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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 | לרפואת :יחזקאל מאיר בן שרה | חיים בן
תמר | יוסף חיים בן עזיזה לעילוי נשמת :מרדכי בן שמחה ניר
אלון בן מרגלית | שרה בת לולו | עובדיה בן עמומה

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

ראש השנה תשפ"א גליון  ,427כ"ט אלול תש"פ
כי עמך הסליחה – להאמין שה' חנון המרבה לסלוח
אחד מיסודות האמונה החשובים הוא שה' "חנון המרבה לסלוח",
ה' אוהב לסלוח .כתוב במדרש "כי עמך הסליחה" ,ה' סולח באמת.
אמרו רבותינו שאדם הוא כמו "חצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים",
הגמרא אומרת שהרותם הוא גחל שנשאר בוער  12חודשים ,כך
האדם – אולי אומר סלחתי ,אבל באמת בליבו עוד קשה לו לסלוח.
אבל הקב"ה אינו כן ,אצל הקב"ה הסליחה היא סליחה גמורה.
ר' אברהם בן ר' נחמן מטולצ'ין כותב על תורתו של רבי נחמן
מברסלב (כוכבי אור ,חכמה ובינה ל"א) "כאשר נראה ונודע לכל
מביט ומסתכל בספריו הקדושים ...שעיקר ורוב דבריו יסובבו על
ענין התחזקות ...לבל יתייאשו עצמם מן הרחמים ,כי הוא יתברך
חנון ורב לסלוח ...וכאשר הייתי בעת יציאת נשימתו הקדושה
של אבי ,עד נשימה האחרונה כפל ושילש 'חנון המרבה לסלוח'
פעמים אין מספר" ,זה מה שעשה ר' נחמן ,רוב הכתבים שלו היו
לשכנע את האנשים שאין יאוש ,שאם אדם עושה תשובה אמיתית
ומתחרט על מה שעשה ,ה' מוחק לו את המעשה כאילו לא עשה.
"עקירת הרצון – כעקירת המעשה" ,אם אדם עקר את הרצון שלו,
מגלה דעתו שלא רצה בכלל לעשות את המעשה ,כאילו עקר אותו.
זו המהות של הקב"ה ,רוצה לסלוח לנו ,רק צריך לעשות תשובה
אמיתית הכוללת את שלושת השלבים' ,חרטה ,וידוי ,וקבלה לעתיד'.
אומר בעל התניא (אגרת התשובה י"א) "האמונה והבטחון ,להיות
נכון ליבו בטוח בה' כי חפץ חסד הוא ,וחנון ורחום ורב לסלוח,
תיכף ומיד שמבקש מחילה וסליחה מאתו יתברך בלי שום ספק
וספק ספקא בעולם ,מוחל לו מיד" ,אדם חייב להאמין בזה .יותר
מזה אומר בעל האמרי אמת מגור ,בערבית של מוצאי כיפור
מתפללים שוב "סלח לנו" ולמה? הרי רק עכשיו התפללנו נעילה?
אלא שהאדם לא מאמין בלב שלם שה' סלח לו על הכל ,ורק על
זה צריך לבקש שוב סליחה .להורות לנו עד כמה צריך להיות ברור
אצלנו שה' הוא "חנון המרבה לסלוח" .אם ליהודי יש את היסוד
הזה באמונה ,בסופו של דבר יצליח להגיע לתיקון האמיתי שלו,
יצליח במשימה הגדולה של "ותשחק ליום אחרון".
אומר ר' נתן בליקוטי הלכות ,שלכן תמיד קוראים את פרשת

הביכורים לפני ראש השנה ,כי הביכורים הם התחדשות ,שלא יביא
היצר הרע את האדם להזכר בעבר שלו ,מה שהיה ,היה! עכשיו
צריך להתחדש .ואומר הרב "אפילו אם עבר על כל התורה כולה
אלפי פעמים ר"ל ,אף על פי כן אין שום יאוש בעולם כלל ,וצריך
להתחיל בכל פעם מחדש ,כי ה' יתברך מקבל תענוג ושעשועים
מהגרוע שבגרועים ,"...וזה שכתוב "בראשית – בשביל ראשית",
הוא הביכורים ,בשביל ההתחדשות הזו ברא הקב"ה את העולם.
קשה לאדם להאמין ביסוד החשוב הזה שה' מוחל וסולח ,היצר
הרע לא נותן לאדם להאמין ,שהרי אם נאמין בזה אין ליצר יותר
מה לעשות בעולם .ר' נחמן אומר שכשאדם מצטער ומפרט מעשיו,
באה השכינה כנגדו ,מצטערת איתו ומנחמת אותו ,ואומרת לו 'אני
אחפש בשבילך תחבולות לתקן הכל' .זה שכתוב "את ה' האמרת
היום להיות לך לאלוקים "...ואז "וה' האמירך" ,רק לפרט לפני השם,
"אשפוך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד" – "כי עמך הסליחה למען
תברא" ,והשם יברא אותו מחדש כאילו לא עשה.
אומר החוזה מלובלין" ,המאמין בה' ובוטח בעזרתו הוא שמח
לעולם" ,מאמין בה' גם אם עשה עוון ,תמיד מאמין בה' ,הוא שמח
לעולם .התשובה היא מצוה ,וככל מצוה גם אותה צריך לעשות
בשמחה .גם דוד המלך שחזר בתשובה על מעשה בת שבע אמר
"מזמור לדוד" ,לא "קינה לדוד" ,ולמה? כי גם תשובה צריך לעשות
בשמחה ,שמח שיכול לחזור בתשובה.
ר' נחמן אומר שבווידוי צריך להכניס יגון בלב ,אבל כשנגמר הווידוי
נמחק הכל ,מעתה רק שמחה .החוזה מלובלין מביא על זה ראיה
מהפסוק "תשב אנוש עד דכא" דהיינו עד דכדוכה של נפש "כי
אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור"' ,אלף שנים' – אפילו
אלף עבירות שנקראו 'שנים' שנאמר "ויהיו חטאיכם כשנים" בעיניו
יתברך הם 'כיום' ,זאת אם יעשה תשובה בשמחה כמו שכתוב בזוהר
"שמחה בצפרא" השמחה בבוקר ,אז 'כי יעבור' ,הכל עובר ונמחק.
אבל "לערב ימולל ויבש" ,מי שעושה תשובה בפחד ובעצבות בבחינת
ערב ,אז רק 'ימולל ויבש' ,יתכפר לו בבחינת ערב ,אבל הרישום עוד
ניכר כמו עלה שמתמולל ויבש .לא נמחק לגמרי כי הוא לא שמח,
לא מאמין שהשם סולח לגמרי" .חטאים אליך ישובו" – אדם צריך
לדעת שה' ברא את העולם שיהיו חטאים והוא אוהב לסלוח עליהם.
שבת שלום ושנה טובה ומבורכת! 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"
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2
מאין יבוא עזרי
הגאון רבי יוסף ישראל ישראלזון זצ"ל שהיה חתנו של מרן הגרי"ש אלישיב
זצוק"ל ,הרים קרנה של תורה בעיר רחובות ,ועמד במשך עשרות שנים
בראשות הכולל הנודע בעיר זו .הרב נולד בעיר ברנוביץ' ,ובהיותו בן חמש
שנים התמנה אביו הי"ד לרבה של העיירה זלץ ,והמשפחה עברה להתגורר
בעיירה זו .בהגיעו לגיל תשע לא מצא אביו תלמוד תורה על טהרת הקודש
שבנו יוכל ללמוד בו ,ובחודש אייר תרצ"ט חזר הילד לבית סבו ,הגאון הקדוש
רבי הירש גוטמן הי"ד (שכיהן כמשגיח בישיבת 'אהל תורה' של מרן הגר"א
ווסרמן בברנוביץ') על־מנת ללמוד בתלמוד תורה 'יסודי התורה' בברנוביץ'.
כמחצית השנה לאחר מכן כבשו הרוסים את ברנוביץ' ואסרו את לימוד התורה.
ישיבתו של רבי אלחנן גלתה לעיר טרויקה שעל־יד וילנב ,ואילו הסבא רבי הירש
נשאר בברנוביץ' ,ברצותו להמשיך ולנהל את החיים הרוחניים של היהודים
שנותרו בעיר .האו סירב להזניח אותם והחליט להסתכן ולהישאר שם .חיי
התורה המשיכו לפעם בסתר ,והרב עם בני הקהילה התפללו ולמדו תורה
במחבוא .גם הלימודים בתלמוד תורה בו למד הילד יוסף ישראל ישראלזון
התנהלו במחתרת במשך שנה וחצי.
בחודש תמוז תש"א הקיפו חיילים את הבית בו התגורר רבי הירש גוטמן,
שנעצר מידית לחקירות והואשם בעוון חתירה תחת השלטון .על כל בני הבית
נגזרה גלות ל־ 20שנה לסיביר .כבר למחרת הם הועלו על רכבת משא ,ובתנאים
לא תנאים עשו את הדרך לסיביר .אנשי העיירה ביכו את הנוסעים לסיביר,
שכן כלל נקוט היה בידיהם ש'מסיביר אף אחד לא חוזר' .ימים ספורים לאחר
שהרכבת יצאה לדרכה נכנסו הגרמנים לברנוביץ' ושלחו את כל יהודיה .כך
שיצא שרק אלה שהוגלו לסיביר נותרו בחיים .הגר"י ישראלזון נותר יחיד
מכל בני משפחתו .ללמדך שגם מה שנראה כדבר הגרוע מכל ,יכול להיות
ההצלה .מאין יבוא עזרי.
עכשיו לסיביר .ערב ראש השנה תש"ב .מנין לא היה ,אבל הבעיה היותר גדולה
התעוררה באשר לשופר ,שלא היה כלל בנמצא באזור .הרב ויצל זצ"ל ,רבה של
ברנוביץ' ,שהוגלה אף הוא לסיביר ולקח את הילד יוסף ישראל תחת חסותו,
החל לעבור יחד אתו מבית לבית על־מנת לחפש קרן של אייל.

היה זה נס מיוחד ,שכאשר נכנסו לביתה של קשישה גויה היא נזכרה שיש לה
ב'בוידם' כמה קרניים .הדבר היה לפלא אדיר ,שכן מה לאשה נכרית בסיביר
ולקרני איל!? סיפרה האשה ,שבעבר עבדה בעיר מוסקבה אצל יהודים ,וכיון
ששמעה שהם משתמשים בקרני איל בראש השנה החליטה להכין לעצמה
כמה קרניים כאלו ,שאם פעם יתדפקו יהודים על דלת ביתה ויבקשו את
הקרניים היא תוכל לתת להם .משמים הזמינו ליהודים שהיו בסיביר את
האפשרות לתקוע בשופר.
כיון שהקרן היתה סתומה התבקש הילד יוסף ישראל על־ידי הרב ויצל לנסות
לעשות חלל בקרן .הילד ,שלא היה כמובן מיומן במלאכה זו ,ניסה להפוך
את הקרן לשופר על־ידי מסמר וסכין .כלים אחרים הרי לא היו שם בסיביר...
הקרן הראשונה נפסלה משום שנעשה בה חור ,אבל בסייעתא דישמיא הקרן
השניה היתה כבר כשרה .אמנם הקולות שנשמעו מן השופר היו חלשים מאוד,
אבל הרב ויצל פסק שכל הקולות כשרים ,ובירך בימי ראש השנה 'לשמוע
קול שופר' בכוונה גדולה עד מאוד.
לאחר ששוחרר הילד מסיביר עלה לארץ ישראל ונכנס ללמוד בישיבת פוניבז',
בה למד בהתמדה עצומה ,עד שנלקח אחר כבוד להיות לחתן למרן הגרי"ש
אלישיב זצוק"ל והקים משפחה של תלמידי חכמים גדולים.
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השיבנו בתשובה שלמה לפניך
ליהודה ,איש עני ואביון ,היה בן ושמו יוסף .בן חכם ,נחמד ,ובעל מידות
טובות במיוחד .גדל הילד ,הגיע לפרקו ,ואביו התחיל לחפש לו כלה .אך
לפני שהספיק לדבר עם השדכן ,ניגש אליו ר' מוישה ,העשיר של העיירה.
'שלום לך יהודה! פגשתי את בנך יוסף ,והתרשמתי ממנו מאוד .איזה בחור נהדר!
הייתי רוצה לשדך אותו עם
בתי שרה' אמר העשיר...' .א..
אבל איך נוכל להשתדך?',
גמגם יהודה' .הלא אתה
עשיר גדול ,ואני בקושי
מצליח להאכיל את בני
ביתי! לא אוכל לתת
לבתך מתנות כראוי,
לא דירה ולא בגדים
יקרים!'.

'אין דבר' ,אמר ר' מויישה 'ברוך ה' ,לא חסר לי דבר ,ואין לי צורך במתנות
ממך .אני אדאג לזוג הצעיר לכל מחסורם .אבל יש לי דרישה אחת :אתה
תדאג להלביש את החתן בחליפה מכובדת ונאה לכבוד החתונה .את הדבר
הקטן הזה אני מצפה שתעשה בכוחות עצמך'.
יהודה לא ידע מה לחשוב .איזו הזדמנות נהדרת לבנו! 'ר' מוישה ,אני מעריך
מאוד את הצעתך' ,הוא אמר' ,אך אני מתבייש לומר שגם לחליפה אין לי
כסף '...אמר בבושת פנים' .על זה אני מתעקש' השיב הגביר' .נסה להשיג את
הכסף .נפגש בעוד עשרה ימים .אם תצליח  -טוב .ואם לא ,נוותר על השידוך'.
משך מספר ימים התרוצץ יהודה בין עשירי העיירה ,והתחנן שיתנו לו הלוואה
כדי לקנות חליפה לבנו .אך איש מהם לא רצה להלוות כסף לעני כמוהו ,שמי
יודע מתי יוכל להחזיר את ההלוואה ...יהודה כמעט התייאש ,אך אז היה לו
רעיון .הוא נגש לביתו של ר' מוישה.
'שלום לך ר' מוישה' ,הוא אמר' ,לא ,עדיין לא השגתי את הכסף לחליפה.
עכשיו אני לא בא אליך כיהודה ,מחותנך לעתיד  -אני בא אליך כעני ואביון
שמתחנן לקבל הלוואה! אם תיתן לי ,אחזור אליך עם החליפה בזמן שקבענו,'...
חייך ר' מוישה ,והסכים להלוות ליהודה את הכסף לחליפה.
ומה הנמשל? בימים הנוראים אנחנו עומדים מול ריבונו של
עולם כעניים בפתח ,והקב"ה מסכים לתת לנו הכל  -כפרה וסליחה ושנה טובה.
אך הוא מבקש מאיתנו דבר אחד קטן :שנפתח את הלב ונחזור בתשובה! אלא
מה? גם את הדבר הקטן הזה קשה לנו לפעמים לעשות ...לכן אנחנו מבקשים
מהקב"ה שיעזור לנו לפתוח את הלב .בדיוק בשביל זה באות תקיעות השופר
בראש השנה ,ובעזרתן נוכל לשוב בתשובה שלמה ולזכות לשנה טובה ומתוקה!
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שם קנית הודך והדרך
כותב החזון איש הקדוש על עצמו ,בהיותי שבור ורצוץ כל הימים ולא זכיתי
לשום עונג מתענוגי החיים .החזון איש לא יכל להנות משום דבר ,מרוב
החולאים שהיו לו ,לא שנה ולא שנתיים הוא סבל ,שבעים שנה הוא סבל .לא
היה לו שום עונג מתענוגי החיים .תראו באיזה לשון הוא מתבטא .כששכב
על מיטה – היה כואב לו הגב ,נוסף לכאבי הגוף ושבירתו כל הימים .חוץ
ממה שסבל מכאבים בגוף על זה הוא בכלל לא מדבר ,אפילו עונג מהחיים
לא היה לו כלום ,לא שהוא התנזר או פרש מלימוד תורה בגלל הסבל שהיה
עובר עליו ,הוא לא הקל על עצמו בכלום ,תפילה זו תפילה ,לימוד זה לימוד,
הוא לא הקל על עצמו בכלל .הוא עמל ועמל בתורה ,בקדושה ,בתפילה.
האדם יודע למה ה' לא נותן לו דירה ,ואשה יודעת למה יש לה בעל קשה .לכן
אומר הרב אדם יתחיל לעמל את שכלו .אדם שלא רוצה לאמץ את השכל שלו,
לא רוצה לבוא לשיעורי תורה ,לא רוצה ללמוד גמרא ,כשיש דבר קשה הוא
מזיז אותו הצידה ,אז הוא נשאר באותו סטטוס ,והסטטוסים שלו תמיד יהיו
רדודים .כל אחד והקושי שלו ,יש אדם הקושי שלו זה לבוא לשיעור תורה,
אשתו מקשה עליו .בשבילו זה הקושי שלו זה כשהוא בא לפה .בשבילו זה
לימוד שכל גדול מאד ,יש אדם שהאימוץ של השכל שלו זה להבין בכלל על
מה מדברים בשיעור ,הקושי שלו להבין את הדברים ,לדעת אותם בעל פה ,כל
אחד והקושי שלו .כל אחד במפלס שהוא נמצא .אבל אם אדם לא ירצה שכל,
תמיד הוא יחלש ,תמיד ימצא את עצמו מדוכא ,לא מרוצה מה' ,כי אי אפשר
להסביר לו את מעשי ה' בלי שהוא יבין את זה לבד .אין אדם בעולם שיכול
להסביר לו .אם הוא ישמע דרשה הוא יצא ממנה מרוצה ,אבל אם רק יגיע
לאדם איזה משבר ,עוד פעם הוא יכנס לדכדוכים בחיים ,כל החיים יהיה ככה.

לכן אמרו חז"ל כמה שאדם קשה לו יותר בתורה ,כך יש לו רווח גדול יותר,
כי השכל מאמץ יותר והאור האלוקי יותר גדול .לכן תמיד ה' יתברך משלם
לפי העמל ,לא לפי הכמות .לפי המאמץ ,השכר יכול להיות פי אלף מהכמות.
אדם יודע פי אלף מחברו ,חכם גדול ,יודע את כל הילקוט יוסף ,וההוא מסכן
עד שמבין הלכה אחת ,אבל הוא עתיד להאמין בקדוש ברוך הוא יותר ממנו,
כי המאמץ שלו גדול יותר .לא לפי כמה שאדם יודע .זה לא משנה ,זה גם
לא עוזר לאדם בכלום.
אדם צריך לדעת ,כמו שאמר הרמב"ם ,שאנשי התורה יקנו לעצמם מידת
ההסתגלות .אומר הרב איפה אדם קונה את האור הכי גדול בעולם? 'במערת
צורים שעמדת ,שם קנית את הודך והדרך' .מה זה מערת צורים? רש"י אומר
מערת צורים ,סלעים חותכים" ,ותיקח צר ותכרת את ערלת בנה" ,זה סלע
שחותך .שם האדם קונה את האור הגדול בחיים ,שם הוא מתנהג כמו בן תורה,
כמו שה' יתברך רוצה" .במערת צורים שעמדת שם קנית הודך והדרך" ,אדם
לא קונה את ההוד והדר שלו לא בבית ולא בבית כנסת ,פה זה מעין 'תחנת
דלק' ,שממלאים דלק אבל את האור מקבלים בחוץ עם הקושי ,עם הסבל,
עם הילד החולה העצבני ,עם האשה הקשה ,עם הבוס הרע .שם מקבלים
את ההוד וההדר.
כשאדם אומר לה' אני לא מוכן למצב כזה .אני לא רוצה להמשיך כך .אני עוזב.
לעולם לא יהיה לו הוד והדר .אומר האמרי אמת וז"ל" :הבושה לעתיד לבוא
שנגלה שענייני העולם הזה בעצמם מלאים קדושה" ,ומשל לאדם שמשחק
בכדור ובועט בו ,לפתע נבקע הכדור הוא מגלה תפילין .העטיפה הייתה בה
קדושה ואדם בעט בה .אומר השם 'הבאתי לך בעיה ,אתה יודע איזה קדושה
הייתה בבעיה הזו' ,מה האדם יכל
להוציא ממנה .אבל הוא בעטת בה.
החליט לעשות מה שהוא חושב ,לא
מה שהתורה אומרת .בחר לעשות את
מה שנראה לו ,מה שהשכל שלו אומר.
מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת
הלבבות"

ניתן להשיג את כל ספרי הרב שליט"א אצל "חיים ספרים"  1599-50-20-51שלוחה 6

שיסתלקו אויבנו ושונאנו וכל מבקשי רעתנו
מנהג ישראל לקחת סלקא לסימן טוב ולברך עליו בליל ראש
השנה ,רבים לוקחים את פרי הסלק.
כולנו מכירים את הסלק הנפוץ בארץ ובעולם כולו בעל
הצבע הסגול כהה ,אך הסלק מגיע במגוון צבעים נוספים
כמו צהוב ואפילו לבן .הסלק הוא שורש נוקשה ,אך רגיש
מאוד במיוחד בזמן בישול .הפיגמנטים של הסלק מסיסים
במים ורגישים לחום ,לכן צריך להתייחס אליו בעדינות
וההמלצה היא אידוי עבור מי שהסלק החי נוקשה מידי לטעמו.
הבריאות שבסלק לא נגמרת בשורש ,גם עלי הסלק המרירים מומלצים
למאכל כמקור חשוב לכלורופיל (המסייע למעבר החמצן בדם) ,חומצה
פולית (החשובה נגד אנמיה ולנשים למניעת מומים לעובר) ונוטריאנטים
ממשפחת הקרוטנים כגון :בטא קרוטן ,לוטאין וזיאקסנטין( .ויטמינים
החשובים לגוף)

(חנְ ָקה  -חומרים אשר
רכיב נוסף וחשוב שנמצא בסלק הטרי זה הניטרט ַ
עוזרים בהרחבת כלי הדם) .הניטרט הופך לתחמוצת החנקן והוא מסדיר
זרימת דם לתאים ,מרחיב כלי דם ולכן גם מפחית לחץ דם וצריכתו עשויה
להועיל לסובלים מלחץ דם גבוה.
הסלק כנוגד חמצון – צבעו האדום-סגול-בורדו העז של הסלק ,מעיד על
נוכחותם של הבטאלאינים ואנתוציאנין ,שהם נוגדי חמצון עוצמתיים ,בעלי
השפעה אנטי דלקתית ומגינה על גופנו מעקה של רדיקאלים חופשיים
שעלולים להוות טריגר למחלות קשות לרבות הליכים סרטניים.
בנוסף לנוגדי חמצון ,הסלק מכיל שלל ויטמינים ומינרלים.
סגולות הבריאות המיוחסות לסלק:
• מוריד לחץ דם ומפחית סיכון למחלות לב
• מכיל בטאין המסייע במצבים דלקתיים
• על פי כמה מחקרים מסייע למניעת סרטן
• עשיר בויטמינים ,מינרלים ובסיבים תזונתיים
• תורם לתפקוד תקין של הכבד ומגן על הכליות
• מזרים חמצן למוח המשפר יכולת קוגניטיבית ומנטלית
• משפר ביצועים ספורטיביים ע"י שמייעל את ייצור האנרגיה בתוך התא
•תורם למשקל גוף תקין עקב היותו עשיר בכולין ,נוטריאנט הממיס שומנים
כשצורכים סלק כמיץ ,חשוב לשתות את המיץ מיד לאחר הכנתו ,ולא רצוי
להכינו אם אין כוונה לשתותו ,בתוך הסלק יש חומר שמתפרק בנוכחות
אור חום או חמצן ,חומר זה עלול להיות מסוכן לבריאות.

ביום שלישי הקרוב ד' תשרי  22/09ידרוש מורנו הרב ב:
קרית אתא –  ,18:45כולל יוסף חכמה ,רחוב המייסדים 20
בני ברק –  ,21:00ביה"כ "יביע אומר" ,רחוב עוזיאל 41
לשמיעת שיעורי הרה״ג אייל עמרמי שליט”א בשידור חי וכן בשידור חוזר התקשרו למס’08-6170437 :
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בזכות שמירת הלשון
כל בני קהילת 'עם ישראל חי' שבאחת ממדינות אמריקה מכירים היטב את
מיסטר דיוויד כגן .מלבד העובדה שהוא הגבאי ומנהל בית הכנסת הגדול
שבמקום ,הוא גם משמש כראש הקהילה והוא הרוח החיה בארגון ובהפעלת
הווי החיים היהודים של תושבי הקהילה .כל האירועים החברתיים של בני
הקהילה מאורגנים על ידו .בנוסף ,הוא דואג לעזור לכלום בבעיות הבירוקרטיות
שבהן נתקלים בחיי היום יום .מיסטר כגן לא היה סתם אדם בקהילתו ,אלא
אדם מוערך וראש קהילה חביב ואוהד שכמותו קשה למצוא במקומות אחרים.
אחד מידידיו הוותיקים ,היה איל ההון ג'פרי ברנס ,שחוץ מעסקי הנדל"ן
המסועפים שלו ברחבי העולם ,הוא היה גם סוחר מתכות גדול שעסקיו פרושים
על פני כמה יבשות .באחד הימים החלו החברות שבבעלותו להיכנס
לקשיים רציניים .בועת הנדל"ן האמריקאית התנפצה ,וגררה עימה
חברות גדולות מאוד לעבר התהום .גם החברה של ג'פרי נקלעה
לחובות ענק ,והוא נאלץ להיפטר מנכסים רבים במחירי הפסד.
גלגל ההפסד המשיך להידרדר במורד התלול ,עד שהחברה עמדה
ממש לפני פשיטת רגל .ג'פרי נאלץ למכור את כל נכסיו ואף
את אחוזתו הפרטית על מנת לשלם את החובות שאליהם נקלע,
בשלב מסוים הוא היה זקוק להלוואה מיידית בסך 100,000$
מהבנק ,כדי שלא יעקלו לו את החשבון .בצר לו הוא פנה אל האיש
הטוב ביותר בסביבה ,מיסטר דיוויד כגן ,ראש הקהילה.
מיסטר כגן לא היה מודע לקשיים שנחתו בתקופה האחרונה על ראש ידידו,
וכאשר הוא פנה אליו בבקשה לחתום על ערבות לבנק על סך  100,000$הוא
קצת התפלא על כך שאיל האון האגדי זקוק להלוואה בנקאית זעומה ,אך לא
עלה בליבו שום חשש והוא חתם על הערבות בשמחה.
לא חלפו שבועיים ובקהילת 'עם ישראל חי' נודע שמר ג'פרי ברנס 'האיש העשיר
ביותר בקהילה' ירד מכל נכסיו ,וברח עם אשתו וילדיו אל מקום לא ידוע .חברי
הקהילה קיבלו את הידיעה ברגשות מערבים והיה צר להם על ידידם הטוב
שנקלע לחובות עצומים ,אך היחיד שקיבל זאת בתדהמה עצומה היה מיסטר
דיוויד כגן שחתם לו על הערבות הבנקאית .מיסטר כגן ההמום ,הבין שעוד

הכל מהשם והכל לטובה
מספר אחד משומעי לקחו של הרב :נסענו אני והילדים ברכב שלי בקרית
מלאכי ,ולפתע אני מרגיש מכה חזקה ,אשה נכנסה ברכב שלי מאחורה,
פירקה את כל הפגוש האחורי ,הרכב ואנחנו בתוכו קיבלנו מכה רצינית,
והילדים גם קצת נבהלו.
יצאתי מהרכב ,והנה אני רואה אשה בוכה ומתנצלת' ,תראה מה עשיתי לך?',
אמרתי לה 'תקשיבי לי טוב ,הכל בסדר ,הכל טוב ,הכל זה מהשם ולטובה,
סעי לשלום הכל בסדר' .אותה אשה ענתה מופתעת 'מה? מה עם הילדים?
בוא נראה מה קורה איתם ,ומה עם הרכב ,כל הפגוש האחורי מפורק ,כל
החלק האחורי של הרכב' ,עניתי לה שוב באותו אופן' ,מה שקרה לי כך
רצה השם ,ואם זה קרה לי – רק לטובה זה קרה לי ,ויכל לקרות לי משהו
יותר גרוע חלילה ,לי או לילדים ,אם ככה רצה השם ,זה מה שצריך להיות,
הכל טוב ,סעי לשלום!'.
אותה אשה המשיכה ואמרה לי שוב' ,אני לא מאמינה למה שאתה אומר,

כמה ימים הוא יקבל פניה רשמית מהבנק לשלם את סך ההלוואה שעליה חתם
לפני זמן לא רב .הוא ניסה לאתר את ג'פרי בכל הדרכים האפשריות ,הפעיל
את קשריו הרבים בכל רחבי העולם ,אבל כל אלו לא העלו מאומה .ג'פרי לא
היה היחיד שאיבד את כספו באותם ימים קשים ,מדי יום נודע על עוד ועוד
אנשים ,שברגע אחד איבדו את כל רכושם ,ויחד עמם קרסו גם כמה בנקים
גדולים בקול רעש גדול.
שבוע לאחר מכן הוא קיבל זימון לבנק על מנת לעשות הסדר חוב ,להלוואה
הגדולה בסך  100,000$שנפלה על כתפיו השחוחות .אשתו הנסערת ,שעד
אותו רגע לא ידעה למי בעלה חתם ערבות ,אמרה לו שהיא בשום ואופן לא
מבינה מדוע הוא צריך לשלם חוב של מישהו אחר ,ודרשה ממנו לדעת מיהו
אותו אדם שגנב את כספם וברח למדינה אחרת .מיסטר כגן שהיה אדם טוב
ושקול בדיבורו ,שקע במחשבות כמה רגעים ,והשיב לאשתו היקרה לו שהוא
לא רואה כל צורך לספר לה מיהו אותו אדם ,מכיוון שזהו לשון הרע שלא
יביא לה כל תועלת "אני עם הקשרים שלי ,עשיתי את מירב המאמצים לגלות
היכן הוא מסתתר ,ולא עלה בידי ,אין כל סיכוי שאם תדעי מיהו את תצליחי
לעשות יותר ממה שעשיתי ,ולכן זה יהיה סתם לשון הרע" ,הודיע מיסטר כגן
לאשתו הנסערת .שנה חלפה לה במהירות ,ומיסטר כגן הספיק קצת להתאושש
מהערבות על תשלום החוב הגדול.
באותה תקופה קיבלו מיסטר כגן ואשתו הזמנה לחתונה של קרובי משפחה
בניו יורק .השניים טסו לחתונה ,וכשנכנסה גברת כגן לאולם הבחינה
לפתע באשתו של ג'פרי ברנס שהייתה ידידתה משכבר הימים .גברת
כגן שלא ידעה מאומה על מעללי בעלה של הגברת ברנס ,נופפה
לחברתה לשלום תוך כדי שהיא רצה לכיוונה .היא חיבקה אותה
נרגשות ואמרה "מה שלומך? איפה נעלמת לכל כך הרבה זמן?
אנחנו כבר כל כך מתגעגעות אלייך!" שאלה בהתרגשות את
ידידתה ,שרצתה שהאדמה תפצה את פיה ותבלע אותה מרוב
בושה .גברת ברנס החליפה צבעים וניסתה להתחמק מהמקום,
אבל גברת כגן לא ויתרה לה וכך התנהלה לה שיחה ארוכה בין
השתיים ובסופה הן נפרדו לשלום בידידות.
באותו ערב ניגשה גברת ברנס לבעלה ואמרה לו "תראה ,ג'פרי אני יודעת
שאנחנו חייבים כסף להמון אנשים ,אבל אישה צדיקה כמו גברת כגן לא ראיתי
בחיים שלי ,למרות מה שעשינו להם היא רצה אלי וחיבקה אותי כאילו כלום לא
קרה .אני ממש מבקשת ממך! שתתאמץ יותר ובהזדמנות הראשונה שתצליח
להשיג קצת כסף ,הראשונים שנחזיר להם יהיו משפחת כגן!"
חודש לאחר מכן הגיעה לתיבת הדואר של משפחת כגן ,מעטפה ובה המחאה
בנקאית על סך  100,000$לטובת החשבון של מיסטר דיוויד כגן .בואו נתאר
לעצמנו מה היה קורה לו מיסטר דיוויד כגן כן היה מספר לאשתו מי היה
אותו בעל חוב!...
יש לך פה נזק של אלפי שקלים ,קח את הפרטים שלי' .עניתי לה 'לא צריך
שום פרטים ,אם זה קרה זה אומר שהייתי צריך להפסיד את הכסף ,כך או
אחרת ,ככה השם רצה והכל לטובה'.
כאשר היא הבינה שאני החלטי ,היא פנתה אלי בשאלה' ,האם כל הדתיים
כמוך?' ,עניתי לה שלא' ,רק מי שלומד אמונה' ,ושוב היא שאלה 'מה זאת
אומרת – אמונה?' ,אמרתי לי שמי שלומד אמונה שכל דבר שקורה לו זה
מהשם ,ולטובה זה קורה ,אז אלו החיים שהוא חי .אמרה לי אותה אשה,
'חיזקת אותי מאוד ,תודה רבה לך' ,שחררתי אותה לשלום וברכתי אותה
שתהיה בריאה.
כך לימדנו מורנו הרב שליט"א ,אנו אומרים בכל יום בתפילת ערבית (ירמיה
ל"א) "כִ ּי ָפ ָדה ה' ֶאת יַ ֲעקֹב ּוגְ ָאלֹו ִמיַ ּד ָחזָ ק ִמ ֶמּּנּו" ,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 שלא יכל לעמוד בו ,ועל זה אומרת הגמרא מעט מן הדין מבטל את
הדין .זכה יהודי יקר זה לקיים דברים נפלאים הללו בעצמו ,ובודאי שע"י
כך ביטל מעליו דינים ומקטרגים ,וזכה לגאולה מהשם יתברך.
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 יחזקאל אברמסקי זצ"ל
מספרים על מרן רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל ,שכאשר היה כלוא בסיביר,
היה מרן החפץ חיים זיע"א אומר כל יום ארבעה פרקי תהלים לשלומו,
כחלק מהמאמץ הגדול שהתקיים בעולם היהודי בניסיון לשחררו .והנה
למרבה ההפתעה ,בהגיע ערב יום כיפור ,נכנס לתאו של הגר"י אברמסקי
אחד הסוהרים ,ובפיו בשורה :אתה חופשי לדרכך! הסוהר אף צייד את רבינו
בכרטיס נסיעה לרכבת .לקח הגר"י אברמסקי את מעט המטלטלים שהיו
עימו ויצא לעבר תחנת הרכבת.
בעודו עומד בתחנה שהייתה ריקה מאדם באותה שעה ,הגיע אליו לפתע
המפקד הראשי של מחנה המעצר ,שהיה יהודי ששמו יצא לשמצה .אחרי
שהתבונן מסביב וראה שאיש אינו מבחין בו ,שאל המפקד את הגר"י אברמסקי
זצ"ל" :אתה עומד לנסוע ברכבת?" .רבי יחזקאל השיב בחיוב .המפקד שב
ושאל" :אתה רב?" ,וגם על זה השיב לו .המפקד ביקש לראות את כרטיס
הנסיעה ,הגר"י זצ"ל חשש שהוא זומם לקחתו ,אולם לא הייתה בידו ברירה,
והוא הגיש את כרטיס הנסיעה שלו למפקד.
לאחר שהתבונן בו ,אמר המפקד להגר"י זצ"ל" :יודע אתה ,נתנו לך כרטיס
לקרון קר מאוד ,ואם תסע בקרון זה אין סיכוי שתגיע הביתה ,אתה עלול
לקפוא באמצע הדרך" ,שכן כך היו עושים הסובייטים לאסירים שרצו להמיתם.
המפקד התבונן שוב מסביב ,וכאשר הבחין שאיש אינו מביט בהם ,שלף מכיסו
כרטיס חלופי לקרון חמים יותר ,והגישו לרבי יחזקאל אברמסקי .המפקד לא

תפוח בדבש ,ראש כבש ,זנב ,שנה טובה ,ראש דג ,תמרים,
זכויות ,רימון ,רוביא ,חרוב ,כרתי ,קרא ,סילקא ,תקיעת שופר,
תשליך ,סימנים ,ספרי חיים.
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הסתפק בכך ,אלא אף עמד וביקש ממנו סליחה על כל מה שפגע בו בזמן
שהותו בכלא ,כשהוא מציין שהוא אנוס לפעול כך" :גם אני יהודי!" ,סיים
המפקד את דבריו" ,ואני מבקש ממך מחילה".
המפקד נפרד מהגר"י זצ"ל ,שהמתין עד לבואה של הרכבת .משזו הגיעה,
אכן קיבל הגר"י זצ"ל מקום בקרון מחומם .במהלך הנסיעה ,הבחין כיצד
משליכים מהקרונות האחרים ,הקפואים ,גופות של אנשים שקפאו בגלל
הקור העז ששרר באותם ימים.
כאמור ,היה זה ערב יום כיפור ,והוא לא הספיק להגיע לביתו בו ביום .כדי
לא לחלל את היום הקדוש ,ירד הגר"י זצ"ל מהרכבת באחת העיירות הקטנות
בטרם תשקע השמש .הוא אפילו לא הספיק לאכול סעודה מפסקת ,כי מיד עשה
את דרכו לבית הכנסת ,שם הניח את צרורו ,ובו עשה את כל יום הכיפורים.
רק למחרת יום הכיפורים ,יצא בדרכו לביתו ,אולם נכונו לו תלאות רבות
בדרך ,מאחר והשלטונות הסובייטים ,שנענו למסע השתדלנות של יהודי
העולם לשחרר את הגר"י ,הסכימו לשחררו ,אולם עשו כל שביכולתם למנוע
ממנו להגיע בריא ושלם לביתו .אך יושב בשמים ישחק למו ,יד ההשגחה
העליונה ליוותה את הגר"י זצ"ל לכל אורך המסע.
והנה בעודו על הרכבת ,שעשתה את דרכה מאחת העיירות בליטא ,בדרכה
לעיר הגדולה וורשא ,פגש הגר"י אברמסקי את מרן רבי אלחנן ווסרמן הי"ד.
שני הגדולים הופתעו מהמפגש האקראי ,ונפלו חבוקים זה בזרועות זה ,ובפרט
הופתע עד מאד ר' אלחנן ,שהיה מודע למסע חובק העולם לשחרר את הרב
אברמסקי ,והנה הוא כאן לפניו! הם הודו להקב"ה על השחרור מהמאסר.
לפתע אומר רבי אלחנן לרבי יחזקאל" :נכון שיצאתם מסיביר בערב יום
כיפור?" ,השיב לו רבי יחזקאל" :אמת ונכון הדבר! אבל מנין לכם זאת?
והלא אפילו בביתי לא ידעו מכל זה?" .השיב רבי אלחנן" :מה פירוש מנין
אני יודע?! בערב יום כיפור בבוקר ,הלכתי עם החפץ חיים מן הישיבה לאחר
התפילה ,ובאמצע הדרך הוא נעצר ואמר' :נו ,הבולשביקים לא הצליחו ,עכשיו
שיחררו את הרב דסלוצק מבית האסורים'"...
לחפץ חיים הייתה אמונה שלמה ותמימה בהקב"ה ,הוא עבד על כך בכל
כוחו ,וגם בדברים שהיו נראים בלתי אפשריים ,תמיד האמין בהקב"ה .הוא
זכה לראות באמונה חושית ,את הנהגת הקב"ה גם בדברים שאין בני אדם
זוכים לראות .הוא האמין שהקב"ה ידאג לשחרר את הגר"י אברמסקי ממאסרו,
והוא זכה לראות בזה בחוש אמונתו ממרחק של אלפי קילומטרים!

תפזורת
לראש
השנה
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שהחיינו וקיימנו!

זוכים אנו לקבל שנה חדשה וברוכה,
“שהחיינו וקיימנו” – נודה ונברך בשמחה.
כמה פעמים ברכה זו נשמע,
בשני ימי ראש השנה?
והאם השנה דין זה השתנה?

חידה

תשובות לחידה משבוע שעבר:
משוואה עם מרווחים:
יש להציב סימני חיבור בלבד ולצמצם רווחים בין ספרות מסוימות על מנת
להגיע לפתרון המשוואה100 = 7 6 5 4 3 2 1 :
שני פתרונות אפשריים:
100 = 7 + 56 + 34 + 2 + 1
100 = 67 + 5 + 4 + 23 + 1

שמי דביר גיאת ואני לומד בכיתה ה'
כיף למאד לומדים ברמה גבוהה מבחנים בגמרא מלא משחקים
וגם מבצעים פשוט מושלם!

תלמוד תורה
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פעילויות מוסדות "הר חומה" בהכנות חודש אלול
ישיבה | סמינר | ת"ת
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זמני תפילות ושיעורים
* זמני השבת והחג מפורטים בעמ 8
תפילות לימות החול
שחרית הנץ החמה
שחרית מנין ב'
שחרית מנין ג'
שחרית מנין ד'
		
מנחה
ערבית מנין א'
ערבית מנין ב'

( 05:40כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
18:20
סמוך למנחה
בתום השיעור המרכזי

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

 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

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

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

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

מנחה ערב ראש השנה

18:15

יום שבת  -א' דראש השנה			
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

			
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!

---------------------------------------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

