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חשיבות ישוב הדעת
כי לעולם חסדו איך זוכים ליראה וביטול דיני שמים?

עיקר הדרישה של התורה מהאדם היא יראת שמים, כך כתוב 
"ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה", ומהי 
היראה? זו ההכנעה, כמו שאמר משה "ונחנו מה", להתבטל 
לכל מה שה' מביא על האדם, לא ליצור כעס או מחלוקת שכך 

ה' רצה, לקבל הכל באהבה.
אמר החזון איש )אמונה ובטחון פ"ג( "מעיקרי היראה, להאמין 
שאין בריה בעולם שבכוחה להרע לו או להיטיב לו זולת גזירתו 
יתברך, ואמנם אם רעהו עושה רשע שלא במשפט, יתכן שעליו 
נאמר מגלגלין חוב ע"י חייב, ונעשה שליח להטות העונש שנגזר 
על רעהו על ידו", ה' יתברך גזר שפלוני יוציא לאדם את הנחת 
והשלווה, וצריך להאמין שגם זו לטובה. הוא שליח של ההשגחה 

העליונה למסור את העונש. כניעה זו היא יראה שלמה.
נניח שאדם ספר במקצועו ומישהו פתח מספרה לידו, שלא 
יאמר 'איך הוא לא מתבייש, אין לו אתיקה, הוא לא רואה שיש 
כאן ספר'. כך ה' רצה, שיבוא כל בוקר ויראה אותו במספרה 
לידו, ויצטער ויתגבר על הצער הזה, במקום שיהיה לו צער 

אחר, סוכר או כאבים אחרים ח"ו.
אומר הבעל שם טוב מי שחי באמונה ובטחון, שום עונש בעולם 
לא יכול לחול עליו. שום חיידק. אבל כשנופל באמונה ובטחון 
אז החיידקים באים. כך אנו אומרים בערבית "כי פדה ה' את 
יעקב וגאלו מיד חזק ממנו", ופירושו, אומר השם 'איך אני פודה 
את יעקב, ע"י שאני מביא לו יסורים, כדי שלא יבוא משהו חזק 
יותר ממנו'. מביא משהו שאדם יכול לעמוד בו, וגואל אותו 

ממשהו יותר חזק ממנו.
סיפר לי יהודי שעשה ברית לבנו והמוהל איחר לו בשעתיים 
וחצי. כל האנשים כבר אכלו סיימו והלכו. בקושי היה לו מניין 
לברית. אמרתי לו – אתה צריך להאמין באמונה שלמה שזה היה 
לטובתך, ה' שם למוהל רגל שלא יגיע בזמן, כדי שלא תהיה לך 
ברית שמחה, ובזה להציל את הילד שלא יחלה חלילה במשהו, 
או שרצה להציל את היולדת שלא תחלה, וזה מעיקרי היראה.

הגמרא אומרת שאם אין יראה אין כלום, "יראת ה' היא אוצרו", 
אם אדם ריק מיראת שמים הוא לא השיג כלום בעולם הזה, אין 

לו את האוצר. אומר בעל חובת הלבבות )כניעה, פרק ז'( "שירצה 
בגזרת הבורא ויצדיק את דינו", זו כניעה, וזה יראת שמים!

הרב )בליקוטי מוהר"ן תנינא א', אות ד'( מלמד שיש שלוש 
תאוות המפסידות את היראה, תאוות ממון, אכילה וניאוף. שלוש 
התאוות האלו בעצם סובבות את כל החיים, אם כן למי תהיה 
יראת שמים? אומר הרב )שם( נכון שאדם צריך לעמול על תאוות 
אלו לאורך כל ימי חייו כדי שתהיה לו יראת שמים, אבל גם 
אחרי שנפל בזה יש לו אפשרות להציל את יראת שמים, והוא 

ע"י ששופט את עצמו, בכך הוא מעלה את היראה.
כתוב "מלך במשפט יעמיד ארץ", מי שרוצה להעמיד את היראה 
אצלו צריך לשפוט את עצמו. 'איך רבתי על כסף? איזה ברכת 
המזון ברכתי? אני מתבייש מעצמי. אני קונס את עצמי היום 
בכך וכך. תורם כסף לאברכים'. בינו לבין ה', אף אחד לא יודע, 
קצת לצער את עצמו, ואומר הרב שע"י זה מסיר מעליו את 
כל המקטרגים. אדם שישפוט את עצמו כל הזמן בכך יעלה את 
יראת השמים. לכן כתוב "ציון במשפט תפדה", מהיכן מגיעה 
יראת שמים? מציון, כל המעלות נמצאות בציון, "יברכך ה' 

מציון", "מציון ישועות ישראל".
כך לשון הרב )ליקוטי מוהר"ן, ט"ו(: "כששופט את עצמו וכשיש 
דין למטה אין דין למטה", כלומר לא דנים אותו יותר למעלה, 
לא יזכירו לו בראש השנה. כשיש משפט למטה אין משפט 
למעלה. זה בודאי שופט כלבבנו נכון? כך אומר לנו ה', 'תשפטו 

את עצמכם, כך אני לא אשפוט אתכם'.
הרצון של ה' הוא שלא ניתן הצדקה למעשינו. עוד אומר הרב, 
שכאשר שופטים את האדם בבית דין של מעלה, הדין מתלבש 
בכל מיני דברים, כולם מבקשים מה' 'תן לי לפרוע ממנו'. 
פתאום הכרית לא נוחה, המזגן מפריע, המזגן מבקש מה' לצער 
את האדם, הספסל פתאום נופל, האוטו לא נדלק. כולם באים 

לעשות רצון הבורא.   
אדם שישב עם עצמו בכל יום בסוף היום ויעשה חשבון, 'מה 
לא עשיתי טוב היום? מחר אקנוס את עצמי, אקום רבע שעה 
יותר מוקדם' וכו', זה רצון ה'. אדם "שהעניש" את עצמו – בכך 
נגמר הדין. להשם אין ענין בעונש, יש לו ענין בהכרה שלנו, 

והלוואי ונזכה כולנו לטוב השם.

שבת שלום, אייל עמרמי

לעזור לרכבת לדחוף
על פי המשל
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לעזור לרכבת לדחוף

כאשר אדם עובד ומתפרנס ברמת חיים ממוצעת ורוצה לעבוד שעות נוספות 
כדי להרויח יותר, הוא מראה בכך שהוא חושב כי ההשתדלות היא הנותנת 
לאדם את חפצו, ולכן הוא סבור שככל שירבה לעבוד כן תגדל הכנסתו. אך 
באמת מצבו הגשמי לא ישתנה וישתפר במאומה, אלא יקבל בדיוק את מה 
שגזר עליו הקב"ה, כי "כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד 
ראש השנה" וגם אם נראה לו שקיבל יותר גם ההפסד וההוצאות יגדלו באורח 
פלא כדי שמזונותיו ישארו כפי אשר נקצב לו מראשית, משום שההשתדלות 

צריכה להיות רוחנית.
החפץ חיים המשיל משל ידוע, על אדם שהייתה לו חבית יין ומוציא ממנה 
את היין דרך ברז, גם אם יתקין בחבית ברז נוסף לא יוציא כמות גדולה יותר 
של יין מתכולת החבית, אלא אותה הכמות שיצאה מברז אחד תתחלק ותצא 
משני ברזים, כך גם השתדלות יתירה לא מוסיפה לפרנסתו של האדם יותר 

מהנגזר עליו, היא רק מלמדת עליו שאינו בוטח בהשי"ת.
מסופר על בעל אכסניה, יהודי תושב העיר ורשה, שנודע לו כי מרן החפץ 
חיים מתכונן להגיע לעיר, ביום המיועד השכים האיש ושם פעמיו אל עבר 
בית הנתיבות, בחושבו כי אם יהיה הראשון שיראה את פני הצדיק, יאות 
בוודאי הצדיק ללון בביתו. ואכן כך היה, ברגע שיצא החפץ חיים מן הקרון 
ניגש אליו היהודי ובמלוא ההתרגשות הזמינו להתארח בביתו. הסכים החפץ 

חיים להתאכסן בביתו.

בעודם יושבים במרכבה, עושים את דרכם אל האכסניה, פניה החפץ חיים 
אל מארחו ושאלו" "אמור לי, ר' יהודי, הקובע אתה עיתים לתורה? כמה 
שעות מקדיש אתה ביום ללימוד תורה? נאנח היהודי במבוכה וענה: "האמן 
לי רבי, כי לבי דואב וכואב בשל כך, ואולם... עול הפרנסה כבד כל כך. הן 
ידוע כי מזונותיו של אדם קשים כקריעת ים סוף, ועל כן הנני עובד מעלות 

השחר ועד השעות הקטנות של הלילה, עד כלות כוחותי".
"היודע אתה למה הנך דומה במעשים אלו"? הגיב החפץ חיים, ואמר: "דומה 
אתה לבן כפר שנסע לעיר הבירה להסדיר ענין אצל שרי השלטון, ענין חשוב 
ביותר היה, ועל כן ישב הכפרי בקרון ורוחו קצרה, "מדוע נוסעת הרכבת 
כה לאט"? חשב לעצמו, קפץ ממקומו והחל לדחוף את הקרון בכל כוחו. 
שאלוהו הרואים אותו "מדוע אתה מתאמץ כל כך"? השיב להם "כשם שאני 
נוסע בעגלתי וברצוני שהעגלה תתקדם במהירות, דוחף אני את העגלה, כך 
דוחף אני את קרון הרכבת כדי לזרז את הנסיעה". שוטה שכמוך לעגו לו, 
הסבור אתה שכוחותיך הדלים יוסיפו מהירות לקרון הנגרר באמצעות כוחו 

האדיר של הקטר?"
"דע לך" פנה החפץ חיים אל היהודי שלצידו, כי 

הקב"ה מנהיג את העולם כולו בכוחות אדירים, 
הקב"ה זן ומפרנס לכל, מקרני ראמים ועד 

לביצי כינים. וכי סבור אתה כי על ידי 
הטרחות היתרות שלך שבגינם מתבטל 
אתה מלימוד תורה, אתה מסייע לפרנסתך? 
הקב"ה מפרנס לכל הבריות, ואף אותך. 
והיגיעה המוגזמת לפרנסתך משולה לכפרי 

הדוחף בכוחו העלוב את הקרון המונהג על 
ידי קטר רב העוצמה.

חשיבות ישוב הדעת

נוראות מסופר על ר' אהרון רוקח האדמור מבעלזא, בעת שהוברח מציפורני 
הנאצים. היה זה בימי השואה בגטו בוכניה. השמועה כי הרבי עצור בתוככי 
הגטו וסכנה נשקפת לחייו, עשתה לה כנפיים בעולם היהודי, שנחרד להצלת 

הצדיק ותוכנית בריחה נועזת ומסוכנת נרקמה מבעוד מועד.
"היה זה בשעת לילה מאוחרת, בגטו. כולם כבר נמו את שנתם בשלווה, רק 
הרבי ואחיו - היו ערים ומוכנים, יחד עם משמש צמוד. לפי האותות שקיבלו 
והסימנים שהוסכמו, אחרי חצות הליל הם אמורים להיות מוברחים להונגריה, 

שבימים ההם טרם טעמה את נחת זרועם של הצוררים הנאצים ימ"ש.
וכך, אחר חצות נראה רכב קטן ומיושן עוצר ליד הבית. הנהג, היה קצין 
ריגול הונגרי ששוחד בהון עתק, וכשהגיע דחק בהם להיכנס לרכב. הם מיהרו 
לעלות אל הרכב, שהחל בדהרה אל מחוץ לחומות הגטו, מאפילה לאורה, 

ומשעבוד לגאולה.
קשה לתאר בקצרה את מסכת הניסים הגלויים שהתלוותה לנסיעת הבריחה 
הפלאית הזו. שומרים נאצים הפכו לבחינת 'עיניים להם ולא יראו', מפקדים 
אחרים שיתפו פעולה בתמורה להטבות שונות, שמירה עליונה והדוקה ממעל 
הוצמדה לנסיעת הרכב אל 
מחוץ לעיירה בוכניה, ואחר 
כך - אל הכביש המהיר 

המוביל להונגריה.
היתה  ברכב  האוירה 
תחושת סיפוק עמוקה 
על הנס הפלאי. אך 

הסביבה העוינת  
העכירה את האוירה, 

וההרגשה של   
השגחה ניסית  

לוותה במבטים על הכבישים שהיו גדושי חיילים, טנקים ורכבי צבא שהכניסו 
לחרדה קיומית את יושבי הרכב, והקצין ההונגרי שנהג בו - רעד על חייו.

לפתע, ביקש הרבי לעצור את הרכב. המשמש נחרד, המבריח נתקף חלחלה. 
'לעצור? עכשיו? אך הרבי שב על בקשתו בעדינות אך בנחישות. המשמש 
ניסה לשכנע, דמו של המבריח אזל מפניו בחרדה תהומית אך דבר לא החזיר 
אחור את רצונו של הרב. וכך, בעיצומה של הבריחה, בשולי הכביש המוביל 
ליציאה מהגיהנום הנאצי, עצר הרכב. הרבי יצא והתיישב ברוגע על אבן, 

ומקץ 10 דקות עלה לרכב, בלי להסביר דבר...
חלפו שנים ומי שפתר את התעלומה היה הרבי בעצמו, והסביר: 'בעיצומה 
של הבריחה, חשתי כי שלוותי אובדת ממני. שאני מאבד את יישוב הדעת. 
הוכרחתי לעצור, להתיישב, להירגע. להקפיא את מנוסת הבהלה, ולחזור 
ליישוב הדעת. הבהלה והלחץ הם קו אדום עבורי, אינני יכול לעבור אותו! 
יהודי צריך לזכור כי הקב"ה נמצא איתו בכל מקום ושומר עליו בכל מקום, 
אם יהודי נכנס ללחץ או לפחד, כנראה שמידת הביטחון אינה תבועה בו 
מספיק. לכן הרגשתי צורך לעצור, לשנן לעצמי שאני בידים של הקב"ה 

ואחר כך להמשיך בדרך'.
הרב זכה לעלות בסופו של דבר לארץ ישראל. בכ"א אב תשי"ז, עלתה נשמתו 

למרומים. ונטמן בהר המנוחות ירושלים. זיע"א.
מסיפור זה רואים אנו בחוש כיצד שמר האדמו"ר מבעלזא על אמרתו של דוד 
המלך, "השלך על השם יהבך והוא יכלכלך", אדם הרוצה שהקב"ה יסייעהו בכל 
אשר ילך, צריך ישוב הדעת ובטחון בו יתברך, להשליך את הדאגות והפחדים 
אל עבר השם יתברך, ומנגד השם הטוב יכין צעדיו וישמרהו בכל אשר ילך.
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קורונה לפי סוג דם

האם יש קשר בין סוג הדם שלכם לסיכוי להידבק בקורונה?
מחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת המדע של 

סין ובשיתוף עם אוניברסיטאות מקומיות נוספות, בדק 
בדיוק את זה וחזר עם ממצאים מרתקים. 

החוקרים ערכו השוואה בין סוגי הדם הקיימים בקבוצה 
של 2,173 משתתפים שאושפזו בבתי החולים בסין לאחר 
שאובחנו כחולים בנגיף, לבין קבוצת אנשים בריאים בת 

3,694 מתנדבים. החוקרים גילו, כי בקרב האנשים שהתאשפזו 
בבית החולים מחמת התדבקות בנגיף, ישנו שיעור גבוה של 

."A אנשים עם סוג דם
על סמך ממצאים אלו הניחו החוקרים כי אנשים בעלי סוג דם A בעלי 
סיכון גבוה יותר להתאשפז בבית החולים בגללה בהשוואה לסוגי דם 
אחרים, כשבתחתית הסולם נמצאים אנשים עם סוג דם O, שהם נמצאים 
 O בסיכון הפחות ביותר. עוד גילה המחקר כי אנשים בעלי דם מסוג

יידבקו בקורונה בסבירות נמוכה ב־9 עד 18 אחוזים בהשוואה לאנשים 
עם סוגי דם אחרים. "אנשים בעלי סוגי דם אחרים שנדבקו בנגיף, הראו 
תגובות טובות יותר בטיפול הביתי לעומת אלו אושפזו בבית החולים", 
אומרים החוקרים, וטוענים כי בעלי סוג דם A שנדבקו בנגיף, נצרכו 

לאשפוז דווקא ולא לטיפול ביתי. 
עם זאת, החוקרים מסייגים ואומרים כי אין ערובה לכך שאדם בעל סוג 

דם O או כזה שאינו סוג דם A - לא יחלה בנגיף.
מה זה בעצם סוגי דם? ובכן, קיימים ארבעה סוגים של דם.

A – שאדם שעל גבי כדוריות הדם שלו קיים אנטיגן מסוג 
 B ובפלזמה )נוזל הדם( קיים נוגדן נגד אנטיגן מסוג A

.A הוא בעל סוג דם
B – אדם שעל גבי כדוריות הדם שלו קיים אנטיגן מסוג 
B ובפלזמה קיים נוגדן נגד אנטיגן מסוג A הוא בעל 

.B סוג דם
AB – אדם שעל גבי כדוריות הדם שלו קיימים שני 
האנטיגנים A ו-B, אך בפלזמה לא קיימים הנוגדנים שלהם, 

.AB הוא בעל סוג דם
O – אדם שאין אנטיגן על גבי כדוריות הדם שלו, אבל בפלזמה 

.O הוא בעל סוג דם ,B-ו A קיימים שני הנוגדנים של האנטיגנים
לפיכך, אדם בעל סוג דם AB יכול לקבל תרומות דם מכל סוגי הדם 
האחרים )ולכן נקרא "מקבל אוניברסלי"(, ואדם בעל סוג דם O יכול 

לתרום לכל סוגי הדם האחרים )ולכן נקרא "תורם אוניברסלי"(.

לולי ה' עזרתה לי

רבי צדוק הכהן מלובלין אומר שמשה רבנו לא זכה להכנס לארץ ישראל 
בגלל שנאמר עליו "איש מצרי הצילנו", הוא היה לבוש בגדים של מצרי, לכן 

עצמותיו לא זכו להיכנס לארץ ישראל.
נשאלת השאלה אבל הוא היה חייב לברוח מפרעה? אלא, שלמרות זאת הוא 
היה צריך לברוח עם מלבוש יהודי, לא עם מלבוש מצרי. אבל, מה זה כבר 
משנה? לא מדובר בבגד פרוץ, אלא שתמיד יש הבדל בין לבוש יהודי ללבוש 
של גוי, כמו שהרמב"ם אומר שאסור ללכת בחוקות הגוי, לא להיות דומה 

להם במלבוש. יש מלבוש יהודי ויש מלבוש של גוי.
מלבוש יהודי זה מלבוש מכובד, ללכת בצורה מכובדת, מרוממת, כשאדם 
נראה מכובד הוא לא יעשה מעשים מזלזלים, לא ידבר בזילות, ידבר תמיד 
בכבוד. אבל זה לא נוח? אז מה? יש הרבה דברים לא נוחים בעבודת ה'. 
חיפוש אחר הנוחות שייכת להפקרות. הנוח והנעים שייך לכל פורקי העול. 
מי שעובד ה' לא מחפש נוחות, הוא מחפש מה עושה יותר נחת רוח לקדוש 
ברוך הוא, אין זה אומר שהוא מחפש סבל, אבל בראש מעייניו נמצא רצון 

השם, ואם יוכל לעשות כן בצורה שתיטיב עמו מה טוב.
קנייני העולם הזה מחזקים כח התאווה. כשאדם לא עובד על פי התקן שה' 
יתברך רוצה, זה מחזק אצלו את הכח היצרי, כח התאווה, אז ממילא הוא 
חסר סיכוי. זאת מלחמה אבודה, אין לו הרבה כבר מה לעשות. ולכן מצוה 

התורה במה שעומד כנגד, תפילה צום, צדקה, גמילות חסדים.
התורה הקדושה באה לתת לנו כלים. רצה הקדוש ברוך לזכות את ישראל 
לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כל כך הרבה מצוות, מה זה כל הדברים 

האלה? ה' אומר אני חייב לתת לך כל מיני כלים כדי להתגבר על התאווה, 
על היצר הרע. ההתמודדות של האדם עם היצר לא תוכרע במאה נקודות 
לאדם ואפס ליצר, זה יכרע בכחוט השערה. אין בין גן עדן לגיהנום אלא 

חוט השערה.
כך אומר דוד המלך, שחוט דק היה בינו לבין גיהנום, חוט דק "לולא ה' עזרתה 
לי". אם מישהו חושב שיש לו איזה יתרון על היצר הרע, הוא טועה טעות 
חמורה. הוא יצא מן העולם ויזרק לחשך וצלמות איך כל חייו לא עשה את 
מה שצריך לעשות. זה שיקולו של א-ל דעות, לא לפי מספר של מצוות, זה 
משקל רק של הקדוש ברוך הוא, שיש מצוה אחת שהיא כנגד כמה עבירות, 

ויש עבירה אחת שהיא כנגד כמה זכויות.
הרמב"ם אומר שאין לנו ידיעה בזה. לא התפרשו מתן שכרם של מצוות 
וחומרת עונשם של עבירות, את זה - רק ה' יודע. לכן אסור לאדם לקחת 
סיכונים בעניין הזה, במריבה הזו, אם האדם יקח סיכון הוא מתחייב בנפשו 

ודמו בראשו. הכרעה תהיה פה דקיקה מאד.
אדם צריך להזהר שלא לדמות לעצמו דמיונות 'תראה אני בחור נחמד'... עבודת 
השם קשה מאד ואנו צריכים לגייס את כל הכלים כדי לעבוד במלחמה נגד 
היצר. ולכן נתנה לנו התורה הרבה מצוות. אסור לזלזל בשום מצוה. אנשים 
יכולים להניח תפלין שלושים שנה, ושלושים שנה הם פוגעים בתפלין. כמו 
שכתוב בשלחן ערוך על מי שמעביר על המצוות. הוא מושך את היד לעבר 
הטלית אבל דרך התפלין, בכל בוקר הוא פוגע בתפלין, מעליב את התפלין, 

מעביר על המצוות. מה עשיתי? 
לא למדת! למה אתה לא לומד איך 

מניחים תפלין וציצית.
לכן צוותה עלינו התורה המון מצוות 
למה? כי המצוות האלה מחיות סמני 

השכל.

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א 
"חובת הלבבות"
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רגע אחד של התגברות על המידות

שמו של החכם צבי, רבי צבי הירש בן יעקב אשכנזי זצ"ל, נפוץ בכל קהילות 
ישראל. הוא נולד במורביה ]חבל ארץ שהשתייך בתקופה ההיא למדינת 
צ'כוסלובקיה[ לפני כשלש מאות וחמישים שנה ונפטר בללוב, גליציה, בגיל 

חמישים ושמונה.
סיפורה המפורסם של משפחת רוטשילד העשירה כרוך אף הוא בתולדות חייו, 
אדם צנוע ופשוט היה ר' שמעון אנשיל רוטשילד. עם בוקר היה משכים קום 
לתפילת שחרית, ולאחר שסייע לרעייתו לשלח את זאטוטיהם אל המלמד, 

היה חובש את מגבעתו ושם את פעמיו לעבר חנותו.
חדרון צר וארוך בקצה השוק, הקנה לר' שמעון את תארו כבעל חנות. בלילה 
היה החדר הקטן משמש כמחסן לסחורתו ועם בוקר היה ר' שמעון מוציא 
את ארגזיו ופורס את מרכולתו על ארגזי עץ ישנים. לעת ערב, משהחלה 
השמש לאסוף את קרניה, היה מיודענו אורז בקפידה את ארגזיו האהובים 
וביד רחימאית היה מניח ארגז 
עד  מקומו  על  ארגז  אחר 
שנתמלא חללה של חנותו. 
משסיים את מלאכתו היה 
פונה לעבר בית המדרש, 
לא לפני שבדק בפעם המי 
יודע כמה, אם אמנם נעל 

את שער חנותו.
בעל אופי שכזה היה ר' 
שמעון משחר נעוריו, 
שנים  עשרות  וכבר 
לכך שלכל  רגיל  היה 
דבר יש זמן ועת, ולכל חפץ יש מקום. ויהי היום, ר' שמעון אנשיל נטל את 
ידיו והיסב עם משפחתו לארוחת ערב. ילדיו תפסו חרישית את מקומם ליד 
השולחן. המסובים החלו באכילתם, ועיניו של בעל הבית כמעט יצאו מחוריהן. 
במאמצים כבירים הצליח ר' שמעון שלא לומר דבר בפני ילדיו הרכים, אך 

רעייתו שידעה את נפש בעלה, הבינה לרוחו.
ר' שמעון הביט לעבר הכסא המיותם שניצב לידו, רעייתו החרתה החזיקה 

אחריו ושניהם ישבו ובהו בכסא הריק ובמנה שנותרה בצלחת שהונחה על 
השולחן. לפתע החל הרעש המטריד, שמזמזם כבר תקופה ארוכה בחלל 
ביתם ואינו נותן מנוח לנפשם השלווה. מה לא עשו כדי לפתור את הבעיה, 
מבטים, רמזים דקים, רמזים עבים יותר, והבחור בשלו מרעיש מלמעלה. ר' 
שמעון אנשיל קם מכסאו, נטל בידיו מטאטא זרדים ענק שעמד בפינת החדר 
והחליט שלכל דבר יש סוף. רעייתו התחננה על נפשה: שמעון, עצור! למה לנו 
ללכת בדרך שכזו, אולי תעבור תקופה נוספת והאורח יידע עד כמה הדברים 
האלה מציקים לך וטורדים אותך משלוותך. הוא שמע את דבריה תוך שהוא 

משעין את סנטרו על המקל המחוספס של המטאטא, וכמעט שנענה לה.
אך לאחר דקה הבינה גם היא שבעלה היקר שעצביו הלכו והתרופפו מהרעש 
שהמשיך לבקוע מעליית הגג, אינו מסוגל לחשות בעת שכזו. כלו כל הקיצין, 
אמר לעקרת ביתו הנבוכה, ולעיניה המשתאות תפס את המטאטא וחבט קלות 
בתקרת הבית. למעלה, בעליית הגג, ישב החכם צבי ותפס את ראשו בידיו. 
הסומק שהחל לעלות בלחייו התפשט במהירות ופניו אדמו כסלק. הצצה 
חטופה בשעון האורלוגין הבהירה לו שזה מכבר חלף זמנה של ארוחת הערב, 
והוא לא ידע את נפשו. תקופה לא קצרה כבר מתגורר הוא בביתם של בני 

הזוג המסודרים הללו, שהחליטו להעניק מהונם ואונם לבן תורה.
בכל יום ויום, באותה שעה, היתה עקרת הבית מכינה עבורו את מנת הבוקר 
שהמתינה לו לקראת צאתו ללימודיו, ואף עליית גג הקצו עבורו, שם יוכל 
להתרכז ולהתעמק בספריו. אבל הרעש, הרעש היה בלתי נסבל. הוא כבר 
רמז כל כך הרבה פעמים לאורחו השקדן שלא ירים את קולו יתר על המידה.

היה דבר-מה נוסף שהטריף את נפשו שוחרת הסדר והדיוק של ר' שמעון: 
ארוחת הערב! הוא קנה במיוחד שעון גדול המשמיע קולות וברקים בכל 
שעה עגולה, הציבו חגיגית בעליית הגג, כדי שהבחור שיושב שם למעלה 
יגיע בזמן לארוחת הערב, אבל כלום לא עזר. הלה שקוע בתלמודו וכאשר 
סברות ופירכות ותילי תילים של רעיונות חלפו במוחו הסוער, שכח הוא מכל 
עולמו וצלילי השעון הניצב מולו במרחק נגיעה, נדמו עליו כרעש רחוק ועמום 
הבוקע מפעמון קטן התלוי על צווארה של כבשה, הרועה הרחק אי שם באחו.
החכם צבי סגר במהירות את ספריו ופתח את דלת עליית הגג. חכמתו הרבה 
עמדה לו להרגיע במהירות את בעל הבית שהספיק לסנן כמה מילות זעם 
ושב לסיים את מנתו. עם בוקר נשמעו דפיקות על דלת הבית. על המפתן 
ניצבה משלחת מכובדת, ובידיה מכתב רבנות המזמין את החכם צבי לכהן 
אחר כבוד בעירם. החכם צבי נעתר לבקשתם, ובטרם יצא את בית מארחיו 
נפנה אל בעל הבית וברכו בחום: יתן ה' ובזכות המצווה הגדולה של הכנסת 
אורחים שזכית לקיימה ואפשרת לי להגות בתורה, תזכה אתה ודורותיך 

אחריך לעשירות מופלגת.
לאחר מכן הנמיך את קולו ובפנים מרצינות אמר למארחו ההמום: דע יקירי, 
כי רציתי לברכך גם בדורות ישרים מופלגים בתורה, ואתמול ביקשו משמים 
לנסותך אם אמנם ראוי אתה לכך. אך לצערי הרב, יקירי, אמר הרב כשקולו 

נסדק, ברגע אחד, הפסדת הכל. רגע אחד של התגברות על המידות...
)דרשו(

לכל צוות ה"איילים העורגים", שבכל רגע ורגע את מרצם וכוחם בתלמידים 
משקיעים, במנות גדושות של אהבה וחום מתבלים ואת התורה והמצוות עליהם 
מאהיבים! תודה תודה ושוב תודה! חופשה נעימה ומחזקת ועוד כוחות בקדושה. 

ממשפחת לוי שמאד מעריכה.
אליה לוי כיתה ב'
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והיה עקב תשמעון" שואל  האור החיים הקדוש מדוע נאמר "והיה עקב" לכאורה המילה "והיה" מיותרת וגם המילה עקב צריכה ביאור, שהרי 
בפרשת בחוקותי נאמר "אם" ולא עקב.. ומבאר הרב, ידוע שהמילה "והיה" לשון שמחה היא, ו"עקב" לשון סוף ותכלית)עקבתא דמשיחא-סוף 
הגלות(, ומכאן רמזה לנו התורה שאין לאדם לשמוח)"והיה"( אלא רק  כשהוא משיג שלמות בקיום מצוות השם יתברך )"עקב תשמעון"( . וכן 
כתוב "פיקודי השם ישרים משמחי לב", עקב קיום המצוות, שכר העוסק בתורה הוא השמחה! ש-שכר מצווה)קיום המצוות- עקב תשמעון ( 

מצווה)השמחה- והיה(  מצווה גוררת מצווה. השם יתברך יזכנו לעובדו בשמחה תמיד אמן כן יהי רצון.

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



רבי משה יעקב הכהן רביקוב זצ"ל – הסנדלר הקדוש

סיפר יהודי אחד שבדידו הווי עובדא: "כשעלינו לארץ, היתה באותו זמן 
תקופת ה-'צנע' בה אנשים קיבלו תלושים ובאמצעותם רכשו מזון. אבי רכש 
מסעדה לפרנסתו בשערי בית-הרפואה בלינסון )הקיוסק קיים עד היום(. 

המסעדה סיפקה מזון לפועלים שעבדו בקרבת מקום.
"למחרת הגיעה מפקחת ממשרד המסחר והתעשיה ושואלת את אבי: 'מה 
מעשיך כאן במסעדה?' – 'מה פירוש מה מעשיי כאן? הרי קניתי את המקום', 
ותמה לפשר השאלה. אך המפקחת המשיכה: 'איך ייתכן שקנית מקום השייך 
למשרד המסחר והתעשייה ולחברת סולל בונה?'. ומיד הוציאה צו סגירה 

למקום.
"עיניו של אבי חשכו, שכן כל הכסף אשר חסך ירד לטמיון, והוא הגיע הביתה 
בעיניים דומעות מבכי. בעודו עומד מחוץ לפתח הבית הבחינה בו השכנה 
גב' חייקין, אשר הייתה בעלת פרדס. היא התעניינה לפשר הדבר, ואבי שטח 
בפניה את כל הסיפור, על החנות אשר רכש, ועל המפקחת ממשרד המסחר 

והתעשיה שסגרה לו את המקום.
"השכנה בתמימותה השיבה: 'תן לי חמש לירות, ואני אסע לצדיק שלי בתל 

אביב ואבקש את ברכתו, את העודף מהנסיעות אחזיר לך'. אבא נתן לה את 
מבוקשה, והיא מיד נסעה לצדיק. כעבור מספר שעות היא חזרה ואמרה 

שאין לו מה לדאוג, שכן כך אמר הצדיק.
"דברים אלו לא הרגיעו את אבי, שכן לא ידע מהיכן תגיע הישועה. אולם 
למחרת עם בוקר הגיעה המפקחת ממשרד המסחר והתעשיה ואמרה לאבא: 
'כל הלילה אני מחפשת אותך להתנצל על עוגמת הנפש, אשר גרמתי לך' – 
ונקבה בשעה המדויקת שבה נזרקה במוחה המחשבה על מה שהיא עוללה 
לאב המפרנס את משפחתו ואב לילדים רכים. ולא זו בלבד, אלא אף נפסק לו 
פיצוי לקבל מנות יתר של סוכר תה ושאר מצרכי מזון אשר היה זכאי לקבל.
"בדקו ומצאו, כי השעה בה התהפך לב המפקחת היתה השעה המדויקת 

אשר בה השכנה הזכירה את הבעיה אצל ה'סנדלר'.
"הסיפור לא נגמר בזה. המקום סבל מפריצות, שהיו לגל גנבות גואה. הנזק 
והפחד היו עצומים, וכל בוקר היה אבא פותח את המסעדה ומגלה עוד פריצה 
מהערב, נזקים שהסבו לו עגמת נפש רבה וטרדות נפש עצומות. החלטתי 
שאני הולך לבקש את ברכת ה'סנדלר', אולם מכיוון שלא חשתי בטוב, העליתי 
בכתב את פרטי המעשה, את המכתב תפרתי בחוטים ושלחתי עם חבר, הלה 

נסע ל'סנדלר' והעביר את שליחותי ובקשתי.
"לאחר מכן שאלתיו: נו, מה היה אצל ה'סנדלר'?'. סיפר הלה, כי הצדיק בירך 
אותנו לישועה. שאלתיו: האם הוא ראה את המכתב? – 'לא', הייתה התשובה.
"עברו מספר חודשים והזדמן לי לבוא בעצמי אל ה'סנדלר'. לפליאתי אני 
רואה כי המעטפה שלי עדיין סגורה עם התפירה, והוא משתמש בה כדף 
כתיבה מצידה האחורי. שאלתי: מה טיבו של מכתב זה אשר הינו כותב 
עליו? – והצדיק עונה לי בבטחה: 'הרי כבר הסתדר העניין אשר כתבת לי, 

הלא כן? אם כן מהן טענותיך?'.
"הייתי המום, והבטתי על עצמי: כיצד ייתכן ו'הסנדלר' ידע מה שכתוב 
במכתב, למרות שהוא נשאר סגור בתפירה הרמטית, וכיצד קרא הוא את 

מחשבותיי וענה לי בדיוק מה שעלה בליבי אז?".

חידהחידה

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
עקבעקב
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תשובות לחידה משבוע שעבר:

התאנף בו ה’.  .1
אותה ישלח ה’ להרוג הנשארים.  .2

הלוים נבחרו לשאת את ארון...)ב’ תיבות(.  .3
החלק התחתון בכף הרגל.  .4

אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כ...?  .5
משם יצאנו מעבדות לחרות.  .6

הראשון משבעת המינים.  .7
משה רבנו הורידם ושיברם )ב’ תיבות(.  .8
“ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה...”  .9

אם פתרתם נכון תקבלו בטור המודגש מנין הימים שעלה משה רבנו למרום

חידת אחיות
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?

תשובה:
חידת מכנה משותף. הן יפגשו ביום ה 60 לראשונה. 

המכנה המשותף הוא 3*4*5 שזה 60 ולא ניתן לצמצם 
אותו.

במחסן כלשהו אוחסנו 1000 ק”ג תותים טריים.

תות טרי הכיל 99 אחוז מים, אולם בדיקה שנערכה 
לאחר מספר ימים העלתה כי בתותים יש כעת רק 98 

אחוז מים עקב היובש.

כמה שוקלים התותים כעת?

 תשבץ לפרשת עקב: 

   1       
  2        
   3       
   4       
  5        
   6       
  7        
8          
 9         
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19:05 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:55 )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  

19:05 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:35 )בשקיעה( שיעור הלכה  

20:05 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:25 )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    05:15 )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      19:10

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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השיעורים מפי מורנו הרב שליט”א יתחדשו בעזרת ה’ יתברך יום ראשון הקרוב )י"ט מנחם אב( בברכת קיץ בריא!



המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!
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