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ואני קרבת אלוקים לי טוב
כי לעולם חסדו מהי שנאת חינם

בירושלמי )יומא ד:( כתוב "מצאנו שלא חרב הבית בראשונה 
אלא שהיו עובדים כוכבים ומזלות", מקטרים לממלכת השמים, 
"והיו מגלים עריות ושופכי דמים, אבל ב)בית( שני מכירין אנו 
אותם שהיו יגיעין בתורה וזהירים במצוות ובמעשרות", לא סתם 
לומדים, אלא מתייגעים להבין כל שורה בתורה. עושים את 
המצוות על הצד המהודר ביותר, "וכל מידה טובה הייתה בהן".
אם כן מפני מה חרב בית שני? ממשיכה הגמרא "אלא שהיו 
אוהבין את הממון, והיו שונאין אלו לאלו שנאת חינם, וקשה 
היא שנאת חינם שהיא שקולה כנגד עבודת אלילים, גילוי עריות 
ושפיכות דמים". אדם שקם מוקדם בבוקר, לומד בכולל 12 שעות 
בלי הפסקה, מפסיק רק לארוחת צהריים וזהו, מקיים את כל 
המצוות בהידור, נותן מעשרות, עוזר לאשתו, גומל חסדים. 
כך כתוב, שהיו גומלי חסדים כולם. אבל כשפלוני דרך לו על 

האצבע הוא כבר לא רוצה בקרבתו.
שואל רבינו האור חיים הקדוש, מהי שנאת חינם? וכי צדיקים 
אלו לא ידעו שאסור לשנוא לחינם? אלא, אומר הרב שבפסוק 
נאמר "לא תשנא את אחיך בלבבך", ושואל למה לא כתוב "לא 
תשנא את רעך" כמו "באהבת לרעך כמוך", למה גבי "שנאה" 

השתמשה התורה דווקא במילה "אחיך".
לפי זה מסביר האור החיים מהי שנאת חינם, אפילו כשאדם 
מדבר עם חברו, אבל לא מאריך איתו בדיבור, לא מסתדר איתו, 
לא מרגיש שהוא אחיו. הרי עם אחיו אדם מרגיש מחובר, אבל 
על מי שמקפיד זה בבחינת )ירמיה ט'( "ואיש ברעהו יהתלו", 

אומר שלום אבל שומר מרחק. זו שנאת חינם.
אומר בעל המסילת ישרים )פרק י"א( "ולפי שהיצר הולך ומרתיח 
את הלב, ומבקש תמיד להניח לפחות איזה רושם, או איזה זיכרון 
מן הדבר... ואם גם להתחבר עמו תרצה, לא תראה לו חיבה 
גדולה כל כך כבראשונה", זוג חברים שרבו וכרגע השלימו, אומר 
היצר 'אני רוצה שישאר משהו בלב, איזו שנאה ואפילו מעט'. 
ממשיך הרב, "על כן באה התורה וכללה כלל שהכל נכלל בו, 

ואהבת לרעך כמוך, כמוך – בלי שום הפרש".

אדם צריך לשאול את עצמו, האם הוא אוהב את האחר בדיוק 
כמו את עצמו, בלי להשאיר שנאה בלב? אדם חושב שהוא לא 
שונא אנשים, אבל לא יודע עד כמה הוא נכשל. על זה חרב 
בית מקדשנו. אומר השם 'אני לא חפץ בכל התורה שלכם וכל 
הישיבות עם כזו שנאת חינם. די לי שיהיה רק בית כנסת אחד 

שלא תהיה בו שנאת חינם ומיד אני בונה את בית המקדש'.
כך אומר הזוהר "חדא כנישתא", רק עשרה אנשים, אפילו לא 
ביה"כ גדול. לומר לך שבכל הדור הזה אין עשרה אנשים שאין 
ביניהם שנאת חינם. ולמה אדם שונא את השני? בגלל שהוא 
חושב שהוא עשה לו משהו, והשם שואל 'מה אתה לא יודע מי 
זה? זה אני!". אדם מקפיד על חברו כי אין לו אמונה שהשם 

עשה לו את זה, ואם אין אמונה אין כלום.
אומר החפץ חיים, אדם צריך ללכת עם משפט אחד בראשו, 
"הבן יקיר לי אפרים, אם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור 
אזכרנו עוד, על כן המו מעי לו רחם" )ירמיה ל"א(, לחשוב 'כמה 
ה' אוהב אותי, הבן יקיר לי, אני ילד השעשועים של השם', כמו 
אב לילד קטן שכל היום מנשקו, כך כל יהודי זה בן שעשועים של 
ה'. אומר החפץ חיים )שמירת הלשון, שער הזכירה( "וידוע הוא 
שאהבת הקב"ה לעמו ישראל הוא עד מאוד, והם אצלו בבחינת 
בן יקיר", אומר השם – זה בן יקר שלי, איך אתה כועס עליו?

ממשיך הרב, "וכשיהיה לו לאדם בן יקר וילד שעשועים, והוא 
רואהו שאינו מתנהג כשורה, אף על פי כן מחפה עליו מרוב 
אהבתו אותו", עזבו אותו הנה הוא מבקש סליחה, "ואם יבואו 
אנשים פעם או שתיים ויספרו לו מרוב קלקולי בנו.. בוודאי 
יתגבר באביו כוח הכעס עליו.. ומי גרם כל זה? המספר. כן הדבר 
בענייננו, הקב"ה מרוב האהבה שאוהב את ישראל, אף שהוא 
יודע בעצמו כל מה שהוא שעושה.. לא יעורר בעצמו לעשות 
לו רע", ה' מוותר ליהודי, הוא בן יקיר שלו. "אכן אם יבוא אליו 
המקטרג ויספר לו.. מוכרח להשיב על זה תשובה... לכן אם 
ימצא בישראל מידת השלום, גם למעלה אין השטן יכול לקטרג".
ללמדנו עד כמה גדול כוחה של שנאת חינם. אם האדם לא 
ידבר על פלוני הוא ימנע התעוררות של מידת הדין בעולם על 

עצמו ועל אחרים.

שבת שלום, אייל עמרמי

יהודי נמדד בתוספת
על פי המשל
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יהודי נמדד בתוספת

מעבר למצוות ולמעשים שאנו מחויבים לעשות, אותם כל יהודי ירא שמים 
משתדל לעשות, כדוגמת הנחת תפילין, תפילה, שמירת שבת וכד', יש את 
הדברים שאדם לא מחוייב לעשות... ודווקא בדברים האלו האדם נמדד, האם 
הוא מסמן לעצמו, יצאתי ידי חובה, או שהוא מנסה לעשות מעבר לנדרש ממנו.
מסופר על ניקולאי, שהיה עורך מבחן סינון לבחירת החיילים הראויים 
להימנות ביחידה המובחרת ביותר בצבאו, המבחן היה הליכה רגלית מפרכת 
תוך נשיאת ציוד מלא על הגב במשך שבועיים כמעט ללא מנוחה. היעד 
היה להגיע לעיר פטרבורג. המסע היה קשה מנשוא, בין הרים ובין סלעים, 
חיילים נפלו בצדי הדרכים ולא הצליחו למשוך, אך האיתנים ואמיצי הרוח 

המשיכו ולא נסוגו.

כאשר נראו מרחוק אורות פטרבורג נשמו כולם לרווחה, סוף סוף נוכל לנוח, 
לפתע הודיע המפקד... ממשיכים ללכת. באותו רגע נפלו מרבית הקבוצה 
על האדמה, הם לא היו מסוגלים להמשיך, הם אמנם הלכו כברת דרך ארוכה 
ומפרכת, אך מה שהחזיק אותם היה החלום על המנוחה וההרפיה בפטרבורג, 

משם ואילך אין כח ללכת אפילו פסיעה.
והנמשל ברור: עיקר מבחנו של יהודי הוא בתוספת, במה שהוא עושה מעבר 

לחובתו, מעבר ליכולתו. הלא המה דברי חז"ל )חגיגה 
ט:( על הפסוק )מלאכי ג, יח( 'ְוַׁשְבֶּתם ּוְרִאיֶתם 

ֵּבין ַצִּדיק ְלָרָׁשע ֵּבין ֹעֵבד ֱאֹלִקים ַלֲאֶׁשר ֹלא 
ֲעָבדו', ואמרו 'עבדו ולא עבדו – תרוייהו 
צדיקי גמורי נינהו. ואינו דומה שונה פרקו 

מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד'.
'מאה' זו משימה קבועה, זה 'פטרבורג' 
להבדיל. 'מאה ואחד' זה מעבר למשימה. 

זו היחידה המובחרת של עובדי ה', שעושים 
כל שיכולתם להשיג ולו עוד מעט בעבודת השם.

ואני קרבת אלוקים לי טוב

אדם שיצליח לחדד לעצמו את ההרגשה הזאת, של קרבת אלוקים, יהיה 
אדם הכי מאושר בעולם. בוודאי שלהגיע לדרגה הזאת זה קשה, אבל לפחות 
לקצת מזה אפשר לנסות להגיע ע"י מחשבה והתבוננות. והתוצאה היא רווח 
נקי: פחות לחץ, יותר שלוות הנפש, יותר מצב רוח, ופחות מגיבים בכעס 

על דברים הנראים שליליים.
ועוד דבר מרוויח האדם הזוכה, שכשאדם מרגיש קרוב לקב"ה ומרגיש שרק 
הקב"ה יכול להושיע אותו, אזי באותה העת נפתח לו פתח מיוחד ממרום 
להביא לו סיעתא דשמיא שלא כדרך הטבע, ואם ינצל את הזמן הזה הוא 
יזכה להינצל מהצרה או מהגזירה בה הוא נמצא, וכך היה דוד המלך, שאי 
אפשר לתאר כמה יסורים עבר, כותב על עצמו שהוא החזיק מעמד בזכות 

'ואני קרבת אלוקים לי טוב'.
כידוע הרבה אנשים עוברים באיזשהו שלב בחייהם תקופה קשה אשר בה הם 
מוצאים את הקב"ה ומתקשרים עמו. יש שעוברים זאת בגיל צעיר, ביתמות. ויש 
שעוברים זאת בגיל יותר מבוגר כשמחכים לשידוך, או לילדים. יש שעוברים 
זאת עם בעיות קשות בשלום 
בית, או בגידול הילדים או 
במחלות שלפתע פוקדות 
אותם, או בעיות קשות 
בפרנסה. הצד השווה 
שבהם, הוא שבשלב 
ספר  בחיים  מסוים 
הופך  התהילים 
להיות חלק מרכזי 
שלהם,  ים  בחי
באותו זמן הפנייה 
לקב"ה הופכת להיות 
אצלם לדבר של קבע, ולהרגשת המתיקות של 'ואני קרבת אלוקים לי טוב'.
כל מי שעבר זאת פעם, יכול להעיד איזו הרגשת מתיקות מיוחדת חשים 
באותם הזמנים. והדברים ידועים, שהרבה אנשים שרדו את השואה ונשארו 

בריאים וצלולים בנפשם כי הם חיו בהרגשה שהקב"ה לצידם.
מעשה ביהודי בשם רבי אלחנן ממתפללי ביהכ"נ ירחי כלה בבני ברק. 
בצעירותו למד בישיבת 'גאלנטא' הנודעת. הוא הגיע לישיבה עם המון רצון 
ומרץ לשקוד על דלתי התורה, אך לצערו כבר בימים הראשונים הוא ראה 
שלמרות השקעתו הרבה בשינון וחזרה, המוח שלו לא קולט כלום. הוא ניסה 

ללמוד עם טובי הבחורים אך הוא נשאר הרחק מאחור ולא התקדם כלום.

לאחר זמן בהיותו מיואש לחלוטין הוא ניגש לרבו ראש הישיבה ואמר לו: 
כבוד ראש הישיבה אין לי תועלת במה שאני בישיבה, אני רוצה לצאת לעבוד 
לפרנסתי". הבין הרב לליבו וניסה לעזור לו בענין, מצא לו עבודה שמכבדת את 
בעליה ומתאימה מבחינה רוחנית, ואף דאג שיקבע עיתים לתורה כל יום. בני 
הישיבה הצטערו לשמוע ע"כ, אך הבינו לליבו והכינו עבורו מסיבת פרידה.

למחרת בבוקר, היום בו הוא היה אמור לעזוב את הישיבה, סידר אלחנן את 
חפציו, ארז את הדברים והתכונן לצאת לתחנת הרכבת. לאחר שארז את כל 
הדברים הוא רואה שנשארו לו כמה דקות פנויות, הוא תר בעיניו אחר משהו 
מסוים לקרוא, והנה הוא רואה ספר עתיק מונח מעל הארון. הוא הוריד את 
הספר ופתח אותו ולפניו נגלה המשפט הזה: "בעת שאדם מרגיש שהוא בודד 
ואין לו מי שיושיע אותו, והוא מתקרב להקב"ה ומרגיש שהוא נשען רק עליו, 
באותה העת נפתח לו פתח מיוחד ממרום להביא לו ס"ד שלא כדרך הטבע, 

ואם הוא מנצל את הזמן הזה יזכה לישועות גדולות".
באותו הרגע חש אלחנן שהספר ממש מדבר אליו. המצב הזה די תסכל אותו, 
אפשר לומר. משום שהוא כבר נמצא בדרך החוצה בדרך אל-חזור, והנה לא 
נעים לומר, פתאום צצה לו איזושהי תקווה. אך לא אחד כמו אלחנן יכנס 
לייאוש, הוא התחיל להחדיר לעצמו איך שהוא נמצא כעת בידי ה' והתחיל 

לבכות מקירות ליבו שה' יושיע אותו ויתן לו ס"ד לפעול בדרך הנכונה.
5 דקות נשארו לו לצאת לרכבת... ואז הוא החליט שהוא חוזר לישיבה. 
ההחלטה לא היתה קלה, משום שחשש שמא חבריו ילעגו לו בליבם על 
שהוא חוזר אחרי שכבר עשו לו מסיבת פרידה. בטח יגידו: איזה טיפוס 
הפכפך וכדו'. אבל אלחנן התגבר על הכל ונכנס לבית מדרש, לא שם ליבו 
למבטים שהופנו אליו, התישב על מקומו בספסל האחורי והחל ללמוד את 

מה שלמדו אמש בישיבה.
לפתע כמו תמיד, קושי גדול תפס אותו בחשבון הגמ', ואז הוא פונה לזה 
שלצידו ושואל אותו את הביאור. ההוא אומר לו: תשמע, אלחנן, את השאלה 
הזאת שואל הרשב"א. אלחנן היה בהלם, מה? אני מכוון לשאלת הרשב"א?! 
כן, חבירו פתח את הרשב"א והראה שכך הוא שואל. כשכולו התרגשות 
המשיך אלחנן ללמוד, ובמשך הסדר זכה לכווין לעוד שתי שאלות של גדולי 
המפרשים, דבר שהוא לא נפגש בו בחייו. לאחר הסדר הפורה הוא החליט 
שהוא נשאר בישיבה, עד שצמח לת"ח עצום שיודע את כל הש"ס על בוריו.
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חשיפה לשמש בקיץ

לאחר גל החום של השבוע האחרון, וממש עם פתיחת תקופת בין 
הזמנים, גם אם החופשה הזו לא תהיה כבכל שנה, יש כמה 

דברים שחשוב שנדע.
קרינת השמש הינה הגורם המרכזי המכריע ביותר בהשפעתו 
על הזדקנות העור, ולמעשה משפיעה הרבה יותר על 

עורנו מאשר גילנו הכרונולוגי.
מחקרים שונים מצביעים על כך שקרינת השמש אחראית 
לכ90% מהזדקנות העור. תהליכי ההזדקנות הנגרמים 

כתוצאה מחשיפה לאור השמש כוללים, בין היתר, הרס של 
סיבי הקולגן בגין נזק חמצוני מואץ. סיבי הקולגן המספקים 

לעור את האלסטיות שלו ומשווים לו את המראה המתוח נפגעים 
וכתוצאה מכך העור הופך דק יותר ומקומט.

לעיתים נדמה לנו שאם אנחנו לא רואים את הנזקים באופן מיידי, הכל 
בסדר. אבל האמת היא שהעור שלנו זוכר את כל מה שעבר עליו. השינויים 
בעקבות חשיפה לשמש נגרמים כתוצאה מ"מינון מצטבר" לאורך החיים.

ככל שנחשף יותר לשמש, החל מגיל הצעיר – הסכנה גדלה. לכן, יש 
להתחיל במניעה החל מגיל צעיר בכדי להוביל לתוצאות בגיל מבוגר. 
חשוב להדגיש שלא מדובר רק בחשיפה ניכרת לשמש, כגון: בהליכה 
לים או לבריכה, אלא גם בחשיפה היומיומית שלנו שהינה משמעותית 
לא פחות. למעשה, ניתן להבחין בשינויים ראשוניים המצביעים על 

הזדקנות עור הפנים החל מגילאי 20-30.
הזדקנות משמש נראית בעיקר באזורים החשופים לשמש כגון פנים, 
קרקפת, צוואר, אמות וגב כפות הידיים. עור הרגליים, לעומת זאת, משום 
שאיננו חשוף לשמש, מושפע פחות. ככל שגוון העור בהיר יותר 

כמובן שהנזק כתוצאה מחשיפה לשמש רב יותר.
הנטייה הרווחת בקרב המשתזפים היא לחשוב שחשיפה 
לשמש יכולה לגרום לצריבה של העור והופעתם של 
כתמי שמש, אך השינויים יכולים להיות משמעותיים 
יותר. בין השינויים בעור, בעקבות חשיפה לשמש, ניתן 
למנות קמטוטים עבים ועמוקים עם עור גס ומחוספס, 
עור יבש בעל גוון צהבהב, הרחבת כלי הדם העוריים 
)טלנגיאקטזיות(, שינויי פיגמנטציה עם הופעת כתמים 
חומים על פני העור )נמשים, כתמי שמש( וכתמים בהירים 
)היפומלנוזיס( וכן עלייה בסיכון להתפתחות גידולים שפירים 
וממאירים, כגון: קרצינומה של תאי קשקש, קרצינומה של תאי הבסיס 

ומלנומה ממארת.
נתפלל שתהיה לכולנו חופשת בין הזמנים מועילה ובריאה, וקווי השם 

יחליפו כח.

לא לתת לסטרא אחרא מקום להכנס

הגמרא אומרת ששלושה דברים מביאים את האדם לידי מרה שחורה, אחד 
מהם זה ההולך בבגד קרוע. בגד קרוע זה משכן הסטרא אחרא. כל דבר שהוא 
לא שלם, שהוא מושחת, נמצא בו הסטרא אחרא. גם כוסות, אם אדם שותה 
בכוס שבורה הסטרא אחרא שורה עליה, זה משכנו, היכן שיש הרס, חורבן, 

שבר, שם משכן הסטרא אחרא. וכך הסטרא אחרא נדבק באדם.
אדם לא מבין, ולכן יש לו כל מיני דאגות, חששות ופחדים. אסור ללכת עם 
בגד קרוע גם אם לא רואים את הקרע, זה לא ענין שלא רואים, צריך לזרוק 
את הבגד, לא לובשים בגד כזה. התורה אמרה לנו שדבר כזה מביא את האדם 
לידי דאגה, על האדם להתרחק מהדבר. כי הדאגה זה הניתוק בינו לבין ה'.

אותו דבר על אדם שמגדל את שערו, או מגדל ציפורניו, הוא בא לידי דאגה, 
האדם לא קוצץ ציפורניים, לא אכפת לו שהם ארוכות, זה משכן הסטרא 
אחרא וממילא נכנסים לו בליבו כל מיני דאגות: מה יהיה עם המשכנתא, 
מאיפה אקח הלוואה, אם האדם היה מקפיד על הדברים האלו אז ממילא 
הוא לא היה מרגיש כלום, כי הוא היה מחובר לה' בניצוץ האלוקי שלו, בלי 

שום הפרעה מצד הסטרא אחרא.
בעל תוספות ישנים כותב שעל יוסף הצדיק נאמר: "ותתפשהו בבגדו לאמר". 
למה תפסה בבגדו? מכיוון שיוסף שינה את המלבוש היהודי שלו, שם היא 
אחזה בו. שם היה מקום לסטרא אחרא לאחוז בו. וכך אמרו רבותינו, שאחד 
מהדברים שעם ישראל נגאלו ממצרים כי הם לא שינו את מלבושם, "אמר 
אויב ארדוף אשיג אחלק שלל", "שלל" נוטריקון: שמם,  לשונם, לבושם, אלו 

אותם דברים שבני ישראל לא שינו במצרים.
כאשר הלבוש של האדם הוא על פי רצון ה', מלבוש יהודי. כמו שאומרת 

התורה "ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך, לכבוד ולתפארת" מי שמשרת את 
ה', צריך להיות עם בגדים מכובדים, לא מפוארים אך מכובדים, זה אדם 

המשרת את ה'.
אדם שהולך עם בגדים מזולזלים גם הוא יהיה מזולזל ח"ו. יש מי שהולך 
עם חולצת טריקו קרועה, וטוען שנוח לו כך, בודאי שנעים כך לאדם, אך זה 
מה שנקרא פריקת על מלכות שמים. תמיד צריך לילך מכובד, כבן מלך, אף 

פעם לא תראו ראש ממשלה לבוש בבגדים פחותים ופשוטים.
הגמרא אומרת: מאני מכבדותא. בגדיו של האדם הם הכבוד שלו. לכן זה 
עוון קשה מאד. אומרים חז"ל שכשאדם הולך עם בגדים מזולזלים, אז הוא 
יעשה מעשים מזולזלים. אך כשאדם הולך עם בגדים מכובדים, הוא צריך 
לכבד את המראה שלו, אז כך הוא מתנהג. זה משפיע על הנשמה האלוקית 

שלו, וכך התנהגותו נהיית אחרת.
אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, שכל ההתחלה של עקבתא דמשיחא זה 
"ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו". כל התהליך של פריקת 
על מלכות שמים זה להיות מזולזל, להיות בלבוש מזולזל, לבוש זרוק, בגד 
קרוע, שערות מגודלות, למה כל זה? אומר הפסוק "מי אדון לנו"? כביכול 
האדם אומר: מי יגיד לי מה לעשות, הכל נובע מפריקת על מלכות שמים.

הגמרא אומרת שאדם שמסתפר כל שבוע הוא כנוע לה', אדם צריך להיות 
כנוע, לא יחיה איך שהוא רוצה. ממילא אדם שלובש מלבושים תקניים, אז 
זה משפיע על הנשמה שלו, הוא נהיה אחרת. לכן אדם לעולם לא ילך עם 
הבגדים המזולזלים שהיום מוכרים ברחובות וירגיש חיבור לה' יתברך. אם הוא 

יחליף את הבגד הוא ירגיש אחרת. 
כך האדם מרגיש בשבת, כאשר הוא 
לובש בגד מכובד, לכן אינו דומה 
מאור פניו של אדם בשבת למאור 
פניו ביום חל. האדם מרגיש רוממות 

עלאית.

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א 
"חובת הלבבות"
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מעצר שהציל את הצער

הסיפור שלפנינו, המעובד מתוך 'ווי העמודים', סופר ע"י הרה"ג רבי גואל 
אלקריף, ויש בו כדי ללמדנו כי מעשיית חסד לא מפסידים לעולם:

סיפר מגיד שיעור נכבד שליט"א: באחד הימים ביקרתי במחלקת קרדיולוגיה 
בבית הרפואה 'רמב"ם' בחיפה. תוך כדי הביקור במחלקה שמתי לב לתכונה 
מעניינת סביב אחד החדרים במחלקה. עמדו שם כמה שוטרים, והחתימו את 
אחד המטופלים, תוך כדי שהם מתנצלים בפניו על אי הנעימות, כשמנגד – 
הלה הודה להם בהתרגשות, וכולו היה מלא הודיה לה' יתברך שמו ויתעלה...

המחזה הזה עורר את סקרנותי, 
ולאחר תום המהומה הקטנה 
סביבו ניגשתי אליו. כשראה 
את מבטי הסקרן, סיפר לי 

דברים כהוויתן.
היה זה אתמול בשעות 
הערב, נסעתי על ציר 
תנועה ראשי בחיפה, 
ביד  הבחנתי מרחוק 
ואדם  מתנופפת, 
שנראה כנתון במצוקה 
לו.  אעצור  כי  ביקש 
האטתי את רכבי ועצרתי, הלה הסביר כי הוא ממהר מאוד ועליו להגיע 
למקום אחר בדחיפות, וביקש לעלות לרכב ולהצטרף לנסיעה אם אפשר. כבנו 
של אברהם אבינו אני שמח תמיד לעשות חסד עם רכבי, ובפרט ששמעתי 
בדרשה, , הכנסת אורחים אפשר לקיים בזמננו בעיקר על ידי נתינת טרמפ, 
וזו סגולה להינצל מתאונות דרכים. הסכמתי בשמחה, למרות שהלה לא היה 

נראה כאחד ששומר על קלה כחמורה, ואולי אף פחות מזה.
נסעתי כברת דרך, ולפתע, קול יללות סירנות ונורות כחולות מהבהבות עטפו 
את הרכב מכל עבר. ארבע ניידות משטרה נצמדו לרכבי, סגרו עליו וחסמו 
את המשך דרכי. מהניידות קפצו שוטרים חמורי סבר ושולפי נשק, והורו לי 
לעצור מיד ולצאת מהרכב בידיים מונפות אל על. עשיתי כמצוותם, ועל אתר 
הסתערו עלי כמה שוטרים, אזקו אותי באזיקים והובילו אותי לתא המעצר.

כשנכנסתי לחדר המעצר, נודע לי כי האיש שהעליתי לרכב דקות ספורות 

קודם לכן הוא שודד מסוכן, שאיים בנשק על עוברי אורח ולבסוף נמלט 
רגלית, והוא עצר אותי כדי לברוח מהמשטרה. השוטרים היו בטוחים שאנחנו 
מתואמים, ואני המבריח שלו, ואני חבר באותה כנופיה. לא הועילו כל תחנוניי 
שאני חף מפשע. השוטרים אמרו שכל הפושעים מכחישים כל קשר לפשע.

שהיתי בחדר המעצר לראשונה בחיי. מחשבות לא נעימות חלפו במוחי, כיצד 
מעשה חסד אצילי הוביל אותי ללילה כה עצוב. הייתי בטוח שלמחרת האמת 
תצא לאור ואשתחרר, ובכל זאת, המחשבה שאיאלץ להישאר לילה במקום 

כזה, הלחיצה אותי מאוד.
כבר ידעתי שלא אצליח להירדם בחדר זה, וחיפשתי לעצמי תעסוקה. גיליתי 
כי בחדר יש חוברת הדרכה להגשת 'עזרה ראשונה', ומכיוון שלא היה לי 
משהו טוב ומועיל יותר לעשות, החלטתי לעבור על החוברת שלפניי. בין 
הנושאים הנידונים בחוברת הוקדשה יריעה נרחבת לנושא התקפי לב, דרכים 
למניעה, דרכי טיפול, עזרה ראשונה, ולצד זאת – רשימת תסמינים המעידים 

כי התקף לב מתקרב.
כשקראתי את התסמינים האלו, עלתה במוחי מחשבה נועזת: אם ממילא 
עלי לבלות את הלילה מחוץ לביתי, אין ספק, שבית הרפואה עדיף על בית 
המעצר... שיננתי את רשימת התסמינים, וכשהייתי בטוח שאני זוכר אותם 
היטב, התחלתי בהצגה: התפתלתי מ'כאבים' תוך כדי שאני מחזיק חזק בחזה, 

ועשיתי את כל התסמינים שקראתי בחוברת...
עד מהרה התחילה מהומה, ובבת אחת החלה פעולת הצלה, כאשר השומרים 
מזעיקים אמבולנס דחוף. חשבתי לעצמי – תוכניתי הצליחה, לפחות 'אבלה' 
את הלילה על מיטה נוחה בבית הרפואה כשלצידי צוות רפואי רחום, ולא 

על דרגש בבית המעצר, כשסביבי פושעים מסוכנים...
העלו אותי לאמבולנס, מלווה בארבעה שוטרים חסונים ששמרו עלי כל העת. 
הובהלתי מיד למחלקה הקרדיולוגית, שם החלו מיד בסדרת בדיקות מקיפה. 
ואז, הרופאים גילו... אכן כן, אחד העורקים הראשיים היה סתום ב-77 אחוז! 
אמנם לא הרגשתי כלום, הכל היה הצגה, אבל הרופאים אמרו שהמצב היה 
ממש רגע לפני, והגעתי ברגע הנכון. רופא מומחה הוזעק בשעות לפנות 

בוקר, וביצע צנתור לבבי מורכב באופן דחוף ביותר, והציל בכך את חיי.
התוכנית החמקנית מלילה בבית המעצר, הצילה את חיי! השוטרים שראית 
כאן לפני כמה דקות, באו לכאן לספר לי שהאמת התבררה להם, שאני חף 
מפשע, ובסך הכל הייתי נהג תמים וטוב לב שרצה לעשות חסד עם יהודי 
שביקש 'טרמפ', ומצא את עצמו מתגלגל לחדר המעצר על לא עוול בכפיו.

בתחילת הלילה הרהרתי כיצד יתכן שעשיתי טובה, ובגללה התגלגלה עלי 
רעה שכזו – להיעצר על לא עוול בכפי. ומה מסתבר? – שההיפך הגמור הוא 
הנכון: הטובה שעשיתי היא שהצילה את חיי! הכניסה לבית המעצר היא 
שהובילה לצנתור בזמן הנכון! המעצר שנגרם ממעשה החסד, חסך ממני 

התקף לב נוראי שמי יודע מה היו תוצאותיו!
ללמדנו שמחסד לעולם לא מפסידים, אך כמו כל דבר טוב מאת השם, הוא 
מגיע עם נסיון, וכאשר צולחים אותו באמונה, דרך הטוב להגיע, וגם נראה 
שהאדם עשה מצווה והפסיד, תעתועי היצר המה ונסיון באמונה, וככל שיתגבר 

האדם ויתחזק באמונה בעת הנסיון, כן יגדל שכרו.

קוראים לי ניתאי שלום מכיתה ב',
ואני מאוד שמח ואוהב להגיע לת"ת, יש לנו המון פעילויות מהנות יום מים 

וחוגי חיות.. תודה רבה לרב מיכאל שמארגן לנו המון פעילויות כיפיות!
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 פרשת ואתחנן פרק ו' פסוק ד': "שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד"
רבינו הבעל שם טוב אמר:כל מקום שאדם תופס בקצה האחדות ואוחז בחלקה,הרי הוא תופס ואוחז בכולה.ומיכוון 
שהתורה והמצוות מהשם שהוא האחדות האמיתית,אז כאשר אדם מקיים מצווה אחת בשלמות כאילו קיים את כל 

התורה שהיא כללות אחדותנו.

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



רבי אברהם וינברג מסלונים זצ"ל

מידת היראה היא מידה הטבועה בלבבו של אדם. לכל אחד מבני האדם יש 
נושאים בהם גוברת בו מידת היראה ביותר, ויש דברים מהם אינו חושש 
כלל, אלא שהדברים משתנים הרבה מאדם לאדם, וגם באדם עצמו מזמן 
לזמן לפי עבודתו – וכך הדברים מהם הוא ירא ולהיפך הדברים המשאירים 

אותו בשלוותו משתנים עם הזמן
מעשה היה עם הרה"ק בעל ה'ברכת אברהם' מסלונים זי"ע, טרם עלותו על 
כס ההנהגה, כאשר שהה פעם בצעירותו בצפת, קם באמצע הלילה, וברצונו 
ללמוד לפנות בוקר כהרגלו בטבריה, ביקש לפנות מקודם לטבול במקוה 
האר"י ז"ל. אלא שבעל האכסניא ואנשי הבית הזהירוהו בתקיפות כי בשום 
אופן אין להכנס למקוה בשעות הלילה והחושך, שכן מקובל כי קיימים שם 
מזיקים ושדים כנודע לכל תושבי צפת, כולם רועדים מן המקום, שנשמע 

משם עד למרחוק קולות משונים של מזיקים.
אלא שמרן אדמו"ר זי"ע לא הסכית כלל לדבריהם ולאזהרותיהם, ובבטחה 
פנה אל המקוה בעלטה המוחלטת ששררה שם. נכנס למקום, ולמרות ששמע 
כבר עם בואו קולות משונים, ואף לאחר שהומטרו עליו מים מן בור המקוה, 
לא הזדעזע והמשיך. גם כשהחל באומץ לב לרדת במדרגות המקוה, והרגיש 
בשתי ידיים הלופתות את רגליו ומעמידים אותו מלהמשיך בדרכו – לא 

נבהל, וחשב כי מאן דהוא בחר לו מקום זה לדירת שינה בלילות, חינם אין 
כסף, ומפחיד את הבאים למקום כדי שלא ידעו הימנו ולא ירחיקוהו, ויהיו 

סבורים שאלו שדים וכוחות רעים.
זעק האדמו"ר זי"ע לעברו: "אם אתה מניח לי – מוטב, ואם לאו – למחר 
ידעו כבר כל יושבי צפת מי הוא זה הנמצא במקוה בלילות"... ומיד הרפה 
הלה הימנו... והמליצו על כך חסידיו את אשר סיפר הרב זי"ע בעצמו על 

ענין האמונה:
היה זה בשעה שנשמעה הבשורה בטבריה על מציאת בור של נפט, וכי 
עומדים בני העיר להתעשר הרבה. רבים האמינו בכך ושמחו כמוצא שלל 
רב, ואילו כאשר יהודי אחד השמיע את הדבר באזני אדמו"ר זי"ע, התפלא 
לראותו מבטל את הדברים במחי יד. לאחר תקופה התבררה גודל הטעות, 
כאשר לאמיתו של דבר לא היה זה כי אם מים סרוחים שנדמו בטעות לנפט.

ניגש הלה אל הרבי ושאלו: "הרב ויינברג, מאין ידעתם מראש שאין זו אלא 
בדותא, הלא כל העיר רעשה ושמחה על כך, ומדוע מיאנתם לקבל את הדברים?"
השיבו הרבי וסיבר את אוזנו: "לכל איש ואיש מישראל נטועה בלבבו מידת 
האמונה, חייב הוא להאמין בדבר מה – חוק ולא יעבור. אלא שאני השרשתי 
בלבבי את האמונה בשלש עשרה העיקרים האמיתיים, וממילא אינני מאמין 
בדברים בטלים, ואילו אתם שאינכם חפצים להאמין בדברי אמת, והלא איש 
ישראל בהכרח עליו להיות מאמין בדבר מה, ממילא בכל שטות הנקרית 

לידכם – אתם מאמינים באותה שטות בכל הרמ"ח ושס"ה"...
וכשם שכך הוא בענין האמונה, כי מי שמאמין בי"ג עיקרי האמונה כדבעי – 
אינו מאמין בשטויות והבלים, כן גם במידת היראה כאמור, כי בהיותו ירא 
את בוראו כדבעי – על כן גם לא נתיירא מדבר אחר זולתו, ולא חש ליכנס 
למקוה בחשכת הלילה למרות הקולות המשונים והמטרת המים עליו וכו', 
וכלשון החובת הלבבות )שער אהבת ה' פ"ו(: "וזאת העליונה שבמדרגות 
יראי אלקים, אשר נזכרו בספרים ביראה. ומי שהגיע אל המדרגה הזאת מן 
היראה, לא יפחד ולא יירא זולת הבורא. כמו שסיפר אחד מן החסידים על 
אחד מהיראים, שמצאו ישן באחד המדברות, ואמר לו: האינך ירא מן האריה, 

שאתה ישן במקום הזה? אמר לו: אני בוש מאלקים, שִיְרֵאני ָיֵרא זולתו".

חידתחידת
אחיותאחיות

תפזורתתפזורת
לפרשתלפרשת
ואתחנןואתחנן
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תשובות לחידה משבוע שעבר:

עליכם למצוא בתפזורת את המילים והמושגים הבאים:

יד החזקה, הארץ הטובה, ירדן, ראש הפסגה, חזק ואמץ, חוקים, 
משפטים, צפור כנף, כוכבים, שמש, ירח, תמונה, שבת, שור, 

חמור, בהמה, עבד, אמה, פרזי, עם סגולה, אהבת ה’

יש ליצור 4 משולשים שווים בגודלם, 
ע”י 6 גפרורים, שהצלעות הם רק ע”י 

גפרורים שלמים

 

 

 ח ו ק י מ ש פ ט י מ

 ת ה ל ו ג ס מ ע כ ע

 מ ק א ר ע ר ע ש ו צ

 ו ז ה ר ו א ב פ כ מ

 נ ח ב ב צ ש ד נ ב א

 ה ה ת ה ע ה ע כ י ו

 ח ד ה מ י פ ט ר מ ק

 מ י ח ה ר ס א ו ת ז

 ו ע ר ז ד ג מ פ ב ח

 ר ג י ע נ ה ה צ ש ה

ישנן 3 אחיות. הבכורה מגיעה הביתה פעם ב-5 ימים, 
האמצעית כל 4 ימים והצעירה כל 3 ימים.

כל כמה ימים ייפגשו שלוש האחיות יחדיו בבית?

הפתרון:
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וזה הזמן לברך את מורנו הרב בברכת יישר כח על הכוחות הרבים שמשקיע מזמנו, החל 
בהכוונת הכולל להוראה ודיינות חסדי שמואל, וכן בתלמוד תורה ובצוות המלמדים, 
בביה”ס לבנות והתיכון שייפתח בסייעתא דישמייא וגני הילדים, ובעזרת ה׳ בגיבורים 

נברך את תלמידי הישיבה ואברכי הכולל היוצאים לבין הזמנים כן ירבה וכן יפרוץ ונזכה 
להגדיל תורה ולהאדירה בשכונה זו וכן. יפוצו מעיינותיו חוצה אמן ואמן.

ברכת מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל
 הרה”ג רבי יצחק יוסף שליט”א

)כמידי שנה מנהג התלמוד תורה בראשות מורנו הרב שליט”א לקבל תעודות מידי 
 הראשון לציון, אך עקב המצב שלח לנו מורנו הרב איגרת לכל תלמיד ותלמיד(

הנני לברך בזה את כל התלמידים היקרים אשר בתלמוד תורה
 “כאייל תערוג - הר חומה”

אני מלווה את הת”ת מיום הקמתו על ידי ידידנו, מעוז ומגדול הרב אייל עמרמי שליט”א ה’ 
ישמרהו ויחיהו, מקים עולם של תורה בהר חומה, אני רואה את כל הפעילות שלו בקרב בעלי 

בתים יראי ה’, שיעורים בהלכה ובהשקפה, במוסר וביראת שמים, הן בתלמוד תורה הן 
 בכולל אברכים הגדול, אשריו ואשרי חלקו.

תלמידים יקרים - אין דבר חשוב יותר מאשר התורה שלנו, אמנם אי אפשר לעולם בלי אדם 
שהוא חשמלאי או בנאי או מוסך, צריכים הכל, אבל אשריו ואשרי חלקו של אדם שבחר את 
המקצוע הכי טוב שיש בעולם, ומה הכי טוב? האם זה קצין או רופא? המקצוע הכי טוב 

 הוא בודאי תלמיד חכם שעוסק בתורה.
אומר התנא  - אמר רבי נהוראי, מניח אני כל אומנויות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא 
תורה, מי שיושב ועוסק בתורה זה החשוב ביותר. אמנם כתוב ‘יפה תלמוד תורה עם דרך 
ארץ’, וכן ‘כל תורה שיש עמה מלאכה סופה להתקיים’, אך זה מדובר ברוב העולם, 

שלא כל היהודים בעולם יכולים לעסוק בתורה בלבד, ועליהם נאמר ‘יפה תלמוד תורה עם 
דרך ארץ’, אבל כל אחד ואחד שבחר להיות שבט לוי, היושב ולומד תורה, זה הדבר הטוב 

 ביותר, ואפילו אח”כ מתפרנס מהכולל והצדקה, התורה היא דבר שאין ערוך אליו.
לכן תלמידים יקרים, קיבעו מחשבה זו בראשכם, אתם לומדים בתלמוד תורה, אח”כ בישיבה 

 קטנה וישיבה גדולה וכולל אברכים, ודיינים. זה הדבר החשוב ביותר שיש לעם ישראל.
אמר רב סעדיא גאון, אין אומת ישראל אומה אלא בתורותיה, זו הייחודיות של עם ישראל, 

התורה, ויהיה שמם כשם הגדולים אשר בארץ, ישראל אשר בך אתפאר.

בברכת קיץ בריא,
 הנהלת מוסדות ‘כאייל תערוג’.
אברכי הכולל להוראה ודיינות,
רבני הישיבה, וצוות ההוראה.



19:10 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:50 )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  

19:10 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:40 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:11 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:30 )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    05:10 )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      19:20

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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בשבוע הקרוב בין הזמנים "וקווי ה’ יחליפו כח..."
השיעורים מפי מורנו הרב שליט”א יתחדשו בעזרת ה’ יתברך יום ראשון י"ט מנחם אב, בברכת קיץ בריא!



המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!
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