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אני ה', נאמן לשלם שכר
כי לעולם חסדו אני לדודי? כשאני מבין שדודי לי ולא נגדי

אומר הרב )ליקוטי הלכות, יורה דעה, בכור בהמה ג, אות ב( 
"עיקר שלמות האמונה הוא שיסלק דעתו וחכמתו לגמרי, וישים 
עצמו כבהמה". אדם שמאמין שאם הוא לובש ציצית הוא מקבל 
שכר, זה נקרא ידיעה, לא אמונה. האמונה האמיתית היא כאשר 

אדם מסלק את השכל לגמרי ובוטח רק בהשם יתברך.
אמר לי מישהו: אני רוצה שהבית שלי יהיה חרדי, ובשביל זה אני 
מקבל על עצמי כל כך הרבה קבלות כדי שהכל יהיה מושלם, 
ומתפלל על זה הרבה, אך במציאות קורה הפוך לגמרי, הילדים 
עם כל מיני מכשירים, המשפחה שמזמן לא ראיתי באו לבקר 
דווקא בשבת עם הטלפון והמפתחות ביד. אמרתי לו: זה האמונה! 
ה' רוצה שתאמין שזו הדרך שהוא רוצה שתתקרב אליו, שזה 
הבית שהוא רוצה. השכל אומר אני מקבל קבלות, מתפלל, נותן 
צדקות, אבל האמונה אומרת לסלק את השכל ולהאמין שזה מה 

שה' רוצה ממך עכשיו.
לכן ממשיך הרב )שם( "כי עיקר האמונה היא במה שאין השכל 
מבין... וזה עיקר החכמה הגדולה שבכל החכמות.. לסלק דעתו 
ושכלו וחוכמתו לגמרי ולסמוך רק על האמונה לבד.. אזי בודאי 
יזכה להשיג ולהבין השגות וחכמות אלוקיות אמיתיות מה שאי 

אפשר בשכל אנושי להשיג".
אומר ה' לכל יהודי, 'אתה סילקת את השכל שלך? אני לוקח את 
מגבלות הטבע מהשכל ומסלק לך אותם'. מידה כנגד מידה! כולם 
יצטרכו ללמוד את הש"ס במשך שנים רבות, אבל אדם כזה בחצי 
שנה ידע הכל! וכך רואות עינינו, מי שקורא את היקף הידיעות 
של גדולי ישראל, אומר לעצמו שגם אם יסגרו אותו בחדר מאה 
שנה הוא לא יוכל להספיק ללמוד ולהבין את כל זה, והכל מונח 
על כף ידם! איך זה יתכן? אומר רבינו הקדוש, מי שזורק את 
השכל שלו מקבל מעלות אלו. מי שאומר 'אני בער ולא אדע, לא 
מבין כלום – כמו בהמה, אני רק מבין שכל מה שה' עושה לי זה 
לטובתי'. כאשר יזרוק כך את השכל האנושי יקבל שכל אלוקי, 
יקבל חכמות אלוקיות ששכל אנושי לא יכול ללמוד. אדם שמבין 

שהכל זה ה', לא  בגלל שהוא השתדל, תפילותיו תמיד יתקבלו.

ומה עיקר התשובה בחודש אלול? אומר רבינו בליקוטי הלכות 
)חו"מ עדות ה, אות ט(: "על כן צריכין לידע שזה עיקר דרך 
התשובה שעשה משה באלול.. במה שיודעים ומודיעים בכמה 
לשונות ואזהרות וכרוזים הרבה בלי מספר, שה' יתברך עדיין עמנו, 
עם כל אחד ואחד, אפילו עם החוטא הגרוע שבכל העולם כולו!"

צריך לחזור על המשפט הזה פעם ועוד פעם ללא סוף, בכל שפה 
אפשרית, שלא נגיד 'כבר אמרתי את זה'. ה' אומר 'אני איתך גם 
אם אתה החוטא הכי גדול', וזה "אני לדודי ודודי לי", שכל יהודי 
יכניס לעצמו לראש 'השם יתברך איתי ולא נגדי!', וזה "בנים 
אתם", ה' אוהב כל יהודי יותר מאהבת האב לבנים, וכמו שברור 
שאדם לא יעשה רע לילדים שלו, ה' לא יעשה לו רע לעולם! זה 
לא מותנה אם הוא צדיק או דתי. יצר הרע הוא שאומר 'תראה 
איך ה' עוזר לכולם, רק אותך הוא ידחיק בצד, הוא רואה שעשית 
הרבה עוונות'. אבל זה לא נכון! כל יהודי צריך לדעת 'השם אוהב 

אותי!', וזו עיקר התשובה של אלול, כך אומר הרב.
ר' אלימלך מליז'ענסק אומר מה זה אלול? "לולא האמנתי לראות 
בטוב השם" לולא - אותיות אלול. לראות את טוב ה', לראות איך 
ה' טוב איתנו בכל דבר בחיים. אדם שיודע את זה כל ההסתכלות 

שלו על החיים היא אחרת.
כותב רבי אהרן קוטלר בספרו משנת אהרן "ומאחר שמידת הבטחון 
היא יסוד לכל התורה והמצוות והיא תכלית הכל, אם כן היא 
מידת הבטחון היא עיקר הבחינה בראש השנה". עיקר המשפט 
של ראש השנה, מה שה' בוחן אותנו בר"ה, זה במידת הבטחון, 
'כמה דברים הבאתי עליך במשך השנה ובטחת בי שעשיתי לך 
טוב'. "בך השם חסיתי, אל אבושה לעולם", אומר השם –  לפי 

מידת הבטחון כך ירד השפע בר"ה.
זו עיקר העבודה בחודש אלול, שנגיע לר"ה ונביא לקב"ה קבלות 

שראינו את הטוב.
הצדקות שאדם עושה, התפילין, הברכות ושאר המצוות – זה 
לא בשביל ה', זה בשבילנו, "אם חכמת, חכמת לך", מה שעושה 
אדם נותן לו אמונה ואהבת ה'. כך אומר האדמו"ר מביאלה 
"את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם", מה הברכה הגדולה 
שבמצוות? לשמוע אל ה' בכל דרך, מהגרון של האשה, מהמנהל 
ומהשכן, ה' מדבר איתנו כל הזמן, ואם נקיים מצוות באמונה 

נזכה לשמוע את ה' בכל דרכינו.
שבת שלום, אייל עמרמי

כולנו מתנהגים כעיוורים
על פי המשל
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כולנו מתנהגים כעיוורים

משל לעשרה עיוורים שצעדו ברחוב בשורה ארוכה, כל אחד מהם מניח את 
ידיו על כתפי חברו, והעיוור הראשון שמוביל את השיירה מגשש במקלו, לומד 
את תנאי הדרך ומעביר לחבריו את האזהרות הנדרשות: "זהירות, מדרגה", 
"יש כאן חצץ, תיזהרו לא להחליק", "שימו לב שלא להתנגש בעמוד" ועוד.

עמד שם אדם אחד, וראה את כל העיוורים הולכים יחדיו, עוזרים זה לזה. 
החליט האיש לחמוד לו לצון, ובקונדסיות מרושעת פנה לעיוור הראשון 
בשורה כשהוא מרעים בקולו: "היי, בחורצ'יק, אני מניח לך עכשיו עשרת אלפי 
דולרים ביד, תחלק לכל אחד 
מחבריך אלף דולר". אמר 
והסתלק לו מבלי להניח 
בידיו של העיוור אפילו 
לא שטר אחד לרפואה.
שבהמשך  העיוורים 
לא  כמובן  השורה 
ידעו שדברי האיש 
נאמרו רק כבדיחה, 

הם הרי לא ראו 

 שהוא לא הניח דבר בידי חברם, ובהתאם לכך החלו להתקבץ סביב החבר 
ולדרוש ממנו שיחלק ביניהם את הכסף. העיוור הראשון הכחיש את כל 
הסיפור, "לא היה ולא נברא", הוא טוען, "האיש לא שם ביד שלי כסף. אני 
חשבתי בכלל שהוא שם את הכסף בידיו של מי שעמד מאחורי". הם פונים 

לשני שחשב כמובן שהכסף הונח בידי הראשון.
לא עברו דקות אחדות, וכל העיוורים החלו למרוט זה את שערותיו של זה, 
הם הכו זה בזה וגידפו זה את זה, כשהאחראי לכל המתרחש עומד מהצד, 
מתבונן בגוש העיוורים המכים אלו את אלו, ורווה נחת מכל רגע... עד כאן 

המשל על פי ספרו של המגיד מדובנא.
והנמשל הוא אנחנו. הבדיחה, כך מסתבר, היא על חשבוננו. הרי גם אנחנו 
מתנהגים כמו אותם עיוורים. גם אנחנו מתקוטטים זה עם זה בגלל כסף או 

דברים אחרים, ולא רואים שהכל מאת השם יתברך.
הרי בורא העולם יודע מה כל אחד עושה, יש לו חשבון מדויק כמה כסף 
וכמה הנאות מגיע לכל אחד מאיתנו, ובמקום שנפנה אליו בתפילה נרגשת 
ונתחנן לפניו שיגדיל לנו את התקציב וייתן לנו עוד נחת ועוד דברים טובים, 

אנחנו רבים עם בני אדם אחרים, מתלוננים שהם 
פגעו בנו, מלינים על הבוס שלא הוסיף למשכורת החודשית, ולשכן שמתחמק 
מתשלום ועד בית. עדיף לנו לפתוח את העיניים, להסתכל מסביב ולראות 
שהכל מאת ה', וכשנבין את זה ונדע בלב שלנו שהכל מאיתו יתברך, החיים 

שלנו יהיו שמחים יותר, ואנחנו נהיה מאושרים יותר.
להאזין לזולת, להשתתף בכאב, להרעיף מילות חיזוק. 'איש את רעהו יעזורו 

ולאחיו יאמר חזק'!

אני ה', נאמן לשלם שכר

סיפורו של רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א.

בכניסה לבית המשפט המחוזי בנצרת עמדה התובעת, לנוכח בואי הקשיחה 
את עמדתה וקראה לעברי: "הרב גרוסמן, אם באת לתת עדות אופי בתיק 
פלוני, חבל על הזמן שלך". היא היתה פרקליטה מוערכת מאוד, ושימשה 
כתובעת מטעם הפרקליטות. היא ידעה את חומרת התיק והבינה כי לכאורה, 
ירשיע בית המשפט את הנאשם. "הפעם זה לא יעזור לך", הוסיפה בשחצנות.
לבי הלם בחוזקה: אולי באמת חבל על הזמן שלי? עודי משחזר את הנסיעה 
עד לכאן, ורגליי נשרכות כבכבלי קסם אל עבר האולם. טובה ליהודי צריכה 
שתהיה בשלמות, עם כל רמ"ח האיברים ושס"ה הגידים. וכך, חדור רצון 
עז, נכנסתי אל אולם בית המשפט. אני אעשה את שלי, וה' יעשה את חלקו.
למעשה, כשיצאתי מהבית בבוקרו של יום, היו פני מועדות לירושלים. זכרתי 
היטב את עדות האופי שהתבקשתי למסור על יהודי יקר שטפלו עליו עלילת 
דברים; אך הלו"ז הקשיח שהיה עמי אילץ אותי לנסוע ירושלימה, שם נערך 
כנס שלי בהשתתפות כל רבני הארץ. הכינוס נערך בירושלים, והשתתף בו 

גם ראש הממשלה דאז. התבקשתי לנאום ולהביא את דבר הרבנים.
לא חשבתי שאני יכול לוותר על המפגש הזה, שכן בקיום הכינוס יש קידוש 
השם גדול, ובוודאי לא ניתן בפתע פתאום להודיע על ביטול בואי. מיניתי 
את שני מקורביי, שייסעו לנצרת למסור את עדות האופי במקומי, ונסעתי 

בלב רגוע ובוטח לירושלים.
בעיצומה של דרך, עוד אני מכין את הנאום המבוסס כולו על הכתוב "ואהבת 
לרעך כמוך אני השם", החילותי להתעמק בדברים. חז"ל אמרו על פסוק אחר 
בפרשה, כי "אני השם" רומז שהקב"ה "נאמן לשלם שכר". וכל כך למה? 
אמרתי לעצמי, במצות "ואהבת" יש לפעמים דברים עלומים ונסתרים, מכוסים 
ובלתי נראים – כמו אדם שמוותר מעצמו, מדמו ומחלבו, עבור הזולת. וכי 
מי יודע את זה? מי יודע לכמת ולשער את גודל הטרחה וההשקעה בזולת, 

כשהן נעלמות מעיני כל בשר?
על כך באה הבטחת התורה. אומנם בני אנוש לא ישכילו לדעת כמה ויתר 
אדם מעצמו עבור רעהו והזולת – אך אני, ה', נאמן לשלם שכר ויודע כל 

מעשיהם ופעולותיהם של בני האדם.
בעוד אני כותב לעצמי את ראשי הפרקים, לבי נחרד בקרבי: והיכן אני? רק 
להטיף לזולת על ואהבת לרעך כמוך – ואני עצמי איני נוהג כן? לפתע נחו 
עיניי על המילה כמוך. אם תתנהג כן, תוכל להטיף לאחרים, אמרתי לעצמי. 

ואהבת לרעך – כמוך: קודם כל אתה. קשוט עצמך תחילה.
"אחורה פנה, סע לנצרת" אמרתי לנהג. "מה קרה?" שאל. "במקום נאום לכינוס 

הרבנים הכנתי עדות אופי לפלוני", אמרתי לנהג בחיוך, והרכב חזר לצפון.
וכך, בצעדים לא קלים התיישבתי על הכיסא באולם בית המשפט. דבריה של 
התובעת הלמו ברקותיי. ושמא אכן לא הייתי צריך לוותר על כינוס הרבנים 
בעיר הקודש. "הפעם זה לא יעזור לך", הדהדו באוזני המילים של התובעת.

"בית המשפט", נשמע הכרוז, וחבר השופטים עלה בזה אחר זה לדוכן. אולי 
אכן זה תיק גדול וכבד, ואל לי להיכנס לכאן? התגנבה בלבי מחשבה; אך 
מיד הדפתי את ההרהורים ואמרתי לעצמי; ואהבת לרעך כמוך – אני ה'. את 

חלקי אני עשיתי; ריבונו של עולם, עשה נא את חלקך.
השופט מרים את עיניו מהתיק ומבחין בי. "הרב גרוסמן, למה באת לכאן?". 
אמרתי שבאתי לתת עדות אופי. "בבקשה", אמר השופט והוסיף "אתה לא 

צריך לגשת לדוכן, אתה יכול לעמוד במקומך".
ידעה שהפסידה  פני התובעת קפאו. היא 

את המערכה. פעם אחר פעם היא ניסתה 
לסתור את. דבריי, אך השופט אמר לה בקול 
נחרץ: "הפעם זה לא יעזור לך" – מילים 
כה מוכרות, שאך לפני כמה דקות נאמרו 
על ידי התובעת עצמה אלי. הקב"ה, הנאמן 

לשלם שכר, שילם במזומן על מצות ואהבת 
לרעך כמוך, עליה טרחתי ויגעתי.
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שתיית מים

המים מהווים כ 60%- ממשקל גוף האדם, והם מהווים 
מרכיב עיקרי בתכולת התאים. מחסור כרוני במים עלול 
לגרם לבעיות רפואיות כיתר לחץ דם, אסטמה, אבנים 

בכליות ועוד.
שתיית מים קשורה לסיכון מופחת של סרטן המעי הגס, 

סרטן נשים ושלפוחית השתן. מנגד, מחסור במים הוא הגורם 
מס' 1 לעייפות במשך היום.

התייבשות היא גורם ישיר לכאבי ראש, מיגרנות וצרבות. ההסבר לכך 

הוא שבעת התייבשות כלי הדם בראש נעשים צרים ומתקשים לווסת 
את רמות הנוזלים בגוף. זה גורם לכאב ראש, כיוון שקשה יותר לדם 

ולחמצן להגיע למוח.
מדענים גילו כי התייבשות קלה יכולה לגרוע ממצב הרוח שלנו. על פי 
מחקרים גילו כי נחקרים שאיבדו מים ברמה של אחוז עד שניים היו 

מתוחים וחרדתיים יותר.
מים מגבירים את חילוף החומרים בגוף, מנקים את הגוף 
מחומרי פסולת רעלים וחומרים מעודדי הזדקנות. המים 

מעניקים לעור מראה רענן חיוני וצעיר.
צריכת מים מוגברת קשורה לירידה במשקל. שתיית מים 
לפני ארוחה מרתיעה מאכילת יתר ומגבירה את חילוף 
החומרים שלך. שתיית מים משפרת ריכוז, חשיבה וביצועים 
קוגניטיביים. שתיית מים בתקופת ההיריון חשובה במניעת 
בחילות וצירים מוקדמים. שתיית מים משפרת יכולת ספורטיבית 

ומסייעת בהפחתת התכווצויות וכאבי שרירים.
אז קומו עכשיו ושתו כוס מים. לרוויה!

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך

בחובת הלבבות הרב מסביר, שחלק מהגורמים שגורמים לשכל להיחלש 
מול הגוף, זה רוב השימוש בגוף ומיעוט השימוש בשכל. כולנו יודעים שאם 
אדם לא משתמש באיברי הגוף הם מתנוונים, וכשהם מתנוונים הם יוצאים 
מכלל פעולה תקינה. אם אדם לא יזיז את ידו לזמן ממושך היא תתנוון, כך 
גם הרגלים וכל שאר הגוף, כמה שהגוף יפעל יותר, כך הוא יהיה תקין יותר. 

זה טבע הגוף, איבר שלא משתמשים בו מתנוון.
לכן מבאר הרב שיש פעילות מרובה לגוף, כל התאוות הבהמיות, אכילה, 
שתיה, רחיצה, וכל שאר הפעולות שהגוף עושה אותם, אלה הם פעולות 

בהמיות, וזה מחזק את כח התאווה שבאדם.
מה שאין כן שכלו של האדם, מתי הוא משתמש בו רק לדברים שהם הפך 
התאווה? כשהוא לומד תורה, כשהוא מתפלל ועושה מצוות. אם כן, רוב 
היום האדם עסוק בפעילות הקשורה לתאווה, בפעילות של הגוף וכך הגוף 

מתחזק מאד ואילו השכל האלוקי שלו הולך ומתנוון.
לכן באה התורה והזהירה אותנו: "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו 
יומם ולילה". כל הזמן תפעיל את השכל שלך, לא משנה מה האדם עושה, 
שיפעיל את השכל שלו. תחשוב על ה', תראה איך אתה עושה את רצון ה', 
"והגית בו", "הגיון לבי", שהלב והמח שלך לא יפסיקו לרגע אחד לחשוב 
על ה' כל היום, כי אם האדם יפסיק לחשוב על ה', אז הוא לא יראה את 
ה' יתברך, השכל ילך ויחלש וכשהוא יחלש אז ממילא יהיו לו לאדם הרבה 
קושיות וטרוניות על ה', הרבה סתירות, אי הסכמות במלכות שמים, האהבה 
לה' תברח ממנו, היא תהיה ממנו והלאה. זה דבר שטבוע באדם, זה דבר 

שצריך לתת את הפרות שלו בלי שיעשה כלום.
לכן צריך לחזק את השכל. כשהאדם יחזק את השכל, הוא יראה שזה יתן את 
האותות, אותות חזקים, כמו שאומר הרב "משיבת נפש", יחזה כחות עצומים. 
פתאום אדם יראה שהוא מקבל את כל רצונותיו של ה' יתברך, אין לו על ה' 

שום טרוניות, הכול ברור לו.

הרא"ש כותב על הרמב"ם עליו השלום, שבגיל שלושים וארבע מתו לו שני 
בניו ביום ראש השנה, וצווה להביא שופר שיתקעו לו. הרא"ש דן האם אונן 
חייב בתקיעת שופר. אומר הרמב"ם שבאותה שנה מתה אשתו מאותו צער, 
לא יכלה לסבול את הצער הזה. ובאותה שנה גם מת אחיו, רבי דוד, שהיה 

מפרנס אותו, הוא היה זבולון, ונאבדה פרנסתו.
הוא כותב שהוא התחתן בשנית ומגיל שלשים וארבע עד גיל חמישים ואחד 
הוא לא זכה לילד. כשנולד לו הילד הראשון זה היה רבי אברהם. כל הצרות 
הללו זה חוץ מהרדיפות והסבל שהוא עבר. ובכל אופן רואים שלרמב"ם הייתה 
תמיד אותה עבודת ה', אותה הדרך בספרי התורה, תמיד הלך עם ה' יתברך.

מאיפה בא הכח האלוקי החזק הזה? כשאדם נותן חוזק לשכל שלו בתורה, 
הקוד האלוקי לבד מאיר לו והוא מבין את הכול, הוא יודע הכול אין לו 
קשיות, אין לו טרוניות. כמובן כל אחד 'לפום גמלא שיחנה'', כל אחד לפי 
כוחו, לא יעמיס עליו את החושך, אך הוא ידע להתמודד עם החיים, הוא 

לא יכנס לבהלות.
הרמב"ם באגרות כותב שאנשי התורה יקנו גבורה, האדם שהוא 'איש תורה' 
הוא לא רק יודע לדקלם דפים, אדם שהוא 'איש תורה' הוא קונה גבורה 
לנפשו, מה זה? הוא אומר שהוא לא יבהל ולא ישתנה מצבו ונפשו כשיגיעו 
אליו צרות. כך לשונו, אנשי התורה יקנו לנפשם גבורה, שלא תשתנה נפשם 
ולא תתרגש, כי מעט מזעיר כאשר יבוא להם נזק גדול מצרות הזמן לא יבהלו 

ולא יפחדו יסבלו הסבל בטוב.
אדם שהוא איש תורה זה לא רק שהוא מקיים ועושה, אדם שהוא איש 
תורה נהיה לו שכל אחר מהאנשים שברחוב, הוא מוכן לחיות עם הסבל. 
אך אדם שהוא לא איש תורה לא מוכן לחיות עם הסבל, יש לו קצת בעיות 
עם אשתו, מיד הוא רוצה להתגרש. אשתו קצת לא עושה את רצונו, מיד 
הוא רוצה להשליך את כל חיי הנשואים שלו. אדם שהוא איש תורה יודע 
לחיות עם סבל, הוא לא בא בטרוניה כלפי מעלה ח"ו בשעה שיש לו חשך, 

כשיש לו סבל.
כך חז"ל אמרו, אין לך אשה כשרה 
בנשים אלא עושה רצון בעלה. מפני 
יתברך  ה'  יעל שגלגל  זכתה  מה 
תשועה על ידה , מפני שהיתה אשה 

כשרה שעושה רצון בעלה.
מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א 

"חובת הלבבות"
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בזכות אמונה פשוטה

יהודי חילוני מארצות הברית ישב בבית הסוהר, וכידוע יש ארגוני חסד 
שנכנסים לחזק ולקרב נפשות ישראל היושבים בעמק הבכא, וכך זכה אותו 
יהודי חילוני להתקרב להשי"ת ולתורתו הק' ע"י השיעורים של אותם רבנים 
מחזקים, וקיבל על עצמו ללמוד הלכות שבת ולקיים כל מה שביכולתו. כמו 

ששמע בשיעור שזה הדבר הכי חשוב – לשמור השבת.
אותו רב היה בא לבקר שם אחת לשבועיים, ולאחר שקירב אותו ליהדות 
היה מסייע אותו להתקדם בלימוד ההלכות, ב"ה יש בימינו ספרים נפלאים 
באנגלית בהלכות שבת. והביא לו אלו הספרים כדי שיוכל להתקדם בידיעות 

בהלכות שבת.
באחד הביקורים של אותו רב, מצא את היהודי הנ"ל במצב מאד מרוגש, 
ושאל אותו מה אתה כ"כ מרוגש? והשיב, שמצא בספר הזה מאמר חז"ל שלא 
שמע עליו מעולם, 'אלמלא שמרו ישראל שני שבתות מיד נגאלין', ובדעתו 
הבין האיש שאין הכוונה לכל ישראל לגבי הגאולה השלימה, אלא שמדובר 
לכל יהודי בפרטיות, שכל יהודי שישמור שתי שבתות, יגאל בגאולה שלמה, 

אם גאולה מגלות כללית, ואם גאולה מגלות פרטית.
זה האיש קיבל בבית משפט פסק שהוא חייב לשבת בכלא 15 שנה, אבל 
בעת שמצא מאמר חז"ל זה, שמח שמחה גדולה, כי הנה הוא מתקדם יותר 
ויותר בלימוד הלכות שבת, ועוד מעט יזכה לשמור שבת אחת ועוד שבת 
ותיכף ומיד יגאל וישחררוהו מבית האסורים, וישוב לביתו ולבניו בשמחה.

כ"כ התפעל האיש מהמאמר 
חז"ל עד שפניו זרחו וקרנו 
מאושר. אותו הרב הסתפק 
ומה להשיב  בדעתו האם 
לו, ממה נפשך, אם ילמד 
הלכות שבת וישמור שתי 
שבתות ולא ישחררוהו, 
טענות  לו  יהיו  הרי 
על חכמינו ז"ל, והרי 
יהודים כאלה צריכים 

רחמים גדולים עליהם, ואם יראו שלא נתקיים בהם מאמר חז"ל, שמא יתייאשו 
רח"ל.ונתיישב הרב להעמידו על האמת, ואמר לו, 'ידידי היקר, אתה טועה, חז"ל 
דברו לגאולה הכללית של כלל ישראל, שאם כל ישראל ישמרו שני שבתות, 
נזכה מיד לביאת המשיח, אבל אין כאן הבטחה על יחיד ממש שהוא יגאל'.

אבל אותו האיש שכבר ישב שנים רבות בכלא, אמר לרב בתקיפות, 'יסלח 
נא מר, כתוב כאן מאמר חז"ל, אנגלית גם אני יודע לקרוא, כתוב כאן שחז"ל 
הבטיחו גאולה למי ששומר שתי שבתות, אני לומד כך את דבריהם'. ונשאר 
בתקוותו החזקה באמונה בדברי חז"ל. אותו בעל תשובה בכלא, האמין באמונה 
תקיפה וחזקה שכונת חז"ל על הגאולה הפרטית, וממילא המשיך הוא על 

עצמו זה הכח להגאל ולהשתחרר מהכלא.
ובאמת שכן מבואר בחידושי הרי"ם ששמירת שתי שבתות גואלת את האדם 
בפרטיות, אבל אותו בעל תשובה בכלא האמריקאי, לא האמין בכך מכיוון 
שכתוב כך בחידושי הרי"ם, אלא שנשמתו נדלקה באמונה חזקה בדברי חז"ל 

בלי שום ספק כלל. והמשיך את ההשגחה העליונה עליו בפרטיות.
נתגלגלה ההשגחה ואותו רב נתעכב ולא בא כמה שבועות לבית הסוהר, בפעם 
הבאה שבא, חיפש את ה'בעל תשובה' הנ"ל ולא מצאו, אמרו לו שהוא יצא 
מבית הסוהר לפני שבוע, משום מה הגיעה פקודה מגבוה שצריך לשחרר אותו.
ודבר פלא היה ששבועיים לפני שהשתחרר, היה מרבה לספר לחברים שלו 
בכלא, שעוד מעט הוא אמור לצאת מכאן. כיון ששמר שתי שבתות, יצא 
האיש מבית הסוהר. פלא והפלא. אע"פ שבבית המשפט פסקו עליו עוד הרבה 

שנים, אף שניסו לערער לא עלתה בידם, א"כ איך נתהפך הדבר בין רגע?
ואם נשאל איך היתה הישועה, הקב"ה הוא שהחליט לגאול אותו. אבל דרך 
האדם שהוא מסוקרן לדעת איך נפל הדבר. צריך לידע שהמאמין באמונה 
שלמה יודע שהקב"ה יכול לעשות הכל, הפריץ ישתגע וישחרר אותו בלי שום 

טעם וריח, הקצרה יד אלקינו לשגע את השופט לשחררו?
ומעשה שהיה כך היה. השופט ששפט את היהודי הנ"ל, היה אדם זקן, ובאותה 
תקופה יצא לפנסיה, ולאחר שיצא החליט שהוא כותב 'ספר זכרונות' ממעברי 
חייו. וכדוגמא לאחד מהמשפטים המעניינים שעברו דרכו, בחר ]בהשגחת ה'[ 
את הסיפור של היהודי הנ"ל שהיה בתיק שלו כמה דברים מעניינים בצדדים 
וצדי צדדים. וביקש מבית המשפט שישלחו לו את התיק של האיש הזה, כדי 
לעבור עוד פעם על החקירות מסביב, שיוכל לכתוב המעשה כראוי בספרו 

עם כל הפרטים.
כיון שהתחיל לקרוא את כל תהליך המשפט, השתומם וראה שעשו איתו 
עוולה נוראה, ההוכחות לא צודקות, ומשהו פה לא מריח טוב. וכיון שהיתה 
בו נקודה של אמת ]וגם אותה ודאי הקב"ה נטע בליבו[ נתעורר שצריך לתקן 
את העוול שטעה ושפט לו 15 שנה ולא כפי הדין האמיתי. מה עשה, התקשר 
לשר המשפטים של אמריקה, והודה לו שהוא טעה ועשה עוולה לאותו יהודי, 
ולדעתו צריכים לשחרר אותו, וזהו נס גדול, לשבור גאותו של שופט, שיודה 

על האמת שטעה, ואכן הגיעה פקודה לכלא, לשלח אותו לחפשי.
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שמי ישי כהן ואני לומד בכיתה ה'
אומנם אני תלמיד חדש אבל הבנתי מהר איפה אני נמצא... יש חברה 
וחברים טובים שמעתי על מבצע מאד מעניין  אני חושב שבחרתי נכון.

שלום לכולם. אני חבר בקבוצת הוואטסאפ של הרב אייל עמרמי שליט"א 
כבר כמה חודשים, ואני רוצה לומר לכולם שזכיתי שהרב שינה לי את 
החיים. אני רוצה לספר סיפור שקרה לי ממש עכשיו. יש לי כבר במשך 

 שנים שיעור קבוע בכל יום רביעי בערב בנושא של שלום בית. 
במקצועי אני שף באולם אירועים בק. מלאכי, לפני שבוע בערך מישהו 
מהשיעור עשה אצלי ברית באולם שלי. לאחר הברית, כשנכנסתי לשיעור 
שלום בית האחרון היו בערך 50 איש בשיעור, קם איזה בחור ליד כולם 
וליד הרב ואמר לי: אני רוצה לומר לך משהו. אמרתי לו – בבקשה.  

 ואז הוא אמר לי ליד כולם: הייתי בברית והאוכל שלך "על הפנים". 

לא ידעתי איפה לקבור את עצמי, וזה למרות שאני שף מוכר ויש לי רזומה 
 מצוין. הוא השפיל אותי ליד כולם, וכל הנוכחים חיכו לתגובתי. 

שהרב  ונזכרתי  עמרמי,  הרב  של  בשיעורים  נזכרתי  מיד  אז  אבל 
 אמר שזאת מתנה משמים ושהוא רק שליח של השם. 

קמתי ואמרתי לו: אחי היקר אני מקבל את זה באהבה ואני אוהב אותך.
וביקשו  כשנגמר השיעור כל האברכים והאנשים בשיעור באו אליי 
שאני אברך אותם. אני מבקש לספר את זה לרב, ושהרב יספר את 

 זה באחד השיעורים בשביל לחזק אנשים. תודה רבה. 
עד כאן הסיפור, ואשריו שקיים בעצמו את דברי חז"ל )שבת פ"ח:( הנעלבים 
ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים 
ביסורים, עליהם הכתוב אומר, "וֹאהביו כצאת השמש בגבורתו". וכן אמרו 
)חולין פ"ט.(: אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת 

מריבה, שנאמר "תולה ארץ על בלימה"

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



רבי משולם סג"ל לאווי זצ"ל - האדמו"ר מטאהש

על תעצומות הנפש של האדמו"ר ניתן ללמוד מהסיפור הבא: היה זה ביום ששי, 
י"ח בטבת תשנ"ח. הרה"צ רבי מרדכי לאווי זצ"ל – בנו בכורו של האדמו"ר 
מטאהש זי"ע, נערך כמדי יום לתפילת שחרית בשעת בוקר מוקדמת. הוא 
התעטף בטלית והתעטר בתפילין, ועם התחלת התפילה – חווה התקף לב 

קשה, קרס על מקומו בלי דופק ונשימה, לתדהמת סובביו...
כוחות ההצלה חשו למקום, אך לא נותר להם מה לעשות. רבי מרדכי השיב 
את נשמתו לבוראה במיתת נשיקה, בתוך רגע קט נפטר, ואיננו כי לקח אותו 
אלוקים. עסקני הקהילה וגבאי הרבי החלו בהכנות קדחתניות להלוויה, מנסים 
לארגן בזמן הקצר שנותר להם עד כניסת השבת – הלוויה מכובדת כראוי 

לכבודו של הנפטר הדגול.
הבשורה על הפטירה הפתאומית וההלוויה הצפויה, הכתה את כל שדרות 
הציבור בקנדה, בארצות הברית וגם בארץ, כרעם ביום בהיר. הוא היה בסך 
הכל בשנות החמישים לחייו, בשיא פריחתו, והכל צפו לו גדולות ונצורות. 

לפתע, אסון כה קשה וכואב!
בשעה היעודה להלוויה, התקבצו בחצר בית המדרש הגדול בקרית טאהש 
שבקנדה אלפי יהודים, שבאו לחלוק כבוד אחרון לנפטר החשוב. בעיניים 
דומעות הביטו במיטת המנוח, כשמכל עבר נשמעים קולות בכי ונהי על 
סילוקו של צדיק. הכל המתינו לאביו הגדול – האדמו"ר מטאהש זי"ע, שיבוא 

להשתתף בהלוויית בנו בכורו זצ"ל.
השעה היעודה לצאת ההלוויה חלפה עברה, אך דמותו של הרבי אינה נראית 
בפתח הדלת. המשתתפים הוסיפו להמתין בסבלנות, מהם שמדברים בגדולתו 
של המנוח ומהם שמבכים את לכתו בדמעות שליש. אך חצי שעה נוספת 

חולפת, והרבי אינו מגיע...
עם התמשכות הזמן, החלו נישאים מבטי תמיהה לעבר הדלת הסגורה. נישאו 
השערות שונות לפשר העיכוב, היו שאמרו כי הרבי מצדיק עליו את הדין 
באהבה, אחרים אמרו כי העיכוב נובע מטעמים טכניים. הכל הסכימו כי 

עיכוב שכזה לא קורה סתם כך, ישנה סיבה לעיכוב הממושך.
בשלב מסוים, נכנסו בני המשפחה לחדרו של הרבי, מבקשים לברר את הסיבה 
לעיכוב. להפתעתם, מצאו את הרבי משוחח בטלפון, ומבין שברי המשפטים 
הבינו כי מדובר באשה קשת יום ששלום ביתה התערער, המספרת באוזני 

הרבי את יגונה...
האשה כלל לא ידעה, כי הרבי עמו היא מדברת, נמצא באחד הרגעים הקשים 
בחייו – בין פטירת בנו להלוויה. הרבי האזין לה בקשב, לא זירז אותה ולא 
מיהר את דבריה, אלא נתן לה לספר את כל מכאובי לבה, לשפוך ולפרוק את 
כל המעיק עליה. והאשה סיפרה פרק אחרי פרק בסבלנות, איך החלו נישואיה 
באושר, איך נולד הילד הראשון, כיצד מערכת היחסים הלכה והתערערה, 

ועד שהגיעה למסקנה כי חיי המשפחה שלה עלו על שרטון.
והרבי? הרבי מקשיב. שומע. תומך. מייעץ. מאזין. נאנח. הוא לא אומר אף 
מילה על ההלוויה הממתינה בחוץ, לא חושף את תחושותיו לנוכח האסון הנורא 
שקרה במעונו רק הבוקר. כל כולו נתון להקשבה לאשה הבוכיה, בכל כוחו 
הוא מרוכז בתמיכה בה, בדברי עידוד וחיזוק, בייעוץ נבון ובהשתתפות כנה...
בחוץ מתחוללת סערת רגשות, הכל בוכים על פטירתו של בנו, ונקל להבין 
כי הבשורה הקשה מעיקה על הרבי, שוברת את לבו. אך לאשה הוא לא 
אומר דבר, ממשיך להאזין לה בסבלנות אין קץ, מוסיף להעתיר עליה טללי 
נוחם וברכות חמות, מעודד אותה ומייעץ לה כדת מה לעשות, למענה ולמען 

משפחתה, כאילו שעת קבלת קהל שגרתית היא זו...
רק כשהאשה רגועה ומפויסת, רק כשהרבי חש כי התחזקה וקיבלה כוחות 
חדשים – בירך אותה הרבי, והניח לאבל ולכאב האישי האצור בתוכו מזה 

שעה ארוכה, לפרוץ החוצה בהלוויה נסערת ורוויית דמעות...

חידהחידה

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
כי תצאכי תצא
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תשובות לחידה משבוע שעבר:

1.   לאן צריכים לגשת אנשים בעלי ריב? )ב’ מילים(.

2.   מצווה עליי לעשות לאם הגוזלים. )ב’ מילים(.

3.   כמו מלקות מלקין בית דין לרשע?

4.   עליך לעשות כן לעמלק!

5.   מילה נרדפת למלוה שמבקש את חובו.

6.   עליך להשאיר למענו יבול בשעת קטיף השדה.

7.   מילה נרדפת למילה “משכון”.

8.   מצווה עליי לעשותו שלא יפלו ממנו...

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

תשובה: 3

 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?

תשובה: אותו דבר
אם פתרתם נכון את השאלות תקבלו בטור המודגש מצווה חשובה 

מאוד המופיע בפרשה בעניין השבת אבידה: “                -                      “. 

   1       
 2         
   3       
     4     
   5       
     6     
    7      
     8     

 

שאלו אדם מה גילו והוא ענה: גילי הוא כפלים 
ממכפלת שתי הספרות המרכיבות אותו.

בן כמה הוא? 
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קרית החינוך "כאייל תערוג" כבכל שנה ושנה מקדם בברכה את התלמידים היקרים 
לקראת השנה החדשה, לשנת שגרה והצלחה בסייעתא דשמיא ובחינוך הילדים. כמוכן 
הילדים התקבלו בקבלת פנים מרשימה עם ספר תהילים ומשהו מתוק לכל הילדים וכן 
פעילות מיוחדת לילדים כיתה א',  מאחלים לתלמידים החדשים הרבה הצלחה בהמשך 

הדרך וברוכים הבאים למשפחת כאייל תערוג הר חומה

ה
תור

ד 
מו

ל
ת



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 חנה בקרמן תחי'

יום חמישי                    21:00 שיעור חדש! בריאות טבעית ע״פ  
     היהדות - א. פורמן

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       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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