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הפטרה שוש אשיש (ישעיה ס"א)

העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של מרן שר התורה
ופוסק הדור ,מורנו ורבנו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק״ל,
שזכותו הגדולה תגן עלינו .להצלחת :דוד בן שמחה וב”ב
משפחת מזרחי | אייל | לרפואת :דליה בת נעמי | יחזקאל
מאיר בן שרה | חיים בן תמר | יוסף חיים בן עזיזה
לעילוי נשמת :מרדכי בן שמחה | ניר אלון בן מרגלית

לקבלת העלון במייל כתבו בקשה לharav.eyal@gmail.com :

פרשת נצבים וילך גליון  ,426כ"ב אלול תש"פ
ע"י התחזקות באמונה זוכים לתשובה ורחמים בדין
כולנו נכנס לדין ביום ראש השנה .הגמרא אומרת שמלך נכנס
תחילה כי הוא איש של הכלל ,אבל כולם עתידים להכנס ,כמו
שאומרת המשנה (ראש השנה א) "כל באי עולם עוברים לפניו
כבני מרון" ,גם בני אדם וגם מלאכים .אומרת הגמרא (שבת ל"א)
"בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה",
מסביר רבנו נחמן מברסלב ,שהשאלה הראשונה שישאלו את
האדם בראש השנה האם הגברת את האמונה שלך בכל פעם
ובכל שלב בחיים?
האם האמנת שהקב"ה מנהל את העולם ,או שאתה בגיל  60עם
אמונה של ילד בגיל  ?6גם ילד בגיל  6צועק בת"ת "ה' מלך ,ה'
מלך" ,אבל כשלוקחים לו את הכדור הוא רב ,הוא מתלונן אצל
הרב .ויש אדם בגיל  40שגם צועק "ה' מלך ,ה' מלך" ,אבל גם
הוא מתלונן כמו הילד הקטן' ,לקחו לי ,לא שילמו לי' ,הוא רב,
הוא מאשים ,הוא שוכח שהכל ה' עשה וה' לא רוצה שיריב ,הוא
רוצה שיאמין בו.
כותב הפלא יועץ (ערך הבטחה)" :אם יעמדו כל העולם בכף
מאזניים להרע לו או להיטיב לו כחוט השערה ,וגזירת המקום
בכף השנייה ,מכריעה היא את כולם" ,כל העולם יבואו להרע לו,
אבל רק ה' מכריע .אז מה אדם הולך לריב עם זה שלא שילם לו
על השיפוץ? או הולך לריב עם מנהל החנות שנתן לו אחריות
על המכונה  3שנים ועכשיו אחרי חצי שנה הוא אומר שהגומי
לא כלול באחריות?
אדם מחפש את האשמה באחרים ,אבל צריך לידע כאשר אדם
אומר 'גנבים' או שאר האשמות על אחרים הוא בעצם אומר 'אני
מכשף' – אני מכחיש פמליה של מעלה ,כך אומרים רבותינו,
"מפני מה נקראו כשפים? מפני שהם מכחישים פמליא של
מעלה" ,כביכול אין מלכות בשמים .כביכול מנהל החנות מחליט
אם יהיה לאדם טוב או רע.
לכן אומר האורחות צדיקים (שער השמחה)" :שידע שאין שום
אדם יכול להוסיף ולגרוע על מה שגזר הבורא יתעלה" ,שום

אדם בעולם! לא משנה מי הוא ,פקיד או שר ,הוא לא יכול לגרוע
לאחרים מילימטר ממה שה' גזר להם בראש השנה .נהג 'גנב'
נסיעה לחברו במונית לחיפה 700 ,ש"ח ,אם אמר הנהג השני
"הלוואי ויהיה לו פנצ'ר בדרך" ,נמצא שעכשיו הוא אמר לה' "אני
מכשף ,אני מכחיש פמליא של מעלה"' ,הוא גנב לי ,לא ה' נתן
לו את זה' .אדם צריך להעצים אצלו את מה שאומר האורחות
צדיקים ,שאין שום אדם בעולם שיכול להוסיף או לגרוע על מה
שגזר הבורא.
אומר האור החיים "והיה הבן הבכור לשניאה ...שהקב"ה יראה
לעשוקי הלב" ,אדם נעשק? הוא צריך לאמין שהקב"ה "יצ'פר"
אותו מכאן ,שלא ידאג .כך אומר אור החיים ,שאם יש שתי נשים,
האחת אהובה והאחת שנואה ,אומר השם 'שנאו אותך? אני אפצה
אותך ,אני אביא לך בן בכור' ,כולם יבואו לברית של השנואה
לפני האהובה .וכך זה תמיד אצל השם יתברך!
היה אצלי יהודי שסיפר לי שהיתה לו חנות בבית ספר תיכון
מסוים ,בא אליו המנהל ואמר לו 'אני לוקח לך חצי חנות כדי
לעשות מזה חדר מחשבים לבית הספר' .נזכר אותו יהודי בשיעור
שלמדנו שהכל זה אמונה .אמר למנהל 'קח חצי חנות ,תעשה
מה שאתה רוצה' ,ולא התווכח איתו שהוא מפר חוזה .המנהל
שיפץ וסידר יפה ,חדר מחשבים עם מזגנים ,תאורה ,וילונות וכו'.
לבסוף באו המורים ואמרו למנהל "זה לא נוח כאן חדר מחשבים,
המיקום לא טוב" ,אמר לו המנהל "טוב ,קח את כל החדר הזה
חזרה" ,אם היה הולך איתו לתביעות המנהל לא היה מחזיר לו
כלום ,אבל בכך שהאמין בהשם יתברך שהכל לטובתו ,ולא עשה
שום מחלוקת ,זכה שבאמת הכל נהפך לטובתו.
אומר ר' חיים פלאג'י הקדוש (בספרו רפואה וחיים) "ומי שיש
לו דעת יעמיק מאוד בזה ,ולעולם יהיה מוותר משלו ,בין בגופו
בין בממונו בין בכבודו ,ויצא הפסדו בשכרו [כלומר יותר ממה
שהפסיד עתיד הוא להרויח מנגד]– שיהיה לו שכר טוב בעולם
הזה ובעולם הבא ,מסיבת כי היה אוהב שלום ורודף שלום" ,כדאי
לאדם תמיד לוותר' ,לא צריך את הכסף ,קח תהנה ,הלוואי שיהיה
לך רק טוב' .ה' אומר 'מה הפסדת? אתה תקבל ממני פי מאה',
וכך באמונה כזאת יכול כל אדם להכריע את הדין בכך שהגביר
אצלו את האמונה במכשולי החיים.
שבת שלום ,אייל עמרמי

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א ,באמונה ובטחון .לצפיה בשיעור המלא  -אתר “כאייל תערוג“

פדיון כפרות  -לטובת אברכי הכולל בסך של  ₪ 30לנפש
ניתן להניח על שולחן הרב בביה"כ .כתיבה וחתימה טובה ,תזכו למצוות! מוסדות "כאייל תערוג"

ביום שלישי הקרוב כ"ו אלול  15/09ידרוש מורנו הרב ב:
כרמיאל –  ,19:00ביה"כ "אהבת יצחק" ,רחוב משעול דולב 13
קרית חיים –  ,20:15ביה"כ "שוחרי תפילה" ,רחוב שמואל יבניאל 14
לשמיעת שיעורי הרה״ג אייל עמרמי שליט”א בשידור חי וכן בשידור חוזר התקשרו למס’08-6170437 :
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ר' יהודה צדקה זצ"ל
גדולי ישראל

2
כל מזונותיו של אדם קצובים לו
ביום ראש השנה ,בעוד שבוע וקצת יכריזו בשמיים כל אחד ,כמה ירוויח בחודש
תשרי ,חשוון ,כסלו וכל השנה כולה ...כמה ירוויח וכמה חלילה יפסיד ,וכדברי
רבותינו ז"ל" :כשם שמזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד ראש
השנה ,כך חסרונותיו קצובין לו מראש השנה ועד ראש השנה" – בעוד שבוע
וקצת הקב"ה יחלק משכורות מדויקות לכל אחד מאיתנו למשך כל השנה.
עכשיו זה הזמן לעשות צדקות ולבקש מבורא עולם שישלח לנו פרנסה טובה
ומבורכת ללא צער והפסדים .עכשיו אפשר לבקש על הפרנסה ,אך אחר
שתיקבע בראש השנה ,אומר רבינו בחיי זצ"ל" :אין אדם יכול להרבות את
מה שגזר הבורא שיתמעט ,ואין אדם יכול למעט את מה שגזר להרבות" .כל
שקל נקבע בהשגחה ,כמה ירוויח האדם וכמה יפסיד .האדם לא ירוויח שקל
אחד יותר ממה שנגזר עליו!
בשכונת 'קרית הרצוג' שבבני ברק שוכנת חנות משקפיים העונה לשם 'גל
עיניי' בראשות של הרב ישראל דחבש .הסיפור העומד מאחוריה מופלא עד
מאוד" .כשפתחנו את האופטיקה" ,מספר הרב דחבש :עבדנו החל משעות
הבוקר ועד שעות הערב עם צוות של עובדים :מוכרים ,אופטיקאים ,וכו'.
עשינו השתדלות על מנת להביא פרנסה אל ביתנו.
והנה ,יום אחד ישבתי לי בביתי וחשבתי" :הלא ה' הוא זן ומפרנס לכל והוא
החותך לכל בריה את מזונה מראש השנה ועד ראש השנה ואין אדם יכול להוסיף
שקל על מה שגזר הבורא שירוויח ,אם כן מדוע פותח אני את האופטיקה
במשך כל שעות היממה?! ..די
שאצמצם את השעות :לארבע
שעות בבוקר ,ועוד ארבע
שעות אחה"צ ,ומה שנגזר
עליי שארוויח יגיע ב"ה".
היה זה צעד אמיץ וקשה,
אך האמנו בה' ועשינו
זאת .במשך שלושה
חודשים שהפחתנו
את שעות הפתיחה

מיום שלם לשמונה שעות ערכנו מאזן הכנסות והוצאות ולא תאמינו למה
שגילינו :הרווחים היו זהים בדיוק לרווחים שהיו עד היום ,כשהחנות היתה
פתוחה כל היום .התרגשנו כל כך לראות את יד ה' אשר מה שנקצב לאדם
בראש השנה  -הוא זה שירוויח ,אלא שאז חשבתי לעצמי" :אם כן שהפרנסה
נקבעה לי מראש השנה מדוע שאפתח שמונה שעות ביום?!… אשחרר את כל
העובדים בחנות ,ואפתח אני בעצמי את החנות שעתיים בצהריים ,אחר סיום
הלימודים בבוקר בכולל ,ועוד שעתיים אחר סיום הלימוד בכולל בצהריים,
ומה' תגיע הפרנסה הראויה לי".
היה זה צעד מפחיד  -מ 12-שעות ל 4-שעות ,אך לאחר כמה חודשי מעקב
אירע הפלא  -הרווחים שהיו לי זהים לחלוטין לרווחים שהיו כשם שפתחתי
כל היום ,ואם תשאלו איך?! ...לה' הישועה ,והוא המפרנס! התחזקתי בדבר
אחד :ה' יתברך מנהל את העולם והוא הקובע פרנסת כל אדם מראש השנה
ועד ראש השנה.
אמר מרן הרב קנייבסקי כי יש רק יום אחד בשנה שהוא משתדל לפרנסתו
 ראש השנה .במשך השנה אדם נמצא בלחץ ,בכעס" :מה ארוויח? האםאסתדר?" ,אך הוא אינו מבין שהכל כבר נקבע לו בראש השנה :כמה ירוויח
וכמה יפסיד" ,אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה" -אף אחד לא יכול
לקחת לאחר שקל אחד שלא שייך לו  -מה שנגזר שיהיה שלו ,יהיה רק שלו
ולא יקחו לו מאומה.
שבוע וחצי זה ניתן לנו לבקש על פרנסת השנה הבאה ,לנו ולכל משפחתנו!
לעשות צדקות ,לבקש חיים ומזונות! להקפיד במצוות המזכות אותנו בפרנסה,
והם :נטילת ידיים בשפע ובכוונה ,ברכת המזון מתוך סידור ובכוונה ,נתינת
מעשר המבטיח עושר לבעליו ,עשיית צדקות ,ובעיקר להתחזק באמונה בהשם
יתברך שהוא זן ומפרנס לכל ,ובכך תתעורר עלינו מידת השפע והרחמים
שנזכה בשנה של פרנסה בריווח ובנחת! אמן כן יהי רצון!
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ימי חודש אלול
אנו נמצאים בעיצומם של ימי חודש אלול ,חודש הרחמים והסליחות ,מתקרבים
בצעדי ענק ליום הדין ,יום המשפט הגדול ,יום שכל באי עולם עוברים
לפני הקב"ה כבני מרון.
המשיל ה'חפץ חיים' זיע"א את אלה הימים לעיר שפרצה בה
מגיפה רעה ,לא עלינו ,שרבים נחלו במחלה אשר הביאה אותם
עד שערי מוות .ויהי אחד מבני העיר שלקה באותה מחלה ונחפז
מאוד לצאת למסע הרחק מן העיר לתור אחרי רופא מומחה
שירפאו מן החולי ויצילו מידי מיתה .וישאלהו אחד מידידיו
בתמיהה" :מדוע תברח מן העיר" .ויענהו " :לדרוש ברופאים
אחר מזור ומרפא" .השיבו ידידו" :הבט נא וראה ,רבים מבני העיר
חולים ומוטלים במיטותיהם ועולם כמנהגו נוהג ,ולמה לך להיחפז יותר
מהם ולתור אחרי הרופאים" .ויענהו החולה בתמהון לבב" :שמא נשתבשה
דעתך?! מה לי להביט על שאר בני העיר השוכבים על ערש דווי ,הלא חיי
מונחים לפניי על כף המאזניים' ,אם אין אני לי מי לי' ,רק אני את נפשי אציל".
כדבר זה ,אומר ה'חפץ חיים' ,בימים אלה הכל מתעוררים לתשובה ,וגדולי

ומנהיגי ישראל והמוכיחים בעם מלמדים את בני ישראל שאלה ימים נוראים
בהם על כל אחד ואחד לנצל כל רגע בתשובה והתקרבות לפני הבורא .והנה,
אם יבוא אחד ויאמר מה לי לרדוף אחר התשובה ,ראה כמה אנשים מהלכים
ברחובה של עיר שאננים ...אף אתה אמור לו :מה לך כי תביט על אחרים
בשעה שחיים ומוות מונחים על כף מאזני המשפט ,ועל־ידי התנהגותו של
אדם באלה הימים הריהו מטה את דינו לטוב ולמוטב...
עוד אמרו בשם ה'חפץ חיים' ,מעשה בעני מסכן שהיה משרך רגליו בצדי
דרכים כשתרמילו הכבד על כתפו .עבר שם עשיר אחד במרכבתו ההדורה,
נכמרו רחמיו על העני המהלך רגלי וקרא לו לעלות על מרכבתו וכך
יוכל ליתן מנוחה לרגליו היחפות והעייפות .ישב העני בפינתו
בהשקט ולא דיבר אפילו מילה אחת עם מיטיבו העשיר .ברדת
העני ראוהו ידידיו וקידמוהו לשלום ,ושאלוהו" :האם דיברת
איזו שיחה עם העשיר הלזה" .אמר להם" :לא" .אמרו לו" :הרי
זהו הקיסר בכבודו ובעצמו ,ואילו היית מתחבר ומתקשר עמו
באיזו דרך ואופן הרי היו לך 'קשרים' ב'חלונות הגבוהים' והיה
לך בזה טובה לכל ימי חייך."...
סיים ה'חפץ חיים' ואמר" :מסכן זה שלא ידע כי היושב לצדו הוא הקיסר
המקרבו בקרבה מופלגת ומעלהו לעגלתו ,אבל אנו הרי יודעים את ה'סוד',
בימים אלה נמצא כביכול הקב"ה עמנו – אני לדודי ודודי לי – אל נהיה כאותו
עני מסכן ,הבה נתחבר בקשר אמיץ לכל יכול ויהיה 'קשר' זה לטובה לנו לכל
השנה הבאה עלינו לטובה".
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החפץ חיים היה אומר משל לאיזה בחור כפרי שנסע מהכפר לעיר ברכבת .היו
שם כמה ליצנים שאמרו לו :איך אתה נוסע לעיר עם בגדי כפר ,תלבש בגדי
שבת! לעיר נוסעים עם בגדים יפים! תלבש נעלים יפות ,בגדים יפים .אבל מה
אני יכול לעשות – אמר הבחור – הבגדים שלי בשקית ,איך אני אלבש עכשיו
את הבגדים ,יש הרבה אנשים ברכבת .אמרו לו ,חכה קצת ,עוד מעט הרכבת
תכנס למנהרה ,שם יש כמה דקות של חושך ,ואז תלבש מהר את הבגדים.
ואכן ,ברגע שהרכבת נכנסה למנהרה ,אותו בחור הוריד מהר את בגדיו ,אולם
אך סיים להוריד את הבגדים יצאה הרכבת מהמנהרה ,נהיה אור ,כלם ראו
אותו בבושתו והתחילו לצחוק .אמר החפץ חיים – תדעו לכם מי שיעבור חושך
צריך לדעת שהחושך הזה יעבור מהר ,העולם הזה לא נצחי ,החושך יגמר.
החושך סוחב אחריו הרבה אור .סבל גורר קרונות של אור אחריו ,כל אור על
פני חושך .האור בא מתוך החושך "בחשכה בראתי לך אורה".
אומר החפץ חיים הקדוש ,שאם האדם מוריד את הבגדים ,משליך את ה' יתברך
אחרי גוו ,מוריד את ה"-עוז והדר לבושה" ,את התורה שלו ומחליט לפעול
איך שהוא רוצה בלי שדעת תורה תנחה אותו ,החושך יגמר והוא ימצא עצמו
מבוזה עד לב השמים .השלכת אותי בחושך – יאמר לו ה' – אחרי החושך ,יש
אור גדול ואתה זורק אותי בחושך? אז יש לך חושך ,אבל הוא יגמר מתי שהוא.

בעל ה"אמרי אמת" היה אומר ,אם אדם רואה שרודפים אחריו ,או שיש לו
איזה צער ממשהו ,מעבודה ,ממע"מ ,מס הכנסה ,לא משנה מה ,שידע לו
שיש בו ניצוץ קדוש מאד ,כי כך טבע העולם .הארי רודף שור ,נמר רודף
כבש ,למה ה' עשה כך שארי ירדוף שור וכו' .אומר בעל האמרי אמת ,הגם
שהוא בטבע להיות רודף השור ולמה יחשב הארי כרודף השור כנגדו ,הענין
הוא כי העולם הזה מסתיר את הקדושה .כל הדבוק יותר בטבע יש לו כח
חזק יותר בטבע .והשור והשה שנרדפים מפני שיש להם פנימיות של קדושה,
לכן הטבע מתנגד אליהם.
לכן לא יפול לב האדם עליו למה שהרע רודף אותו תמיד ,כי אלה הם אורות
על חלק הקדושה שיש בו .משום כך אומר בעל האמרי אמת ,אם האדם רואה
איזה שהוא סבל ,קושי ,שידע לו :אשריו שהוא מהנרדפים ,אשריו שהוא לא
יוצר את הקושי ,אשריו שהקושי עליו.
אבל אומר האמרי אמת ,איך האדם יכול להגיע להבנה זאת? רק על ידי עמל
תורה .אדם לומד תורה ,מאמץ את השכל שלו .דיבורים לא יעזרו כלום ,אם
האדם לא יתן לקוד האלוקי בשכל
שלו שיאיר ,לא יעזור כלום .הקוד
האלוקי של השכל יתחיל לעבוד ,צריך
להתחיל לאמץ אותו.
מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת
הלבבות"
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תפוח (בדבש)
יהי רצון שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה! אחד ממנהגי עם ישראל
לאכול תפוח בדבש או בסוכר בליל ראש השנה ,חוץ מהסימן שבדבר
חשוב לדעת כי לתפוח יתרונות בריאותים רבים.
תפוחים מכילים מגוון עצום של פנולים ופוליפנולים – פיטוכימיקלים
המשמשים בין היתר כנוגדי חמצון עוצמתיים .נוגדי חמצון
מסוגלים לנטרל רדיקלים חופשיים הפוגעים בתאים בגוף
וגורמים למחלות .תפוח גם מדורג במקום השלישי במקורות
התזונתיים הטובים ביותר לפנולים.
ההשפעה של הפיטוכימיקלים שבתפוחים הוכחה שוב
ושוב במחקרים .חוקרים מצאו שצריכת תפוחים מעלה את
ריכוז נוגדי החמצון בדם ובכך מפחיתה את הנזק החמצוני,
מונעת נזק בדנ"א וכן בעלת השפעה נוגדת דלקת  -מה שמסייע
במניעת מחלות רבות כגון מחלות לב וכלי דם ,סרטן ואחרות.
ההשפעה נוגדת החמצון של רכיבי התפוח מסייעת לפי מחקרים גם
למניעת התדרדרות בתפקוד הקוגניטיבי ומחלת האלצהיימר.
תפוח גם מכיל פקטין  -סיב תזונתי מסיס שמסייע באיזון רמות סוכר
ורמות כולסטרול בדם .בנוסף פקטין מסייע לאיזון חיידקי המעי ולשימור
תפקוד מחסום המעי ,תאים במעי שמשמשים הגנה מפני חדירת חומרים
לא רצויים מהמעי אל הדם .בכך הוא עשוי לסייע במניעת השמנה,
מניעת דלקתיות ויתכן שגם רגישויות שונות למזון .פקטין עשוי לסייע
גם למניעת סרטן על ידי כך שהוא משרה אפופטוזיס (מוות טבעי של

תאים) .פקטין גם מסייע לאיזון חיידקי המעי ולשימור תפקוד מחסום
המעי .פקטין נמצא כמועיל לתסמינים של (תסמונת המעי הרגיז) ,מפחית
תדירות של שלשול ומשפיע לטובה על חיידקי המעי.
כיום ישנם אלפי זנים של תפוחי עץ בעלי טעמים ,צורות ,גדלים ,צבעים
ומרקמים שונים .הזנים העיקריים הינם" :זהוב" (ירוק-צהוב)" ,סטארקינג"
(אדום)" ,גרניסמית" (ירוק)" ,גאלה" (אדום-צהוב)" ,פינקליידי" (אדום-
צהוב)" ,יהונתן" (אדום) ו"ענה" (אדום-ירוק).
למרות ההבדל ברמת המתיקות בין התפוחים השונים  -חלקם מאוד
מתוקים ,אחרים חמצמצים  -אין הבדל בכמות הסוכרים והפחמימות
ל 100-גרם והשוני בחמיצות נובע מכמות החומצה המאלית וחומצות
אחרות הנמצאות בפרי .השוני בצבעים נובע משוני בפיטוכימיקלים
השונים שמעניקים לפרי את צבעו.
אל תוותרו על הקליפה  -הקליפה של התפוח מכילה סיבים
מסוג פקטין וכן נוגדי חמצון .אכילת תפוח עם הקליפה
מסייעת לשמירה על תחושת שובע וכן לאיזון רמות
הכולסטרול והסוכר בדם.
רצוי לא לסחוט ולשתות כמיץ – מיץ תפוחים מכיל יותר
מפרי אחד ולא מכיל את הסיבים התזונתיים  -כך שהוא
מכיל יותר סוכר מפרי שלם ,שנספג יותר במהירות בשל היעדר
הסיבים במיץ .כמו כן ויטמין  Cרגיש מאוד לאור ולכן לא נשמר
הרבה זמן לאחר הסחיטה.
איך לאחסן תפוחים? תפוחים פולטים גז אתילן הגורם להבשלה מהירה
יותר של פירות .לכן ,לא רצוי לאחסנם עם פירות אחרים ,כדי שלא יבשילו
ויתקלקלו במהירות .לחלופין ניתן לאחסן תפוחים יחד עם פירות בוסר
כמו בננות כדי להאיץ את הבשלתם.
איך ניתן למנוע השחרה של תפוח חתוך? אפשר להשרות את התפוחים
החתוכים למשך מספר דקות במים עם מעט מיץ לימון .על כל כוס מים
יש לשים בערך כף אחת של מיץ לימון.
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בזכות שמירת העיניים
היה זה בשעת ערב מוקדמת ,עת צלצל מכשיר הסלולרי של הרב א ,.ועל הצג
הופיע שמו של המלמד של בנו מוישי היקר .הרב א .נחפז לענות ,ולאחר דברי
שלום ונימוס ,נאנח המלמד והנחית מכה אנושה על לבו של האב' :בקשר לבנך
מוישי ,המידות והיחס לחברים בסדר גמור .אבל בכל הנוגע ללמידה – אני
מרגיש שהוא פשוט לא קולט .אני מביט בפתקאות שהוא משיב לי מדי יום
ראשון ,ורואה שגם אתה מבחין בכך .אינני יודע מה לומר ,אולי כדאי לפנות
לעזרה מקצועית'...
הרב א .שמע את הדברים ,ולבו חישב להישבר .עוד באותו ערב גמר אומר
יחד עם רעייתו ,להשקיע בבן כל סכום שיידרש ,לעשות כל מאמץ אפשרי.
הילד נשלח לאבחון מקצועי ,המסקנות היו לא פשוטות ,והוא החל בסבב
ביקורים אצל מטפלים מקצועיים – בנסיון למצוא דרך להעניק לו יכולת
ללמוד ,לקלוט ולהבין.
כמה עצוב ,מאכזב וכואב היה ,לגלות שאין כל התקדמות .כל המאמצים עולים
בתוהו ,סכומי העתק יורדים לטמיון ,הילד לא מתקדם ולו צעד אחד .ליבם של
ההורים נשבר לרסיסים .הילד פשוט לא מבין ,לא קולט ,לא מצליח להפנים את
החומר הלימודי ,וכל עזרה מקצועית – לא מנצחת את קשייו הרבים!
חולף עוד יום ,עוד שבוע ,ועוד חודש .שנת הלימודים בעיצומה ,הילד כבר פסק
מללכת לטיפול מקצועי – שכן ניכר שאין לו כל תוצאות .תחת זאת הוא יושב
בכיתה ובוהה באוויר ,מנסה להקשיב ולהבין – אך ללא הצלחה .ההורים כבר
בייאוש ,המלמד חש שניסה לעשות הכל ,מסתבר שיש בעיות שקשה למצוא
אדם שיכול להושיע מהן...
ואז ,בהפתעה מוחלטת ,ערב אחד צלצל שוב הסלולרי של הרב א ,.ושוב המלמד
על הקו' :תגיד' ,פתח כמתנשף ללא גינוני נימוס מרובים' ,מה היה הדבר האחרון
שעשיתם? הרי אמרת לי שהוא זנח כבר את הטיפול המקצועי ,שכבר הרמתם
ידיים .והנה – בתקופה האחרונה אני מזהה שינוי דרסטי ,פשוט מהפך! התחלתם

לפני שנה וחצי החלטתי לקנות לבעלי ליום הולדת את הספר חובת הלבבות,
והשם יתברך כיוון את זה כך שהמוכר הביא לי את המהדורה של כאייל
תערוג עם הפירוש של הרב אייל עמרמי שליט"א .ככה למעשה הכרנו את
הרב ..התחלנו לקרוא את הספרים ,ואחרי כמה חודשים התחלנו לחפש
שיעורים של הרב אייל עמרמי ולהקשיב להם .דרך הרב למדנו בכלל מזה
אמונה וביטחון ..בתור בעלי תשובה הרגשנו שהרב מחזק אותנו מאוד וחיינו
התחילו להשתנות ..התחלנו להכניס שמחה לבית ,לחיים שלנו ,עם הילדים
 ...הפכנו לאנשים אחרים לגמרי ..וממש השתדלנו ליישם ולהפנים את זה
בניסיונות ורגעים של עצבים וכו'.
אחרי החגים שנה שעברה התבשרנו שאני בהריון ואחרי  2בנים אנחנו
מצפים לבת .והנה ,בשבוע  16להריון ,אני מקבלת טלפון מרופאת הנשים
שלי שמודיעה לי שלפי בדיקות דם שלי יש לי וירוס שמסכן את העובר.
התחלתי לחפש על זה ולהבין על מה מדובר והרגשתי שנפלו עלי השמיים...
בעלי חיזק אותי ואמר לי שלא משנה מה הכל מהשם ונעבור את זה.
בהשגחה מבהילה ,יום או יומיים אחרי ,אני מקבלת סרטון בקבוצה של
הרב ,בו הרב מדבר על זה שכאשר מקבלים בשורה קשה מהרופא ,החפץ
חיים אומר שצריך לקבל אותה באהבה ולשיר ואז השם מבטיח לך שתאריך

טיפול חדש? אולי סירופ טבעי להגברת הריכוז?' – שאל המלמד בסקרנות.
'לא זה ולא זה' ,השיב האב' ,לא עשינו דבר ,וגם לא היינו עושים – בלי לשתף
את המלמד בטיפול החדש .אבל מה אתה אומר ,יש שינוי במצב? הסבר,
הגדר ,נו ,תספר לי – '...הפעם ,האב היה כמתחנן ,נפעם לשמוע שיש שינוי...
והמלמד בשלו' :לא ,זה לא יתכן! חל כזה מהפך אצל מוישי .פתאום הוא מבין,
קולט ,יודע .אני שואל שאלה – אולי הוא נזקק לשתי דקות מחשבה ,אבל לבסוף
הוא משיב – תשובה חדה ,ברורה ,בהירה וקולעת .זה פשוט לא יכול להיות
שזה קרה לולא עשיתם משהו! גלה לי את הסוד ,אולי אני יכול לעזור בעזרתו
לאחרים!' – שב המלמד וביקש ...והאב בשלו' :לא עשינו כלום ,באמת .אבל
אבחן את הדברים מקרוב ,מותר גם לי ליהנות מהנחת הזו'...
עוד באותו ערב ,בשובו לביתו ,ביקש האב ללמוד עם בנו .למרבה ההפתעה,
אכן כן – הילד שלט שליטה די מלאה בחומר הנלמד ,ניכר כי מעיינות החכמה
נפתחו במוחו ,הוא מבין היטב במה עוסקת הסוגיא וגם די שולט במהלכיה.
'זה נס!' – כמעט שאג האב כשהתקשר למלמד' ,אבל אין כאן שום הסבר ,זה
פשוט קרה!'
אלא שמאחורי המהפך בחייו של הילד ,יש גם יש סוד כמוס .את הסוד הזה
גילה האב לאחד מידידיו ,אשר הגיע אל רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א,
שסיפר את המעשה כולו:
ארבעים יום לפני אותה שיחת טלפון ,רשם האב לעצמו על פתקית קטנה,
התחייבות ברורה ונחרצת :לשמור את העיניים ,להימנע מלהביט במקומות
אסורים – ובכלל זה במכשירים שאינם ראויים .עד אותה קבלה ,החזיק האב
במכשיר סלולרי שיש בו נסיונות מרובים בשמירת העיניים ,מכשיר שאין
דעת חכמים נוחה ממנו .היה קשה לו להתנתק ,אבל הוא החליט בכל הכח,
בעוז ובתעצומות ,והתנתק מהמכשיר בגבורה עילאית – כדי לשמור את עיניו!
ובכדי להחזיק מעמד ,מדי ערב ,נהג האב להביט בפתקית הקטנה ,ולקבל כוחות
ליום נוסף של מאבק על קדושת עיניו ,ואחר כך ,התפלל בשקט תפילה קצרה
ודומעת לבורא עולם ,כי הודות לעמלו למען קדושת עיניו ,יזכה לברכה בעמלו
למען הצלחת ילדיו .זה הכל :שתי דקות יומיות של התחזקות למען קדושת
העיניים ,ואחר כך דקה של תפילה כי העמל בשמירת העיניים – יעניק לו הקלה
ב'עמלנו אלו הבנים' .משוואה פשוטה ,אותה ביקש בתחנונים...
וראו זה פלא 40 ,יום ,בדיוק! – מהלילה בו החל בהנהגה הזו ,וכמובן – במשך
 40הימים הללו שמר את עיניו מכל משמר ,קיבל את שיחת הטלפון הנרגשת
מהמלמד .בעיניו ראה ,בעיניים הזכות והטהורות שהתקדשו בארבעים יום של
מלחמה על קדושת העיניים ,בעיניים הללו זכה וראה את ברכת ה' לשומרי
העיניים ,את המהפך שחל בנפש בנו.
ימים ,והרב נתן שם דוגמא על אישה שמקבלת בשורה שלילד שלה יש מום
ומקבלים את זה באהבה גמורה ואז הילד יהיה בריא .כולי הייתי צמרמורת..
והחלטנו שאנחנו מקבלים את זה באהבה ,זורקים הכל על השם.
בשבת הרגשתי שיש לי קושי ומועקה ,ופשוט לקחתי חובת הלבבות שבעלי
הביא איתו לאמא שלו ,ובהשגחה פתחתי את הספר בדיוק בעמוד בו הרב
מדבר על זה שהעובר בבטן של אמא השלו נמצא במקום הכי בטוח ושגם
אם קר לה ,לו חם בפנים ..מאותו רגע השתדלנו בכל קושי שהיה עם
העבודה ,עם הילדים ,לפני כל בדיקה ,לחזק אחד את השני .אז הגיעה
הקורונה ,ופתאום התבטלו לי כמה בדיקות ,ושוב אנחנו מתחזקים באמונה,
שהכל מהשם והכל יהיה בסדר ..וכך אני מגיעה לסוף ההריון בלי שהייתי
בבדיקה כלשהי כמה חודשים.
יום שבת ,אני בשבוע  38ומתחילים צירים ,באמצע סעודה שלישית כבר
מזמינים אמבולנס ..אנחנו לבד בבית עם הילדים ..אני מבינה שאני הולכת
לביה"ח לבד .ואני כבר עם צירים ..מדברת עם השם ונזכרת בשיעורים של
הרב ,ושרה כל הדרך 'טוב להודות להשם' ..רק מתפללת שאני אעבור את
זה בשלום ,ושאצליח להגיע לבית חולים ולא ללדת באמבולנס ..ושהילדה
תהיה בריאה .והשם איתי כל הדרך ..אני מגיעה לבית חולים ואחרי כמה
דקות יולדת ילדה בריאה ושלמה ברוך השם.
אחרי כמה בדיקות ביום השחרור אני מקבלים את הבשורה שבחסדי השם
הילדה בריאה ושלמה .כמה טוב השם!
יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :

עקב העומס הצפוי בתפילות ראש השנה הבעל”ט ותפילות “הימים הנוראים” הקרבים ובאים ,אנחנו נערכים מבעוד
מועד! כל המעוניין להבטיח מקומו בחגים בביה”כ “חסדי שמואל“ וכן כל בעל כסא שלא יהיה בביה”כ בחגים כמו”כ
מי שביתו פנוי ומוכן לארח בין בחגים ובין בשאר השנה

נא ליצור קשר עם נתנאל אלפסי הי”ו בטל’ 050-6785912 :או בביה“כ
קהל קדוש  -אי”ה תפילות הימים נוראים ייערכו עם החזנים הגדולים :הרב יהודה הררי רפול הי”ו ,בנימין בנימין הי”ו ,אלחנן משמרתי הי”ו
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רבי יהודה צדקה זצ"ל
הימים הם ימי הצנע ,תקופה קצרה אחרי מלחמת העצמאות .בביתו של הגאון
הצדיק רבי יהודה צדקה זכר צדיק לברכה ,כמו בבתיהם של רבים אחרים
מתושבי ירושלים ,שרר מחסור חמור ,וכמעט הגיעה המשפחה לפת לחם.
והנה מתקרבת שבת המלכה ,רעייתו של הרב הצליחה להשיג קמח לאפיית
חלות לשבת ,ואולי גם מעט ירק כדי לענג את השבת ,אך כשבאה לבשל
מאכלים לכבוד שבת לא הצליחה הרבנית למצוא בבית דבר .רק מעט אורז
עמד במזווה .כך שנוצר מצב שלרעיית הרב לא היה דבר לבשל עבור שבת.
והנה ,הרב רואה שהכירה אינה דולקת ,ושהסירים אינם מבעבעים כפי שהורגל
מדי ערב שבת" .מה קרה היום?" ,שאל הרב את רעייתו" ,האם אין לנו דבר
בבית כדי שנוכל לבשל אותו לכבוד שבת?" שאל בתמיהה" .יש רק מעט
אורז" ,השיבה לו הרבנית" .לשבת יש לנו מעט חלות ,ואת האורז חשבתי
לשמור ליום ראשון ,כדי שהילדים לא ירעבו".
"לא ולא" ,השיב רבי יהודה צדקה לרבנית" ,את האורז תבשלי לכבוד שבת.
מחויבים אנו לענג את השבת במאכלים משובחים ובמיני תבשילים ככל

יכולתנו .זה לא ראוי כך לנהוג כלפי שבת קודש" אמר בבטחון מלא במצוות
השם יתברך" .ומה יהיה ביום ראשון" ,שאלה הרבנית" ,האם נבזבז את כל
האוכל על סעודות השבת ,ובכך נרעיב את הילדים שלנו ביום ראשון?"
"חלילה וחס" ,השיב לה הרב" .ביום ראשון הקדוש ברוך הוא כבר ידאג
לנו לאוכל .אנחנו צריכים לסמוך עליו שהוא יקיים את ההבטחה שלו למי
שמכבד את השבת" ,לוו עלי ואני פורע" ,כלומר הקדוש ברוך הוא משלם
בחזרה את כל מה שאנחנו מוציאים לכבוד שבת קודש" ,אמר בבטחון בעוד
מי כמו הרב יודע ששומר מצווה לא ידע דבר רע.
שמעה הרבנית את הרב ,ועשתה כדבריו .בני המשפחה כיבדו את השבת
בשירה ובזמירות ,ואף הטיבו את ליבם באורז הטעים ,הלא הוא המאכל אותו
בישלו לכבוד שבת קודש .הרב חיזק אותם בדבריו הקדושים והזכיר להם
שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את כולם ,ובעזרתו יתברך יגיע אוכל גם ביום
ראשון ודורשי השם לא יחסרו כל טוב.
בשעות הבוקר המוקדמות של יום ראשון ,עוד לפני שהספיקו הילדים להרגיש
את תחושת הרעב מתחילה לקנן בקרבם ,לאחר שסעדו היטב ביום האתמול,
נשמעו לפתע נקישות על דלת הבית .אורח מבגדד הגיע במפתיע לבקר את
רבי יהודה צדקה ועמו הביא שק מלא וגדוש במאכלים טעימים ,ובו כמובן
בהשגחה מהשם יתברך גם כמות לא מבוטלת של אורז.
בני המשפחה שמחו שמחה גדולה ,והרב ששמח יחד עימם הדגיש כי אין
זו הפתעה או אירוע יוצא דופן אלא "ככה זה סדר העולם" ,אמר להם הרב,
"כשאדם מכבד את השבת ,הקדוש ברוך הוא דואג שהוא לא יינזק מזה ולא
יפסיד שום דבר ממה שהוציא עבור שבת המלכה".
זיכנו השם יתברך בדורנו לעמוד התורה והאמונה ,רבי יהודה צדקה זצ"ל,
אשר ממימיו יצקו ושתו גדולים ורבים מגדולי התורה בעולם הספרדי בדורנו,
בעת שימש בקודש כראש ישיבת פורת יוסף המעתירה ,ממנה יצאו גדולי
וענקי תורה המנהיגים את עולם התורה הספרדי עד ימינו אנו.

תפזורת
לפרשת
נצבים-וילך

1
2
3
4
5

משוואה עם מרווחים:

6
7
8

חידה

יש להציב סימני חיבור בלבד ולצמצם רווחים בין
ספרות מסוימות על מנת להגיע לפתרון המשוואה:

100 = 7 6 5 4 3 2 1

9
10
.

 .1עליך לאהוב את ה’ ולשמוע
 .2שם הפרשה.
 .3לא יאבה ה’ . -
 .4מילה נרדפת למילה “הסתכל”.
 .5דברים הנעלמים השייכים לה’.
 .6מקום גבוה שלא נמצאת בו התורה.
 .7בו תבחר והוא ההפך ממות.
 .8הוא אבינו במידת הגבורה.
 .9מילה נרדפת למילה “ויעזבם”.
 .10גם כאן התורה לא נמצאת( .ב’ מילים)

תשובות לחידה משבוע שעבר:

באיזו שעה סבא יהושע הולך לישון?
תשובה:
מכיוון שהשעון זקוק ל 10-סיבובי מפתח ביממה של  24שעות ,זאת
אומרת שכל סיבוב מפתח מאפשר לשעון לתפקד שעתיים ו 24-דקות.
מכאן שבמשך הלילה השעון התרוקן בשיעור של  7שעות ו 12-דקות.
ואם זמן השינה מסתיים ב ,5:30-פירוש הדבר שסבא הולך לישון בשעה
 10:18בלילה.

שמי אביהוא כהן ואני לומד בכיתה ד'
כיף לי בתת החדש פשוט כמו שספרו לי לפני שבאתי לכאן חברים
טובים יראת שמים וכמובן לומדים טוב

תורה
תלמוד תורה
תלמוד
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גם השבוע בחורי כיתה
ח' הוכיחו את עצמם בפני
מפקחי הרשת על ידע נרחב
בגמרא ושליטה בחומר וכן
מורנו הרב משריש בבחורי
החמד את חשיבות הקריאה
בתורה ומעלתה.

תלמידי כיתה ח בקריאת התורה בתפילת
שחרית בבית המדרש בתלמוד תורה

שיעור גני תקוה
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זמני תפילות ושיעורים
תפילות ושיעורים בשבת קודש

תפילות לימות החול

		
מנחה ערב שבת

( 18:25כ 30-דק' לפני השקיעה)

		
שחרית הנץ החמה

( 05:15כ 65-דק' קודם הנץ החמה)

שיעור בהלכות ריבית

 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)

		
שחרית מנין ראשי

07:30

		
תהילים לבנים

( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)

		
שיעור הלכה ,שו"ע

( 15:30חושן משפט)

		
מנחה מנין א

16:00

		
שיעור מוסר

16:30

		
מנחה מנין ב

( 17:15בסוף השיעור)

אבות ובנים

( 18:25כשעה קודם צאת השבת)

		
שיעור הלכה

( 18:55בשקיעה)

ערבית של מוצ"ש

( 19:25עם צאת השבת)

		
שיעור במדרש

( 19:45עד זמן רבינו תם)

שחרית הנץ החמה
שחרית מנין ב'
שחרית מנין ג'
שחרית מנין ד'
		
מנחה
ערבית מנין א'
ערבית מנין ב'

שיעורים  -בימים א'-ה' בשעה 19:30
עין יעקב  -עיון באגדות חז"ל
		
יום ראשון
אמונה ובטחון
		
יום שני
פרשת השבוע  /הלכה  /ענייני יומא
יום שלישי
ליקוטי מוהר"ן  /רבינו נחמן מברסלב
		
יום רביעי
הלכות שבת/מועדים
יום חמישי
פעילויות לנשים
יום שלישי

פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות

( 14:45בביה"כ חסדי שמואל)

		
שיעור לנשים

 14:45מפי מו"ר שליט"א

שיעורים
נוספים
מפי מו"ר
הרב
שליט"א
בירושלים
והסביבה:

( 05:35כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
18:30
סמוך למנחה
בתום השיעור המרכזי

 20:45שיעור בחסידות
מהרבנית חנה בקרמן תחי'
 21:00שיעור חדש! בריאות טבעית ע״פ
היהדות  -א .פורמן

יום חמישי
		
פעילויות לילדים
 18:00מתמידים לילדים ,משניות,
יום שלישי
תהילים ,סיפורי צדיקים ועוד .הגרלות ופרסים למשתתפים

יום ראשון

20:45

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  81ירושלים

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  ,22מודיעין

חדרי
אירוח
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זמני התפילות לראש השנה הבעל"ט
			
יום שישי  -ערב ראש השנה
04:30
			
סליחות והתרת נדרים
נשים לא חייבות להגיע להתרת נדרים ,הבעל נעשה שליח להפרת נדרי אשתו
* בנות מעל גיל  12לא נשואות חייבות בהתרת נדרים בבית הכנסת
* בהדלקת נרות בערב ראש השנה מברכים על נר של שבת ויום טוב ,ואין אומרים שהחיינו בהדלקת הנרות
* יש להכין עוד זוג פמוטים נוסף ליום השני של ראש השנה
			
מנחה ערב ראש השנה

18:15

יום שבת  -א' דראש השנה			

חזנים

06:30
			
שחרית ,מנין אחד בשעה
15:00
					
מנחה
15:30
					
תשליך
 18:00לאחר מכן ערבית ליל חג שני
			
שיעור יום א' דראש 'השנה
* הדלקת נרות בבתים ,בברכה "להדליק נר של יום טוב"
* אין להוציא ולהכין דברים מיום טוב לחבירו ,לכן יש להמתין עד לצאת הכוכבים

ערבית ליל א’ דראש השנה הרב יהודה הררי רפול הי”ו

			
יום ראשון  -ב' דראש השנה
			
שחרית ,מנין אחד בשעה
תקיעות ומוסף בקירוב בשעה		
תקיעת שופר לנשים בדיוק ב		-
			
שיעור יום ב' דראש השנה
מנחה ולאחר מכן ערבית של מוצאי החג

06:30
09:00
 13:00בבית הרב
17:30
18:15

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

שחרית יום א’ דראש השנה אלחנן משמרתי הי”ו
מוס ף יום א’ דראש השנה כבוד הרב שליט”א
מנחה יום א’ דראש השנה בנימין בנימין הי” ו
---------------------------------------ערבית לי ל ב’ דראש השנה אלחנן משמרתי הי” ו
שחרית יום ב’ דראש השנה הרב יהודה הררי רפול הי”ו
תקיעות ומוסף כבוד הרב שליט”א
מנחה יום ב’ דראש השנה בנימין בנימין הי”ו
ערבית מוצאי החג אברהם ניסים הי”ו

