
עניין של מזל או תפילה?!
סיפור לשבת

4

בטן ריקה
בריאות ותזונה

3

בעל ה"אור שמח" זצ"ל
גדולי ישראל

5

2

מחוסר בטחון הוא הדואג
כי לעולם חסדו

מבלעדי עוזך ועזרתך אין עזרה וישועה

אדם צריך להתהלך בתמימות, לבטוח בשם ה', לבטוח שכל עכבה 
לטובה. כל דבר שמתעכב אצלו, או אם ציפיותיו לא מתמלאות, 
הכל לטובה, ועליו לבטוח בה' יתברך. לדוגמא, אדם הצריך לקבל 
תשובה ממוסד לימודים אם קיבלו את בנו או שלא, ועוד מעט 
מתחילה שנת הלימודים ועדיין אין תשובה, יבטח בשם ה' שעדין 

לא הגיע הזמן לקבל תשובה ויחכה בסבלנות.
רבי אפרים מסדילקוב, נכדו של הבעל שם טוב הקדוש, אומר 
בספרו )דגל מחנה אפרים( שכתוב על ארץ ישראל )דברים ח'( 
"ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה", אומר 
הרב "ידוע הדבר כשיש ליהודי בטחון ואמונה, אז כל הפרנסות 
וההשפעות ירדו אליו, כמו שנאמר 'ויתן אברהם את כל אשר 
לו ליצחק', ולאברהם היה מידת "כל" כמו שנאמר "וה' ברך את 
אברהם בכל", מידת כל – זו האמונה, אדם המרגיש שיש לו "כל".
"וזכרת את ה' אלוקיך", אומר האורחות צדיקים מה יש לזכור 
)שער הזכירה( "הזכירה היא מעלה עליונה, והיא כלי שמחזקת 
כל המצוות וכל התורה.. שיזכור חסדי השם יתברך שהוא שלם 
באיבריו. ויחשוב: אם היה חולה איבר אחד, ובא רופא ורפא אותו 
– כמה היה נכנע ומחזיק טובה לרופא ההוא! קל וחומר שיעשה 

כן לפני השם יתברך שעשהו שלם.."
כותב הגאון מוילנא )באגרותיו( "אי אפשר לשער גודל היסורים 
והצרות שסובל בשביל דיבור אחד שמוציא האדם", דיבור הבל, 
ואפילו לא של לשון הרע, והקב"ה ברוב רחמיו לוקח את כל 
העונשים האלו ושם בצד. ה' אומר 'הייתי צריך להביא עליך 
כאבים בכל הגוף אבל אני מרחם עליך, אני נותן לך לקום בריא'. 
כשאדם זוכר זאת, לעולם לא ימרוד בה'. זה "וזכרת את ה' אלוקיך".
לכן אומר ר' אפרים מסדילקוב "לא תחסר כל", אם יש אמונה 
היא תשלים לך מצדדים אחרים ולא תחסר. "ואותו כל, מסר 
אברהם ליצחק והוא הבטחון בה', ובזה כלול כל הברכות כי מזה 

נשפעים כל ההשפעות".
על הפסוק "לא בצדקתך וביושר לבבך" )דברים ט'( אומר רבנו 
יונה )שערי תשובה ג', כ"ט( "הוזהרנו בזה שלא נדמה בנפשנו 
הצלחתנו בצדקנו ויושר לבבנו", שהאדם לא יחשוב שהוא זכה 
לפרנסה טובה בגלל שהתפלל בקבר רחל 40 יום. שלא נדמה – 

שלא נחשוב אפילו שזה מהצדקות שלנו, הכל מרחמנות ה' עלינו.
אומר האור החיים הקדוש "וזכרת את השם" )דברים ח'( "שצריך 
לתת לבו על טובתו כי מה' היתה לו" – אדם אכל הבוקר בלי 
אינפוזיה? זה חסד ה'. זה לא בגלל שהוא שומר על הבריאות, 

אתה בריא? זה הכל מרחמי השם.
נכנסתי לחדרו של הרב אלישיב זצוק"ל כשהיה מאושפז בבית 
החולים לפני שנפטר. ראיתי אותו סובל כאבים עזים ונוראים, 
הבן שלו סיפר לי ששמו לו מוזיקה ב-'פול ווליום' כדי להשכיח 
לו את הכאבים, גם המורפיום כבר לא עזר. וחשבתי לעצמי אם 
כך לעושי רצונו, לעוברי רצונו על אחת כמה וכמה, אז האם 

אנחנו יכולים להתלונן?
ממשיך האור החיים הקדוש ואומר "ותחילת תחבולות יצר האדם 
היא להשכיחו דבר זה, ודרך זה יכנס לאבדו", יצר האדם מביא 
לאדם בתחילה סיבה כל שהיא, העיקר שישכח שכל טובתו 
מהשם, ומכאן יצר הרע מאבד אותו. אנחנו שוכחים שזה שאנחנו 
בריאים זה נס, זה לא נורמה, זה רחמי ה', וברכת השם תגיע 
כשירצה השם, לקב"ה דרכים משלו, אדם צריך לילך עם הבטחון, 

גם אם זה לא קל!
לא לחינם הנביא אומר )ישעיה נ'( "מי בכם ירא השם?", איפה יש 
איש כזה, "אשר הלך חשכים, ואין נוגה לו", הוא בחושך ואין אור, 
"יבטח בשם ה', וישען באלוקיו", זה היהודי עם האמונה והבטחון.
אומר הבעל שם טוב הקדוש, שיהודי עובד אלוקים אף פעם לא 
מתחרט, 'חבל שקיבלתי אותו לעבודה, חבל שהלוויתי לו, חבל 
שקניתי את הרכב הזה', אבל למה? כאשר קיבל אותו לעבודה, 
זה לא בגלל שהוא רצה, אלא בגלל שה' רצה שיקבל אותו, בגלל 
שה' רצה שיקנה את הרכב הזה. נמצא שכל ההחלטות של 
האדם, הם רצון ה', ואם האדם מתחרט נמצא שהוא לא מאמין 

שהכל בהשגחת ה'.
לכן צריך לזכור שכל הטובות שעשה לנו ה', הם לא בצדקותינו, 
וגם אם נצרף את כל מעשינו הטובים מיום שנברא העולם, לא 
נצליח לשלם על הקטנה שבטובות של ה' עלינו. כמו שאומר 
רבי מאיר הלוי מאפטא "ריבון העולמים ידעתי כי הנני בידך 
לבד כחומר ביד היוצר, ואם גם אתאמץ בעצות ותחבולות וכל 
יושבי תבל יעמדו לימיני להושיעני ולתמוך נפשי, מבלעדי עוזך 

ועזרתך אין עזרה וישועה".

שבת שלום, אייל עמרמי

לפעמים העזרה היא רק 
להקשיב /על פי המשל
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לפעמים העזרה היא רק להקשיב

על פתח ביתו של הגאון רבי דב בעריש ויינפלד זצ"ל – הרב מטשעבין, נקש 
יהודי וביקש לשוחח עם הרב. הרבנית הורגלה בכך שיהודים מבקשים להיכנס 

לרב לעצה ולברכה לכמה דקות, וניאותה להכניסו לסלון הבית.
הרב מטשעבין קיבל את היהודי הזר בשמחה ובמאור פנים, ושאל לשלומו. 
האיש החל לספר את סאת צרותיו, האריך לספר כיצד פוטר מעבודתו, פירט 
את קשיי המשפחה העוברים עליו, ולא נמנע גם מלתאר בפרוטרוט את מצבו 
הרפואי. כל אותה עת ישב הרב והנהן בראשו, הקשיב בתשומת לב ולא ענה 

דבר וחצי דבר, למעט דברי הרגעה וניחום קצרים.
שעה ארוכה ישב האיש, סיפר וסיפר, כאשר הרב רק מהנהן ומנחם, מקשיב 
ומעודד. הרבנית הבחינה כי האיש מדבר שעה ארוכה מהרגיל, והיטתה אוזן 
לשמוע על מה ולמה. להפתעתה, התברר כי הרב כלל אינו מדבר ואינו מייעץ 

דבר, הוא פשוט יושב ומקשיב בסבלנות אין קץ...
עוד זמן ארוך נמשך המחזה המוזר, כשאותו יהודי מפרט כל פרט ופרט בסאת 
צרותיו, מעלה חוויות קשות מההיסטוריה הרחוקה, ומקנח באנחות על המצב 

הנוכחי. ואילו הרב – שותק ומהנהן, מגיב באנחות השתתפות בצערו ותו לא. 
לסיום, בירכו הרב בברכות חמות, ונפרד ממנו בלבביות.

הרבנית התפלאה מאוד לפשר הביקור המוזר, ושאלה: 'הרי הרב כה עסוק, 
לכל דקה יש תפקיד ולכל רגע יש משמעות. האיש ישב וסיפר סיפורים, 
לא ביקש ולא קיבל אף עצה מעשית, רק סיפר וסיפר וסיפר... על שום מה 

הקדיש לו הרב זמן ארוך כל כך, בסבלנות ללא גבול ובהשתתפות כנה?'
נענה לה הרב על פי משל: 'דמייני נא, שאני רואה אדם צועד ברחוב, ועל 
שכמו משא כבד. הרי ברור שאגש אליו, ואציע עזרתי להוריד מעליו את 
המשא, נכון? והרי אותו יהודי נושא על לבו משא כבד, חבילות חבילות של 
צרות והתמודדויות עוברות עליו, לבו כבר מתקשה לשאת... האם אוכל 
להימנע מלהיות הכתובת בה יפרוק את המשא מלבו? האם לא ראוי שאשמש 

אוזן קשבת, בה יוכל לפרוק את יגונו?' כי מי שלוקח 
נכון את הפרופורציות בחיים, יודע שהתפקיד 

החשוב והנעלה ביותר שיש ליהודי, גם אם 
הוא רם מעלה או לחוץ בזמן, הוא להוריד 
משא מלב יהודי אחר, להקשיב לו, להיות 
כתובת לפריקת סאת צרותיו. זו המתנה 
החשובה ביותר שניתנה לנו כעם מיוחד 
ומאוחד, להאזין לזולת, להשתתף בכאב, 

להרעיף מילות חיזוק. 'איש את רעהו יעזורו 
ולאחיו יאמר חזק'!

מחוסר בטחון הוא הדואג

עובדא שמענו מפי אברך הדר בעיר התורה בני ברק יצ"ו, מעשה מופלא של 
השגחה פרטית. זה כמה שנים שרעייתו מנהלת משפחתון המאושר מטעם 
'הרשויות', ואין כל אדם 'זוכה' לקבל את ה'רשיון' אלא רק זה העומד בכל 
התנאים בדקדוק רב. והנה, לפני כמה שבועות הרחיב ה' את גבולו, וזכה 
לעקור מגוריו מדירתו הישנה והצפופה לדירה חדשה ומרווחת סמוך ונראה 
למקום מגוריו. בעזהשי"ת נקבע יום כניסתם לדירה החדשה ליום ראשון 
בשבת, ונמלכו בני הבית בדעתם כי תהיה להם תועלת גדולה אם באותו היום 
לא תקבל עקרת הבית את ילדי ה'גן' לביתה, ובכך תוכל בנקל ובנחת לסדר 

את כל כלי הבית הרבים על מקומם החדש דבר דבור על אופניו.
וממחשבה למעשה פנו אל הורי הפעוטות לקבל אישורם למסור באותו היום 
את ילדיה ל'השגחה' במקום אחר. ואכן, רוב ההורים הסכימו לכך בחפץ לב 
זולתי אם אחת שסירבה לכך בתוקף רב, וגם כשניסו לדבר על לבה והבטיחו לה 
שיסדרו לבנה מקום טוב עם 'מטפלת' טובה, ומלבד מה שישלמו כל הוצאותיה 
עוד יוסיפו 'מתן שכרה בצדה', אף־על־פי־כן התעקשה האם וטענה בתוקף כי 
"אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר". ולא זו בלבד, אלא שעוד הוסיפה באורח 
תמוה ביותר באיום ברור כי תפנה לרשויות לדווח על 'היום החופשי' שלא 
מן המנין )דבר שמסכן באופן 
ודאי את המשך העסקת 
המטפלת(. בלית ברירה 
המשפחה  בני  הוכרחו 
'לעבוד' ולקבל את כל 
להשגחה  הפעוטות 

כרגיל.
אם לא די בכך נוסף 

ל'עוגמת נפש' כי  
מתחילה הזמין  

האברך מסגר 

 )העוסק בהתקנת מעקות וגדרות( שיבוא לביתו החדש באותו יום ראשון 
בשבת בשעה 10 בבוקר, מתוך כוונה שממילא לא יתקיימו באותו היום סדרי 
הגן בבית. אך משהתנגדה אותה האם לשינוי הסדרים פנו אל המסגר שהוא 
ישנה סדריו ויואיל לבוא בשעה מאוחרת יותר )משעה 1 בצהרים והלאה(, 
אבל זה התעקש שכבר קבע את סדר יומו ועל כן שריר וקיים הזמן שקבעו, 
ובעזהשי"ת יופיע בבית בשעה 10 בבוקר או רק בעוד שבועיים ימים... בלית 

ברירה נאלצו לקבלו בבית בשעות הבוקר, כרצונו.
הבוקר היה על הארץ ותלמידי הגן הופיעו בבית החדש במלוא הדרם, גם 
המסגר הופיע בשעתו, ובשעה 1 בצהרים הופיעו ללא כל הודעה מוקדמת 
אנשי השלטון לערוך 'ביקורת פתע' מטעם הרשויות לבדוק את אופן טיפולם 
בפעוטות, והאם הם עומדים בכל התנאים הנדרשים לשמירתם. וכאן נתגלה 
תוקף הנס וגודל ההשגחה פרטית: כי גלוי וידוע, אילו היו באים הבודקים 
ולא היו מוצאים בבית את הפעוטות, תיכף ומיד היו מפטרים את המטפלת 
ממשמרתה ושוללים את רשיון העסקתה. כמו כן, אם היו מגיעים לבית 
שאין מעקות )סורגים( לחלונותיו, היו מוסיפים קנס ממוני גבוה מלבד 
הפיטורין... נמצא שדייקא מה שהיה נראה מתחילה כעוגמת נפש שנגרמה 
מהתעקשותה התמוהה של אותה האם שלא להניח לסדר את חפצי הבית 
במנוחה, ומהתעקשותו של המסגר להגיע דווקא בשעות הבוקר, כל זה 
הייתה סיבה מהשגחתו יתברך למנוע מהם עוגמת נפש גדולה בכפלי כפליים 

ולהצילם משבירת מטה לחמם.
וכבר אמרו כי תיבת 'דאגה' יש בה את האותיות הראשונות שבא' ב', ומדוע 
נשמט ממנה האות ב'? כי האות ב' רומזת לבטחון, וכשיש לאדם בטחון אין 

בו כל דאגה, רק המחוסר בטחון הוא הדואג!
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בטן ריקה

ידועים דברי חז"ל )בבא מציעא ק"ז( על חשיבות אכילת 
פת שחרית, מעבר לחשיבות הגדולה, ישנם דברים שממש 

לא בריא לעשות לפני שאוכלים משהו.
א. נסיעות - נסיעה על בטן ריקה מסוגלת לגרום לבחילה 

איומה. על כן רצוי לפני הנסיעה לאכול משהו קל )בניגוד 
לארוחה שומנית, או עתירה בקטניות ושאר מזונות מנפחים(.

2. שתיית קפה או תה - הרגל נפוץ הוא שתיית קפה דבר ראשון על 
הבוקר, שימו לב כי שתיית קפה עשויה להגביר את החומציות בקיבה, 

דבר העלול לגרום לצרבת במשך היום ופעילות מוגברת של המעי.
3. נטילת תרופות - רוב התרופות צריכות להינטל לאחר האוכל או 
בשילוב עם האוכל. למשל תרופות שגורמות לבחילה מומלץ ליטול 
אחרי האוכל, כיוון שזה מקטין את הסיכוי לסבול מתופעות הלוואי. כמו 
כן נטילת כדורים אחרי האוכל מפחיתה את הסיכון לצרבות, לגירוי 
קיבתי וכיבים. בנוסף נטילת תרופות אחרי האוכל מסייעת לגוף 

לספוג אותן טוב יותר.
4. פעילות גופנית - המאכל שנחשב הכי טוב לאכילה טרם 
אימון הוא פחמימות. מאגרי הפחמימות של הגוף מכונים 
גליקוגנים המצויים בפרט בשרירים ובכבד. הגליקוגנים 
נאגרים בגוף למשך 12-16 שעות, לפני שהגוף מבקש 
עוד. כאשר רמות הגליקוגן גבוהות, הגוף לא מסוגל לשרוף 
שומן, ולכן חשוב לאכול פחמימות, ומצד שני לא להפריז 
בצריכתן. במידה ואתם מבצעים פעילות גופנית כמו הליכה 
קצרה, הגוף עוד יכול להתמודד, אולם כאשר מדובר פעילות גופנית 

בעוצמה גבוהה, כדאי לא להשאיר את הקיבה ריקה.

להיות דייג יש לך שכל?

החזון איש, כשהיה מגיע לדבר-מה קשה להבנה, עם כל עמקותו ראה שהוא 
לא מבין, היה מחפש לתת צדקה. אחרי שאתן צדקה יפתח לי השכל, מצווה 

פותחת את השכל, יגעת ומצאת.
יש קטע במדרש תנא דבי אליהו שאף פעם לא הבנתי, לאחר שנים הבנתי 
אותו ברוך ה', כתוב שם שיום אחד בא אליהו הנביא לאיזה דייג שאל אותו 
למה הוא לא לומד תורה? ענה לו הדייג שיש לו טענה שאין עליה תשובה. 
שאל אותו אליהו מה הטענה שלו, והוא אמר אני עם הארץ לא למדתי לקרוא, 
לא למדתי לכתוב, אני לא יודע כלום, אם ה' היה נותן לי שכל לקרוא ולכתוב 

ואבא שלי היה שולח אותי לבית ספר, הייתי לומד תורה.
אמר לו אליהו הנביא: במה אתה עובד? ענה לו אני דייג, איך אתה תופס 
דגים? אמר לו אני אספר לך איזה רשתות ומלכודות אני עושה, במקצוע 
שלי אין דייג כמוני בעולם. אומר לו אליהו נביא: נתנו לך שכל מהשמים 
לעשות רשתות, לצוד דגים, אבל שכל ללמוד תורה אין לך? הרי על התורה 
נאמר: "כי קרוב אליך הדבר מאד", את זה אין לך? התחיל הדייג לבכות 

והבין שהטענה שלו נפלה.
כולם חושבים על תירוצים מדוע הם לא לומדים תורה. לכולנו נראה מה יותר 
קל להיות דייג או הרב עובדיה יוסף זצ"ל? כמה כבר צריך לדעת בשביל 
להיות דייג. אומר אליהו הנביא התורה יותר קלה מלהיות דייג, להיות הרב 

עובדיה זצ"ל, יותר קל מלהיות דייג.
שנים לא הבנתי את התנא דבי אליהו, על התורה נאמר: "כי קרוב אליך הדבר 
מאד", איך זה קרוב? הרי עד שיודעים את התורה צריך להשקיע כוחות 
רבים ויגיעה עצומה, עד שמבינים היטב שורה אחת בגמרא צריך להזיע 

ולהתייגע – זה "קרוב"?!
זיכנו ה' להבין את זה, השם שואל "אתה מסוגל להיות דייג?" הרי אם ה' לא 
נתן לך את הכח להיות דייג, ואת השכל להיות דייג היית כמו בול עץ. למה 
ה' נתן לך את השכל להיות דייג, את החשק, את הכח, כי אתה רצית את זה! 

אם היית רוצה להיות הרב עובדיה זצ"ל – היית זוכה להיות! הבעיה היא 
שלא רצית. ולכן יתבעו את האדם בשמים על זה.

בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו. הרצון לתורה הוא הרבה יותר קל 
מהרצון להיות דייג, וזה ההבנה הכי פשוטה. כאשר אדם ימות הכל יגמר, 
לא הרשתות יעזרו לו, ולא הדגים יעזרו לו. כלום לא ישאר. אך אם ילמד 
תורה – התורה תישאר אתו, זה הרצון, "קרוב אליך הדבר". על זה אותו דייג 

התחיל לבכות. "נכון, לא האמת רציתי".
לכן ידע האדם, אם אתה רוצה לראות את ה' עין בעין, אל תחפש הרצאות, 
או רב יותר טוב, או דרשה שתעורר אותך, לך תקיים מצוות כמו שצריך. 
תפילה זה תפילה, צדקה זה צדקה, מעשרות זה מעשרות, כל מצוה בדקדוקה. 
תתאמץ ותראה איך השכל שלך יפתח, לא תאמין איך הכל יהיה ברור וחלק.
היה אצלי השבוע בן אדם מיליארדר, שסיפר לי שהוא היה קם בבוקר, 
נוסע לאיטליה קונה בגדים וחוזר. שנבין באיזה רמת עשירות הוא היה חי. 
הוא מספר לי שהיום הוא עובד קשה, יש לו דאגות של פת לחם, אין לו פת 
לחם לאכול, הגיע עד הרצפה, אחרי ניתוח לב, מעקפים, מספר שכשהוא 
היה בבית חולים הוא ניסה להרים כוס, וראה שהוא לא יכול. הוא שאל את 
הרופא: איפה הכח שלי? אז הוא הבין שיש מי שמנהל את העולם הזה. הוא 

הבין קצת מאוחר, אבל בסוף הבין.
אם מישהו חושב שבעקבות הדרשה הוא הבין – זה לא נכון, התאווה הראשונה 
שתבוא, הוא ירוץ אחריה. האדם יבין רק ביום שיעשה "למען תשכילו את כל 
אשר תעשו", אם אדם רוצה פעם אחת להבין את ה' – שיעשה, כמו שצריך.

לכן אדם צריך להיות קשוב מאד לרצון ה', מה רצונו של הקדוש ברוך הוא 
אז השכל שלו מאיר. אין לו שאלות על ה', הכל ברור לו, מילה אחת הוא לא 
אומר נגד ה'. לא בגלל שזה אסור, אלא בגלל שהוא מבין את הכל. הוא ידע 
למה באה לו צרה, למה יש לו טובה, למה באה ברכה, למה הוא בירידה, 

הכל הוא יודע.
"מלאה הארץ דעה את ה'", לכן אומר 
ה' אומר: אתה לא צריך אף אחד 
בעולם. הלב שלך הכי קרוב אלי, 
אבל בתנאי שתוציא את החסמים, 

אז תראה הכל...

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א 
"חובת הלבבות"
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עניין של מזל או עניין של תפילה?!

הרב גבריאל, היה נהג חדש בעת שהחנה את רכבו בחניון צפוף באחת 
משכונות ירושלים, וכשניסה לצאת מהחניון – לא הצליח לסובב את ההגה 
כיאות, ונתקע בעוצמה ברכב שחנה בחניה. מעוצמת הפגיעה נשבר מכסה 
הבגאז' של הרכב, פנסיו התנפצו... הרב גבריאל לא ידע את נפשו. הוא מביט 
לכל עבר, מחפש את בעל הרכב, וכשהוא מגלה שהוא לא בסביבה, הוציא 
פתק מכיסו, רשם התנצלות נרגשת בכתב ידו, הוסיף את מספר הטלפון שלו, 

והותיר את הפתק על השמשה הקדמית של הרכב הנפגע.
כצפוי, למחרת בבוקר צלצל הטלפון, והאיש מעבר לקו הזדהה כבעל הרכב 
הנפגע. הרב גבריאל התנצל מעומק הלב, וביקש מבעל הרכב לסור למוסך, 
לבדוק מה גודל הנזק, והוא בוודאי מתחייב לשאת בעלויותיו... אלא שהרב 
גבריאל לא העלה בדעתו באיזה סכום מדבר, ולבו נרעש כשהאיש שב 
והתקשר, ובישר לו ביובש: 'הייתי במוסך, וצר לי לבשרך כי עלות התיקון 
היא 8000 שקלים. מתי אתה יכול להעביר לי את הכסף כדי שאוכל להכניס 

את הרכב לתיקון?'
לבו של הרב גבריאל צנח. 8000 שקלים? הן זהו סכום עצום, כגובה כל 
הכנסתו החודשית הקבועה! ריבונו של עולם, איך מתמודדים עם נזק שכזה?!
כעבור כמה שניות התאושש, ואז השיב לבעל הרכב בנימוס: 'ראה נא, אינני 
מתכוון להתחמק, עשיתי את הנזק – ואשלם את כולו, עד השקל האחרון, 
אלא שאין לי כסף כרגע. התואיל להמתין עם ביצוע התיקון עד העשירי 
לחודש, המועד בו משכורתי נכנסת אל הבנק, ורק אז תכניס את הרכב 
לתיקון, כשאוכל לשלם לך את 
הנזק מיידית? האיש ניאות 
להמתין כמה שבועות, והרב 
גבריאל החל לחסוך מפתו, 
מנסה להתקיים במינימום 
הנדרש. הן בחודש הבא 
אין לו משכורת – כולה 
לתיקון  משועבדת 
היום  הגיע  הנזק! 
הגורלי, יום כניסת 
המשכורת, ובמקרה 

– היה זה ביום ההולדת של הרב גבריאל, עת רצון אישית שלו. הרב גבריאל 
יוצא מביתו לתפילת שחרית, מתכנן לטפל בהעברה הבנקאית בשעות הבוקר 
– עם שובו מהתפילה. על פניו שרויה עננת דאגה, מי יודע מהיכן יתקיים 

בחודש הקרוב, הרי כל משכורתו עומדת להיעלם...
הוא נכנס לבית הכנסת ופותח בתפילה נרגשת. מכוון בכל מילה, ובמקומות 
המיועדים לכך – מוסיף תפילה משלו. בדמעות ובתחנונים הוא מבקש מהבורא 
מוצא מהסבך. בקול נרגש הוא מבקש מבורא עולם, כי ישמור על משפחתו 
שלא יחסר להם דבר, הזן את העולם כולו בטובו – ישמור על בני משפחת 

גבריאל, שגם החודש יהיה להם מה לאכול...
תפילתו ארכה שעה ארוכה, הוא חש כי לבו נפתח, מעיין דמעותיו נבע מאליו. 
רק בשעת בוקר מאוחרת שב מבית הכנסת, ואז גילה על צג הטלפון 10 
שיחות שלא נענו, כולן מבעל הרכב. 'הן לא התכוונתי להתחמק, אני עושה 
לו היום את ההעברה, למה הוא רודף אחריי?!' – רטן לעצמו, 'עכשיו אני 

מטפל בהעברה, לא צריך להתקשר בשביל זה 10 פעמים!'
הוא מתקשר לבעל הרכב, והלה – בקושי יכול לדבר, כולו נרגש, נפעם, המום... 
הרב גבריאל מתבלבל, אינו מבין מה פשר השתיקה, מדוע האיש מתנשף, 
וממתין בסבלנות כדי לשוחח אתו בנחת. ואז בעל הרכב צועק: 'אתה איש 

טוב אתה, לא יודע, אבא שבשמים אוהב אותך, איזה מזל יש לך...'
'מה קרה? מה קרה?' – ניתר הרב גבריאל, עדיין לא מבין אם הלה מבשר 
טובות או רעות, אם הוא רציני או ציני. ואז מספר לו בעל הרכב, כי לפני 
כשעה נכנס אוטובוס אגד נהוג בידי נהג ערבי לאותו חניון בו חנה הרב 
גבריאל, וגם הוא לא הצליח לצאת מהחניה בקלות. בשלב מסויים, במהלך 
סיבוביו בנסיונות לצאת, לא הבחין ברכב העומד בפינה, ופשוט מעך אותו 

לחלוטין, הפך אותו לערימת גרוטאות מרוסקות...
'אתה לא מאמין!' – הוסיף בעל הרכב ואמר, 'לפני כמה דקות הגיע שמאי של 
חברת אגד, בדק את הרכב, וקבע לי פיצוי – תשלום מלא של מחיר הרכב, 
כי הוא התרסק לחלוטין. ואתה, הרב גבריאל, אתה פשוט ניצלת בנס. האוטו 
איננו, הנזק שעשית נמעך תחת נזק אחר, ואני מקבל את הסכום במלואו 

מאגד – כך שאתה פטור מתשלום, בר מזל שכמוך!'
לבו של הרב גבריאל ניתר בהתרגשות. הן לפני שעה קלה עמד והתפלל, הרהר 
על פתרונות שונים שיכולים לפתור את מצוקתו הכלכלית, ועתה – מסתבר 
שלבורא דרכים מקוריות משלו, הוא פותר את הבעיות בדרכים אחרות... 
בקול נרגש לחש 'ברוך השם, איזה נס ופלא!', ואז מיהר לתקן את בעל הרכב:
'זה באמת נס, אבל זה לא עניין של מזל, זה פשוט עניין של תפילה. הבוקר 
קמתי שבור, ידעתי שכל משכורתי הולכת אליך – ובצדק, ופשוט התפללתי 
לבורא עולם שיושיעני. הנה, ראית בעיניך, הוא שלח את נהג האוטובוס לחניון, 
עצם את עיניו שלא יראה את הרכב שלך, נתן לו כח ללחוץ על הגז בכל הכח 
כדי שהאוטו יימחץ לחלוטין, וכל זאת – על מנת שלא אצטרך לשלם את 
הנזק שגרמתי... זה לא 'בר מזל', זה 'בר תפילה' ידידי!' – סיים הרב גבריאל 

ונפרד מבעל הרכב לשלום...
)פיקודיך דרשתי(

 לצוות תלמוד תורה "כאייל תערוג" בראשות הרה"ג מור הרב אייל עמרמי שליט"א

 רצינו להודות על שנה מלאה בתכנים וחוויות,
 על חינוך למידות טובות, אהבת הזולת וגם בכיתות הנמוכות על לימוד האותיות....

 רצינו להודות על ההקשבה,
 ההשקעה והנתינה הנדיבה.

 רצינו להודות על החיוך לילדים,
 על מאור הפנים, הפרסים והעידודים.

 זכות גדולה נפלה בחלקנו,
 שהשנה חינכתם את ילדינו.

 אין ספק שהתלמוד תורה שלנו הוא אחד מעל כולם הוא לא עוד תלמוד תורה...
 הוא האחד!!!!!!

 יהי רצון שילדינו יעלו מעלה מעלה בתורה הקדושה
 ושכריכם ישולם מן השמיים. 

 תראו נחת יהודית אמיתית מכל יוצאי חלציכם.

 נאחל שיתקיים בכם הפסוק "ְוָהָיה ְכֵּעץ ָשׁתּול ַעל-ַפְּלֵגי-ָמִים,
ֲאֶשׁר ִפְּריֹו ִיֵתּן ְבִּעּתֹו ְוָעֵלהּו ֹלא-ִיּבֹול ְוכֹל ֲאֶשׁר-ַיֲעֶשׂה ַיְצִליַח".

נהוראי ואייל גבאי
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ר' מאיר שמחה הכהן מדווינסק בעל "האור שמח" זצ"ל

לרגל יום השנה שחל בד' אלול

רבי מאיר שמחה הכהן, נולד בשנת תר"ג בעיירה בלטרימנץ שעל יד וילנא 
לאביו רבי שמשון קלונימוס הכהן ולאמו אסנת.

כשהגיע לגיל מצוות, לקחו אביו לאיישישוק ללמוד מפי רבי משה דנישבסקי. 
בשנת תר"כ התחתן עם חיה, בתו של ר' צבי פלטיאל מביאליסטוק. לאחר 
הנישואין, עבר לגור בבית חמיו בביאליסטוק למשך כמה שנים. אשתו עסקה 
במסחר ופרנסה אותו, והוא הקדיש את כל זמנו ללימוד תורה. בתקופה זו 

למד בשקידה עצומה.

מסופר על הרב המעשה הבא:
מחצית השנה לאחר שה''אור שמח'' נתמנה לרב העיר דוינסק השוכנת על 
נהר דוינא, שהוא נהר גדול, המשתרע על יותר מאלף ק''מ. טבעי הדבר, כי 
נהר בסדר גודל זה מחייב נקיטת צעדי זהירות מתאימים, שמא יעלה על 

גדותיו ויציף את העיר כולה.
ואמנם, דאגו מהנדסי העיר להתקין פתחי ניקוז בגובה מסויים של דפנות 

הנהר, כדי שבמקרה של זרימה מוגברת של מי גשמים יתנקזו המים דרך 
הפתחים וימנעו סכנת שטפון מן העיר.

והנה, באותה שנה היתה זרימת המים לנהר כה חזקה, עד שפתחי הניקוז 
לא הועילו להקטין את הגאות והמצב היה שחסרו שלושה עשר סנטימטר 
בלבד עד שהמים יעברו את גובה הנהר ויגיעו עד לגשר, כך שסכנת הצפה 

ושטפון איימה על העיר כולה.
בהלה אחזה בתושבים ורבים מהם כבר התחילו לברוח. הגויים רצו מפוחדים 
ומבוהלים אל הכומר, אך הוא עצמו היה אחוז פחד ויאוש, וכי מה יש להם 
לגויים לעשות לעת צרה? אמר, איפוא, הכומר: הסכנה מוחשית וגדולה, 
מוכרחים ללכת לרב של היהודים. וכך הם רצו אל ה''אור שמח'' זצ''ל. משלחת 
נכבדה, בראשות ראש העיר, באה לבית הכנסת, שבו שהה הרב, וראש העיר 
נכנס אליו ותיאר לפניו את המצב. לאחר ששמע רבי מאיר שמחה את פרטי 
המאורע, אמר להם להביא לו עגלה, ולאחר שהעגלה הובאה יצאו ונסעו אל 
הגשר שמעל הנהר. אותה שעה הספיק הנהר לגאות עוד יותר והמרחק מן 

הגובה המירבי ירד עד לשבעה סנטימטר. כולם רעדו ממש מפחד.
רבי מאיר שמחה פתח באותה שעה ואמר: שר של ים! אני גוזר עליך שתעצור, 
אבל המים המשיכו לעלות. ואז חזר ואמר פעם שניה: שר של ים, אני המרא 
דאתרא, ואני גוזר עליך שתעצור! וגם בפעם הזאת לא עזר. חזר רבי מאיר 
בפעם שלישית ואמר: אני המרא דאתרא, אני גוזר עליך לעצור, ואם לא 
תעצור, אשים אותך בחרם!!! והנה, ממש באותו רגע נפסקה גאות המים, 
וכל הנוכחים פרצו בצעקות צהלה ומיד ראש העיר התכופף לעומת הרב 

ונשק על ידו!
בשנת תרפ"ו, הלכה לבית עולמה זוגתו הרבנית חיה. מספרים שרבי מאיר 
שמחה התכופף כלפי ארונה ואמר בזה הלשון: "חיה חיה, אל תדאגי, עוד 

בשנה זו אבוא אליך".
בקיץ שנת תרפ"ו, חלה רבי מאיר, ובד' לחודש אלול - ליל שבת קודש עלתה 

נשמתו השמימה.

חידותחידות

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
שופטיםשופטים
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תשובות לחידה משבוע שעבר:

1.   עליך להתנהג במידה זו עם ה’ אלוקיך.

2.   סוג של עבודה זרה העשויה מעץ.

3.   שם עיר הבירה של צרפת שדומה לשם “עם” המופיע בפרשה.

4.   שם מלאכה שעושים ביער המופיע בפרשה )ב’ מילים(.

5.   מילה כפולה ורצופה בפרשה )ב’ מילים(.

6.   אני אדום ואסור לשפוך אותי )ב’ מילים(.

7.   תפקידם לקחת את העגלה ולערופה בנחל.

1.   כמה פרחים יש ברשותי אם כולם נרקיסים חוץ מ-2, 
 כולם שושנים חוץ מ-2 וכולם ורדים חוץ מ-2 ?

 חידה מתאימה לדעתכם?

 2.   בכוס אחת 50 כפות מים ובכוס שנייה 50 כפות ברנדי.
 מעבירים כף מים אל כוס הברנדי ומערבבים היטב.

 כעת לוקחים כף מהברנדי המהול ומחזירים לכוס המים.
מה יש יותר, ברנדי במים או מים בברנדי?

המנתח הפצוע
על רופא מנתח עם יד אחת פצועה לנתח ביד אחת 3 חולים, כשעומדים 

לרשותו רק שתי כפפות סטריליות.
איך יבצע זאת מבלי לסכן את החולים ואת עצמו במגע דם?

תשובה:
על הרופא לשים כפפה על כפפה, לטפל בראשון, אח"כ יוציא ויהפוך את 

הכפפה החיצונה וישים אותה שוב וכך יטפל בשני.
אח"כ, יסיר את הכפפה השניה, ויהפוך את הראשונה וישים אותה הפוכה 

)מכיוון שהיא כבר לא סטרילית לאחר שנגעה בכפפה השניה( ויטפל בשלישי.

1 .           

2 .           

3 .           

4 .           

5 .           

6 .           

7 .           
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לפני כמה שנים הייתי אמור לטוס עם חבר לארה"ב, היתה לנו עבודה 
מסודרת אצל דוד שלו, משכורת מפרגנת יחסית לארץ, הייתי בהתחלה של 
התשובה שלי, איך אומרים עם אורות אבל מועד לפורענות, אבל השכר וגם 
זה שדוד שלו הבעלים גירה אותי ממש, הוצאתי דרכון קנינו כרטיסים קיבלתי 
ויזה שזה בכלל חלום, מכרתי את האופנוע התפטרתי מהעבודה לקחתי 
פיצויים וחיכיתי ליום המיוחל, בכל הזמן הזה ידעתי שאם אני נוסע אני 
 מתפקר, במיוחד עם החבר הזה שאני והוא בחוויות זה כמו מנטוס בקולה.
בוקר הטיסה - הכל מסודר, מזוודות והכל, אנחנו עולים למונית, וחבר 
שלי שולח לי בווטסאפ דרשה של איזה רב - עכשיו למי יש כח שניה לפני 
שאתה חי את החלום לשמוע דרשה ועוד של שעה למי יש כח בכלל, ועוד 
 עכשיו שאתה בדרך, שחרר אותי אחי - איי אם גוינג טו אמריקה ביבי...

לא יודע איך לחצתי פליי, והמכשיר התחבר לבלוטוס באוזניות ונתקע, אני 
מנסה להדליק ולכבות את המכשיר וכלום! תקוע על מצב סיסמה! באיזה 
שהוא שלב זה התחיל לנגן ואמרתי יאללה שיהיה, הרב התחיל לדבר ואני 
בשלי מסדר את המסמכים ולאט לאט אני נשאב, אני שומע את הדברים 
 ובא לי לבכות, אבל מצד שני לא בא לי להרוס את השמחה שטסים לחו"ל.
ובוכה כמו  יורדים מהמונית, אני הולך לשירותים בטרמינל  אנחנו 

ילדה, כולי דמעות, המילים שלו שרפו לי את הלב, אני מחזיק את 
יודע בתוכי,  ומסתכל עליה כשאני  אז  לי  הכיפה הסרוגה שהייתה 
שברגע שאני עולה לטיסה - דתי אני לא נשאר, ועם כל הפילוסופיות 
נשאר! לא  אני  דתי  וחב"ד,  כשר  אוכל  לי  שמצא  שלי,  חבר   של 
אני מחליט לעשות מעשה, אני לוקח את הטלפון מסמס לחבר שלי "אחי 
תסלח לי אני מצטער אבל אני לא יכול לטוס איתך", אני מכבה את המכשיר, 
עולה על מונית משלם לו 400 שקל ונוסע לקבר הרשב"י, אני מגיע לשם עם 3 
 מזוודות, הולך לציון, יושב שם ומתחיל לבכות להשם שיחזיר אותי בתשובה...

 והיום: 
חבר שלי נשוי לאמילי, גויה בארה"ב, יש לו חברה קטנה שעושה הרבה 
כסף, רכב מרצדס עם לוח שעונים דיגיטלי וכסף כמו זבל. לי נכנסו אתמול 
750 שקל מענק, יש לי רכב קטן שסוחב יפה בעליות, כיפה על הראש, 

ספר שכתבתי ומעט יראת שמים.
נ.ב - מי ששואל מי היה הרב אז הרב היה הרב אייל עמרמי. אם לא הוא 

הייתי היום גוש חומר שלא ביד היוצר.

ככה ויתרתי 
על מיאמי

//סיפור אישי

 יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו! ניתן לשלוח למספר 052-655-8387 



18:50 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:05 )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  

18:50 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:20 )בשקיעה( שיעור הלכה  

19:50 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

20:10 )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    05:25 )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      19:00

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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