המלמדנו כמה גדול כוחה של תפילה מקירות 

לב יהודי שבור, ואשר נענית על אתר.
הרב דסלר עמל היה רבות באיסוף הכספים למען הכולל שהקים בגייטסהד, 
שהיה הכולל הראשון באנגליה של הימים ההם. פעמים רבות התמודד הרב 
עם גרעון גדול והיה צריך להשלימו בתוך ימים ספורים, אולם תמיד נמצא 
סכום הכסף הדרוש והתשלום לאברכים לא התאחר. בעובדה זו ראה הרב 

דסלר אות משמים לכך שמעשיו רצויים.
פעם, כאשר הגיעה עת חלוקת המלגות היתה קופת הכולל ריקה. התרוצץ 
הרב דסלר כדי להשיג תרומות ולהשלים את החסר, אך מאומה לא עלתה 
בידו. הוא יכול היה לקחת הלוואה, אך סבר כי אסור לעשות זאת ללא ידיעה 

ברורה על אמצעי הפרעון.
לפתע נזכר בשמו של יהודי מסוים שהיה סיכוי 
שבאמצעותו יצמיח לו ה' את הישועה. הוא 
ניגש אפוא לתא טלפון ציבורי כדי להתקשר 
אל היהודי ההוא, אבל מה רבה היתה אכזבתו 
כאשר אשתו של האיש השיבה שבעלה אינו 
בבית. אף אחד מבני הבית לא ידע היכן הוא 
ומתי ישוב. הגרא"א דסלר נותר על עמדו בתא 
הטלפון כשהוא אובד עצות ולפתע פרץ בבכי.

מי שהכיר את המשגיח זצ"ל ידע שהוא לא היה טיפוס שבוכה בקלות. הפעם 
היה זה בכי שניקז אליו את כל הכאב והאכזבה על חוסר האפשרות לשלם 
לאברכים בזמן. ברם, המשגיח לא הסתפק בבכי. את רגשות הכאב הוא החליט 

להעביר לאפיק חיובי, לתפילה מקירות הלב אל בוראו.
עמד הגרא"א דסלר בתפילה וביקש מאתו יתברך שישלח לו ישועה, כדי 
שמקום התורה המיוחד הזה בגייטסהד לא יתמוטט. בתפילתו הזכיר מן 
הסתם את העובדה שהוא עושה את הדברים למען כבודו יתברך ואין לו בכך 
כל נגיעה עצמית. כך עמד במשך דקות ארוכות והתפלל שיעזרהו השי"ת 

למען כבוד שמו.
והנה, הוא מוחה דמעותיו ויוצא מתא הטלפון אל הרחוב, ואת מי הוא פוגש 
שם צועד לעברו? אכן כן... לא אחר מאשר היהודי שחיפש זה עתה! אך שמע 
הלה על מצוקתו של הכולל ועל המצב הקשה אליו נקלע, נענה מידית ותרם 

בו במקום את מלוא הסכום הנדרש.
לימים, כאשר הזכיר הרב דסלר את דברי זקנו, רבי ישראל סלנטר, שאמר 
שבקשות אשר מבקשים מהקדוש־ברוך־הוא לצרכים רוחניים אינן חוזרות 
ריקם, הביא לכך דוגמה מהתפילה ההיא בתא הטלפון, שנענתה על־אתר 

והניבה תוצאות ממשיות.
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הלו?! אתה שומע?

למעלה מ-700 מילון איש סובלים מלקות שמיעה כלשהי. למעשה מדובר 
בכ-10% מאוכלוסיית העולם. בישראל המצב דומה, ולמעלה 

מ-700,000 איש חיים עם לקות שמיעה המגבילה אותם 
בחייהם.

ירידה בשמיעה הנה תהליך אשר במרבית המקרים 
קיימים סימני אזהרה מוקדמים המעידים עליו. האפשרות 
להתפתחות לקות שמיעה עולה עם הגיל, ועל פי הנתונים 
יותר ממחצית מבני ה-75 ומעלה סובלים ממנה. לשמיעה 

ירודה יש השלכות מרחיקות לכת על איכות החיים, והיא 
עלולה להוביל גם לפגיעה בהתפתחות השפה והפרעות קשב 

וריכוז אצל ילדים, ולהתבודדות וקושי מקצועי אצל מבוגרים.
מהם הסימנים שצריכים להדליק נורה אדומה?

* קושי בשמיעה בטלפון – שיחות שלא נענו, חזרות רבות על המילה 
"הלו", בקשה לחזור שוב ושוב על אותו משפט, שמיעת השיחה רק דרך 

הרמקול – ייתכן שאתם בדרך לאיבוד שמיעה.
* קולות הסביבה נשמעים כרעש – במידה ואתם לא מצליחים להבחין 
בגיוון הקולות הסביבה, הקולות נשמעים לכם כרעש אחד גדול או שאתם 

מוכרחים להסתכל על האדם על מנת לשמוע ולהבין אותו, כדאי לכם 
לפנות לבדיקת שמיעה. 

* קושי להסתדר בהרצאות, בישיבות ובזמן צפייה בהצגות – אם אתם 
מוצאים את עצמכם מסרבים להגיע לאירועים הדורשים קשב, ולא משום 
שהנושא אינו מעניין אתכם, ייתכן שזוהי עוד נורה אדומה שנדלקת 

ומסמלת שעליכם לגשת לבדיקת שמיעה.
* כשמישהו מעיר לכם על שמיעתכם – אתם מתעצבנים. כמו בתחומים 
רבים, השלב הראשון בהתמודדות עם בעיה כלשהי הוא ההכחשה. אם 
אתם כועסים כשמישהו מעלה את האפשרות שחלה אצלכם ירידה 

בשמיעה, ייתכן מאוד שההערה במקומה, וכדאי לכם להיבדק.
מהם השלבים שיש לעשות בדרך לבירור?

תחילה, יש לפנות לרופא אף אוזן גרון לבדיקה, אח"כ בדיקת 
שמיעה, ולאחריה שיקום בהתאם. טיפול בירידת שמיעה 
הינו חשוב בכל גיל. ליקוי שמיעה הינו שכיח מאוד, וקשור 
בפגיעה באיכות החיים, בידוד חברתי, דכאון ואף סיכון 
מוגבר לדמנציה. הרוב המכריע של לקויי השמיעה יפיקו 
תועלת ממכשירי שמיעה קונבנציונליים, עזרים נלווים על פי 
צורף, כגון מערכות fm המקלות על השמיעה בסיטואציות 

רועשות או כשמנסים לשמוע דובר מרוחק.
חלק מלקויי השמיעה אינם מפיקים תועלת ממכשירי השמיעה, 
ויכולים ליהנות מטכנולוגיות אחרות כגון עזרי שמיעה, מכשירי שמיעה 
בהולכת עצם, שתלי הולכת עצם, שתלים לאוזן תיכונה או שתלי שבלול.

ישנם פתרונות רבים היכולים להקל, ומומלץ לפנות למומחים העוסקים 
בשמיעה כדי לקבל ייעוץ, ולתפור פתרון המתאים לאופי ולחומרת 

הירידה בשמיעה.

הכח לשבר את היצר – התורה הקדושה

יש לנו את העזר האלקי הנקרא "תורה". "לא עם הארץ חסיד", אדם שאין לו 
לימוד תורה לעולם לא יכול להיות ירא שמים. הגוף שלו לא יכול להתנגד, 
להיכנע תחת הנשמה. לכן תמיד אצל אדם כזה הגוף שולט. הוא יכול להיות 
יהודי טוב, אבל הוא רחוק מאד מה' יתברך. אם "עם הארץ חסיד", אל תדור 
בשכונתו. אתה רואה אותו עושה חסידות, אבל אין לו ידיעת תורה, אל תגור 
שם, אל תתחבר איתו, כי אין לו את הכח האלקי היחידי שברא ה' לעזר לאדם 
לנצח את היצר הרע, את הגוף. הכח זה רק התורה הקדושה. בראתי תורה 

תבלין – "לית לך מילה דא מתברא יצר הרע אלא אוריתא". 
מה שירסק לאדם את היצר הרע, זה לימוד התורה. לכן לימוד התורה זה לא 
רק הקניית ידע, זה פטיש שהורס מחיצות, "כפטיש יפוצץ סלע", זה עמל 
תורה שמשבר את המחיצות ואז החיים נהיים לאדם ברורים, הוא מתחיל 
לחייך לכל מצב בחיים. "נשמת ש-די תבינם", הנשמה שלו מתחילה לתת 

אורות, שהנשמה מתחילה לתת אורות הכל מובן. 
לכן אומר הרב הקדוש )עבודת האלוקים, פרק ב, חולשת השכל(: עניני 
התורה אשר הורה בהם הא-ל ברואיו דרך עבודתו על ידי שלוחיו ונביאיו 

עליהם השלום.
ע"י התורה האדם יודע איך להשכין שלום בין הגוף לנשמה, האדם יודע 
כמה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, "לפום גמלא שיחנא". אסור להכביד על 
הגוף. חז"ל אמרו השרוי לתענית נקרא "חוטא", אתה מכביד עליו. הגוף לא 
מצליח לסבול את זה, הוא יודע את האיזון הנכון, הוא יודע שזה סתם בוץ 

שהיצר הרע שם ברגלים שלו, עכשיו לא צריך את זה. האדם ישן טוב, אוכל 
טוב, כי הגוף צריך את זה, דואג לגוף שלו. מה שהגוף מבקש צריך לתת 

לו במינון הנכון. 
התורה לא דוגלת בסגפנות, זה כמראה עבודה זרה, בעל התניא הקדוש 
אומר שבדורות שלהם זה לא היה מזיק, בימינו זה מזיק לגוף ולכן אסור 
לעשות שום סגפנות. הכונה לסגפנות הוא לגלגולי שלג, קוצים, כל הדברים 
האלה אסורים בדורנו. בעל התניא אומר שזה מחליש את הגוף. בזמנם זה 
לא היה מחליש הם היו חזקים, כעת הדורות נחלשו ולכן הדבר אסור. אם 
האדם רוצה יעשה תענית חצי יום, כך הגוף לא ניזוק. אדם שעושה היום 
תעניות בדורנו הוא מזיק לגופו. לא היום הוא יראה את זה אלא בגיל שבעים, 

שמונים הוא ירגיש את זה. 
זה נקרא תורת המידות. מה כן ומה לא. אסור להרוס את הגוף. התורה הזהירה 
"ונשמרתם מאד לנפשותיכם", כי בעל כורחך אתה חי, הנשמה רוצה לברוח 
מפה אך לא, צריך להחיות אותה ואת הגוף. כשהאדם חכם ויודע לעבוד על 
המידות, אז הגוף חי והנשמה חיה והכל בסדר. העולם מאוזן, "לא תישא פני 
דל ולא תהדר פני גדול", תזהר על הדל ועל הגדול, האדם צריך להיות מאוזן. 
לכן ידע האדם להיות מאוזן לא יגיד מעכשיו אני צדיק, זהו אני עוזב את הכל, 
כך לא עושים, לכן כשבא בעל תשובה ואומר אני רוצה לזרוק את הכל ולהכנס 
לכולל וללמוד מסבירים לו שאת ה' עובדים בצורה מדודה, מתונה, שלב 
שלב, "לא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערותך", פסיעה פסיעה. 

כשה' הוציא את עם ישראל ממצרים 
נתן  בוא  ואמר  משה  אליו  בא 
להם את התורה, אמר לו הקדוש 
ברוך הוא לא כעת, נתן להם זמן 
שיתרפאו, קודם כל רפואת הגוף.

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א 

"חובת הלבבות"
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כשכואב צועקים

אחד מגדולי התורה סיפר מעשה שהיה בשני אנשים שהיו חברים טובים 
מתקופת ילדותם – אחד מהם הפך ברבות הימים למנהל ישיבה חשובה, 
והשני פרש לעסקים והיה לעשיר גדול. לימים נאלץ מנהל הישיבה לצאת 
לאסוף כסף להחזקת הישיבה. בדרכו הוא נקלע למקומו וקהילתו של חברו 
העשיר, אשר שמח מאוד לקראתו, וכיון שהיה זה בערב שבת הזמינו להתארח 

בביתו למשך כל השבת.
טרם כניסת השבת, הפקיד מנהל הישיבה בידי חברו משכבר הימים את צרור 
הכספים אותם הספיק לאסוף בקהילות היהודיות שכבר עבר בהם. בליל 
שבת הלכו שניהם להתפלל בבית הכנסת של הקהילה. בהיכנסו אל ההיכל 
המפואר הבחין מנהל הישיבה האורח שבני הקהילה נוקטים במנהג שלא 
היה מורגל אליו, והוא שהתפילה מתנהלת בצעקות רמות, הרבה מעבר למה 

שמקובל בכל קהילות ישראל.
בבואם הביתה לסעודת ליל שבת שאל העשיר את אורחו כיצד נראית לו 
הקהילה, והאם לדעתו צריך לשפר ולחזק דבר־מה. השיבו מנהל הישיבה, 
שהקהילה מתנהלת בדרכי יושר והא לא מצא פגם כלשהו שיש לתקנו; "אבל 
תסביר לי", הוא פונה לעשיר, "מדוע נוהגים אצלכם לצעוק בקול כל־כך חזק 
במשך כל התפילה? מהיכן לקחתם את המנהג הזה?". וכי הקב"ה לא שומע 

את התפילה גם כשמתפללים בלחש?
התחמק המארח העשיר ממתן תשובה, ובינתיים הגישה עקרת הבית ממטעמיה, 
ובין לבין התענגו בעל הבית ואורחו בדברי תורה ובהעלאת זיכרונות מימי 
ילדותם, כך שהשאלה ההיא נשכחה לחלוטין. למחרת 
כל  כאשר במשך  על עצמה,  חזרה התמונה 
תפילת שחרית נשמעו צעקות רמות מבית 
הכנסת, והדבר מאוד הפריע למנהל הישיבה 

בתפילתו.
בבואו לסעודת שחרית של שבת הציג פעם 
נוספת את השאלה בפני מארחו העשיר, 
אך זה התחמק שוב ולא השיב. וכך גם 

בסעודת שלישית לאחר תפילת מנחה.
במוצאי שבת קודש, מיד בתום ההבדלה, 
התכונן האורח הנכבד לצאת לדרכו, ונפרד 

בלבביות מרובה מחברו שאירחו בטוב טעם ודעת. לפני שיצא את הבית 
ביקש מנהל הישיבה מהמארח שיחזיר לו את הפיקדון שהשאיר אצלו בערב 
שבת, ובו הון רב מאוד שכבר הצליח לאסוף למען ישיבתו בקהילות היהודיות 

שעבר בהן.
"פיקדון?! על מה אדוני מדבר?!", פקח העשיר עיניו בתימהון. "הפיקדון 
שהפקדתי בידך לפני התקדש השבת. וכי אינך זוכר על מה מדובר?!", תמה 
מנהל הישיבה בקול. והעשיר בשלו: "יסלח לי חברי הטוב, אינני זוכר שהפקדת 

בידי דבר־מה"!
"מה?! אינך זוכר?! מה קרה לך?!", מזדעק מנהל הישיבה. "לא. אינני זוכר 
מאומה", משיב המארח. החל האורח לתפוס שהוא בצרה גדולה. מדובר היה 
בפיקדון יקר־ערך ובו עשרות אלפי דולרים במזומן שהצליח לאסוף לאחר 
מאמצים מרובים, ולפני כניסת השבת לא ידע היכן להחביאו ומסרו לידי בעל 

הבית מתוך הנחה שחבר טוב שכזה לבטח לא ימעל בפיקדון.
והנה עכשיו מתברר לו, לחרדתו, שהחבר ההוא מתקופת הילדות חמד את 
הממון הרב, שכח את כל הידידות שביניהם, ואינו מתכוון להשיב לו את 
האוצר. משהבין כי כלו כל הקיצין ובעל הבית אינו מתכוון להשיב לו את 
הכסף, הרים מנהל הישיבה את קולו וצעק לעבר בעל הבית: "רשע שכמותך, 
היכן כל הכסף שלי?! כיצד הנך מעז לעשות לי כדבר הזה, במיוחד כשמדובר 

בכסף קדוש שנאסף עבור הישיבה?!".
צעקותיו של מנהל הישיבה היו כל־כך חזקות עד שנשמעו גם מחוץ לבית, אבל 
המארח אינו מאבד עשתונות ופונה אל חברו מנהל הישיבה בשאלה: "יסלח לי 
מנהל הישיבה, מדוע אתה צועק, האם אינך יכול לדבר יותר בשקט?!" שאל 
בתמיהה. "חצוף שכמותך! כיצד אני יכול לדבר בשקט כשאתה עושה לי דבר 

נורא שכזה ומכאיב לי בצורה כה איומה", המשיך מנהל הישיבה להזדעק.
ואז התחלף לפתע מראה פניו של המארח וחיוך רחב התפשט על פניו. הוא 
ניגש לכספת, הוציא את הפיקדון בשלמותו, הגיש למנהל הישיבה המופתע, 
ואמר: "ישמעו אוזניו של כבודו מה שפיו מדבר. כשכואב – צועקים! נו, אם 
כן מדוע התפלאתם כל־כך למראה בני הקהילה שלנו הצועקים בתפילה?! 
הם מרגישים שכואב להם, ויודעים שבאמצעות התפילה תהיה בידם אפשרות 

לרפא את כל תחלואיהם וכאביהם, ולכן הם צועקים"
בדיוק כך צריך להתייחס כל יהודי לתפילה. להרגיש שניתנת לו אפשרות 
לשפוך את הלב לפני אביו שבשמים, לספר על כל מה שכואב לו, ולבקש 
מאתו שיחוס וירחם עליו. הקב"ה אל רחום וחנון ומרבה להיטיב, אבל הוא 
קרוב לכל אשר יקראוהו באמת, תפילה ממעמקי הלב, מצעקת הלב, בודאי 

לא חוזרת ריקם.
נכון, אפשר להתפלל גם בלחש, הקב"ה הרי נמצא בכל מקום ושומע כל 
תפילה, ואין שום תפילה שחוזרת ריקם, אבל כשיוצאים הדברים מקירות 
ליבו של האדם, כשהוא צועק כי כואב לו, התפילה מקבלת מימד נוסף, היא 
יוצאת בכוונה עמוקה, מתוך ידיעה שבורא העולמים הוא היחיד שיכול לעזור 
בכל עת ובכל צרה, תפילה שכזו קרובה היא לכסא הכבוד ומסוגלת ביותר 

לבקוע רקיע שמים.

ְׁשִמי ָּדִוד ַחָּזן ַוֲאִני לֹוֵמד ַּבִּכָּתה ב',
ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו לֹוְמִדים טֹוב ּוְמַׂשֲחִקים ּוְמַקְּבִלים ֲהמֹון ְּפָרִסים ֵיׁש 
ִלי ֹּפה ַהֹּכל ְוֵאין ְּכמֹו ָהַרב ַאְבָרָהם ָּבעֹוָלם ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה.
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"ּוִמְצַרִים ְמַקְּבִרים ֵאת ֲאֶׁשר ִהָּכה ד' ָּבֶהם ָּכל ְּבכֹור ּוֵבאֹלֵהיֶהם ָעָׂשה ד' ְׁשָפִטים''
בפרשת בא כתוב ''ובכל אלהי מצרים"- בכולם, ואילו כאן כתוב רק ''ובאלהיהם'', משום שהשאיר השי"ת את בעל צפון ולא הכהו, כדי להטעות את 

פרעה, ובקריעת ים סוף, גם בעל צפון הוכה. כשהשי"ת מודיע על תכניתו הוא אומר: ''ובכל אלהי", כולם יוכו לבסוף. כאן בפרשתנו, מזכיר משה 
את מכת בכורות: ''ומצרים מקברים את אשר הכה ד' בהם כל בכור'', ובמכה זו עדיין לא טיפל הקב''ה בכל אלהי מצרים, לכן ממשיך משה ואומר 

''ובאלהיהם עשה ד' שפטים''. לפי זה אף מובן הנאמר בהגדה: ''אילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלהיהם דינו'', כלומר מה 'דינו'? אילו עשה בהם 
שפטים ולא עשה - ''באלהיהם'' אלא ''בכל אלהיהם'', ופרעה לא היה מתפתה לרדוף, ולא היתה קריעת ים סוף, דינו. )ע"פ ברכת השיר(

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



הגאון רבי ציון לוי זצ״ל

רבה הראשי של פנמה, למרות אישיותו הלבבית והחייכנית, כשראה לנכון 
לנהוג בתקיפות כדי לשמור על חומות הדת, עמד כחומה בצורה. בתחילת 
דרכו, לא פעם אף היה בסכנת חיים כשעמד על דעתו דעת-תורה, שלא 
להתכופף לגחמותיהם ולרצונותיהם של כמה מאנשי קהילתו שהיו אנשים 

אלימים מאוד.
אחת הפעמים היתה, עת בנו של אחד מנשיאי הקהילה החליט להתחתן עם 
גויה רח"ל. רבי ציון, רב הקהילה, לא יכול היה לשאת זאת שבקהילתו יהיו 
נישואי תערובת. כמה שניסה לדבר עם הבן ועם אביו לא הצליח, ודבריו 

נפלו על אזניים אטומות.
יום החתונה הגיע... רבי ציון יושב מכונס במשרדו, ולפתע אורו עיניו, רעיון 
נועז עלה בליבו והוא החליט לבצעו. תוך כמה דקות יצר קשר עם החתן 
וביקש ממנו לבוא אליו בהקדם האפשרי. "מה הדחיפות?" – שואל החתן. 
"יש לי בשבילך מתנה מיוחדת לרגל יום נישואיך, ואתה חייב לקבלה קודם 
החתונה. אני במשרד, תבוא לקחת״ – סיים הרב ציון. "בסדר, אבוא עוד 

שעה!". הטלפון נותק, והרב ציון נשאר להמתין לחתן במשרדו.
לאחר כמה דקות נשמעו נקישות על הדלת. החתן נכנס ואמר – "לא יכולתי 
להתאפק באתי לראות את המתנה". אמר לרב. "טוב שבאת!״ – אמר הרב. 
"קודם נשתה כוס קפה ונדבר, ואחר כך המתנה...". לאחר כמה דקות פנה 

הרב לבחור ואמר לו – "תוכל להשאיל לי את הפלאפון שלך לכמה דקות?".
"בודאי!״ – ענה הבחור. הרב יצא מהמשרד, נעל את הדלת מבחוץ והלך 
לדרכו... לבינתיים החתן מחכה לשובו של הרב. עשר דקות, עשרים דקות, 
חצי שעה, והרב לא חוזר. סבלנותו פקעה, הוא קם ממקומו ופנה לצאת 
מהמשרד לחפש את הרב, אך הדלת הנעולה מנעה בעדו. עכשיו הבין איזו 
מתנה הכין לו הרב ליום נישואיו... 'אני כלוא בחדר' – הדהדה המחשבה 
במוחו. הוא רץ אל מכשיר הטלפון וניסה להתקשר, אך גילה לאכזבתו שגם 
על כך חשב הרב... הטלפון נותק מבעוד מועד. הוא ניסה לצעוק ולדפוק 
על הדלת, אך מיקום המשרד היה באזור שומם, כך שלא נשארה לו ברירה 

אלא לחכות לרב שישוב.
בשעת לילה מאוחרת הגיע הרב למשרד, פתח את הדלת ואמר לו: "עכשיו 
אתה יכול ללכת!"... הוא רץ כאחוז טירוף אל אולם החתונות, שם ראה את 
אחרון האורחים יוצא, ואת משפחת הכלה זועמת. איך שראוהו מתקרב 
מרחוק, התנפלו עליו בחירופים וגידופים – "יהודי מלוכלך, איפה נעלמת? 
הרסת לנו את כל השמחה!". גם הכלה היתה בין אותם המגדפים והמחרפים. 

הוא הסתלק מהמקום בבושת פנים, ונשבע לנקום ברב...
באותו לילה ישן רבי ציון לוי טוב. הוא ידע שזכה להציל עוד יהודי מנישואי 
תערובת, ידיעה זו גרמה לו אושר רב, אך לא לאורך זמן. כשיצא בבוקר לבית 
הכנסת הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב לאחור וראה את הבחור החתן 
עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב... הוא עצר וחיכה לבחור שיתקרב, ואז 
פתח את חולצתו ואמר לו – "אתה יכול להרוג אותי! הנה, כאן הלב שלי. אבל 
תדע לך, שאני כרב הקהילה כאן, לא רק שאיני מתחרט על מה שעשיתי לך, 
אלא אני גם שמח! כי אני נתתי לך את המתנה הגדולה ביותר ביום שהיה 
אמור להיות יום חתונתך, והיא, האפשרות שלא לנתק את הקשר ליהדות״ 

– סיים בהתרגשות.
מול עוז רוח שכזה, גם החתן הכעוס לא יכול היה לעמוד. הוא הסתובב והלך. 
לימים סיפר החתן – שבינתיים כבר התקרב לרבי ציון ונשא יהודיה כשרה – 
"הדבר היחיד שגרם לי שלא להרוג את הרב, היתה מחשבה שעלתה במוחי 
באותו הרגע ברחוב כשנפגשתי עם הרב: 'אם הרב מוכן למות רק בשביל שלא 
אתחתן עם גויה, סימן שהדבר חמור ביותר, וטוב שהרב הציל אותי מכך!".

חידהחידה

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
מטותמטות
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תשובות לחידות משבוע שעבר:

1.   מיטתו של בלעם הייתה ב...?

2.   שבטו רצה להישאר בארץ מקנה.

3.   איך נקרא “האיש שלה” בפרשה?

4.   מה שאי אפשר להטביל באש במה מטבילים?

5.   “ככל היוצא מפיו...”

6.   הקב”ה מבקש לנקום בעם זה.

7.   תכשיט אצבע.

8.   אביו של בלעם.

9.   איך קרא יאיר בן מנשה לעריו? )ב’ תיבות(

על איזה מספר עומדת המכונית?

תשובה:

87 - יש לסובב את התמונה, המספרים כתובים הפוך. אם פתרתם נכון תקבלו בטור המודגש: “וידבר משה אל   -     .”
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    22           
  33             
  44             
55               
      66         
      77         
  88             
99               
 

הזיזו 2 גפרורים כדי ליצור 3 משולשים שווי צלעות
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גם השבוע ילדי תלמוד תורה "כאייל תערוג" ותלמידות 
בית הספר לבנות בית יעקב "כאייל תערוג" נהנו משלל 

פעילויות בבית הספר של החופש הגדול

פר
ס

ת 
בי

ה ו
תור

ד 
מו

ל
ת

 אני אבא של אליה משה מכיתה ג'
בני אליה נ"י אוהב מאוד את התלמוד 

תורה אוהב את חבריו ואת הרבנים 
 ושמח ללכת לתלמוד תורה .

בתקופת המגיפה הוא חיכה בקוצר רוח 
להגיע לתלמוד תורה  כמו כן רואים את 

האושר והשמחה על פניו של הילד בזמן 
 ההליכה והחזרה מהתלמוד תורה .

בהזדמנות זו רוצים אנו ההורים לברך 
 בתחילה את הרב אייל עמרמי שליט"א,

 המפקח הרב יצחק כהן שליטא,
 ואותכם המלמדים היקרים,

תזכו למצוות שהקב”ה יאריך ימיכם 
 בטוב ושנותכם בנעימים.

אבא של 
אליה משה 

מכיתה ג'



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

04:40 )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  

20:20 )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    05:00 )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      19:25

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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