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תלויים ועומדים
אנחנו בעיצומם של עשרת ימי תשובה ,חז"ל אומרים שבימים
אלו אנו תלויים ועומדים .כולנו על 'חבל תליה' .אם זכו נכתבים
לחיים ,ואם לא זכו ,חלילה להיפך .זה הזמן של 'דינא יתיב וסיפרין
פתיחו' ,הדיין עדיין יושב עם הספרים פתוחים.
לכן אומר האדמו"ר מקומרנא ,שצריך להיזהר מדברים שישר
זורקים אותנו אל עבר חבל התליה ,אחד מהם זה נפילת האמונה,
אומר האדמו"ר בספרו היכל הברכה בשם הבעל שם טוב "דע
לך שזה ברור ,בכל עת שיעבור על מחשבת אדם עניין מר או
רע בסתירת האמונה" ,כל פעם שעוברת לאדם מחשבה הסותרת
את האמונה ,לדוגמא "החנות שלי לא מצליחה כי פתחו לידי
עוד חנות" ,או "הניתוח לא הצליח כי הרופא טעה וכדו'" ,על
כך אומר הרב "באותו רגע דנים אותו דיני נפשות ,או לו ,או
לאחד מבניו ,ר"ל" .לכן בעשרת ימי תשובה צריך מאוד להיזהר,
משום שאנו כבר תלויים ועומדים.
המהר"ל מסביר זה כמו שאדם כבר תלוי ,והשופט רק צריך
להחליט אם לפתוח לו את הגרדום והוא מיד נופל ,כך אנחנו
צריכים להרגיש בעשרת ימי תשובה .וממשיך הרב "ולכן יחזק את
עצמו מאוד לבטל מחשבות רעות אלו ומיד יקשר עצמו בבורא
עולם באמונה פשוטה ...ומיד יעשה תשובה בשמחה ובלב טוב".
אומר הרב אהרן ראטה ,שמקבלים עונש דווקא כשעושים
מהמחשבה עסק ,כפי שאומרת הגמרא שלושה דברים אין
אדם ניצול מהם בכל יום ,אחד מהם זה הרהור עבירה .לכל
אחד עוברות בראש מחשבות של סתירת האמונה" ,לא תתורו
אחרי לבבכם"" ,ליבי ועיני לחטוא יאותו" ,לכן אומר ר' אהרן,
שאם המחשבה רק עוברת לו בראש והוא מיד דוחק אותה ,הוא
יקבל על זה שכר גדול ,כי הוא לא נמשך אחרי הלב ,כגון אם
לאחר שחברו הזיק לו חושב האדם הפוך' ,אני אתפלל עליו שהוא
יצליח' ,זה גורם להשם לאושר גדול ,אבל כאשר הוא משהה
את המחשבה הרעה בליבו ועושה ממנה עסק וחושב בליבו
'אני אחזיר לו ,ואני אדבר עם המנהל' ,וכו' על כך הוא יענש.
לכן אנו מכים על הלב ולא על הכליות או הכבד ,כי מחשבות
הלב אשמות בכל זה .לכן ,בפרט בעשרת ימי תשובה ,אם מגיעה

לאדם מחשבה כזו הסותרת את האמונה בהשם ,צריך מיד לגרש
אותה ,כי אם לא ,ידונו אותו על דיני נפשות ,צריכים אנו להזהר
שחלילה לא נהיה אנחנו אלו שנותנים את הדחיפה הפותחת את
הגרדום ,וזה "כי עמך הסליחה למען תוורא" ,הקב"ה משהה את
הסליחה מראש השנה ועד יום כיפורים ,כדי לראות אם האדם
מקבל על עצמו עול מלכות שמים" .כי עמך הסליחה" – הסליחה
כבר מחכה אצל השם" ,למען תוורא" ,למען יראו הבריות.
צריך לדעת שכדי שמצווה תעלה לקב"ה צריך לקיים אותה
בשלמותה .כל מצווה צריך לקיים אותה עם יראה ואהבה לה'.
יראה – שלא תיכנס בנו גאווה ,ואהבה – זה השמחה והחשק,
ואם אין את זה ,אומר הזוהר שהמצווה לא יכולה לעלות למעלה.
המצוות שלנו הן ברובן חסרות ,אם כן ,כיצד הן עולות למעלה?
אומר המגיד ממזריטש ,שאפילו אם המצוות חסרות ,אבל האדם
מחזק אצלו את האמונה ,אז האמונה היא כמו מעלית ,מעלה
את המצוות החסרות לקב"ה .זה כמו שיש צדיק יסוד עולם
שלוקח את כל הנשברים והנידחים לקב"ה ,אפילו שהם לא
יכולים להתקרב לה' הוא בזכותו מקרבם לה' כמו מתווך .כך
האמונה היא מתווכת ,אם אדם עומד בניסיון אמונה ,האמונה
הזו מעלה את כל המצוות כולם .לכן נאמר "בא חבקוק והעמידם
על אחת ,צדיק באמונתו יחיה" ,האחת הזאת מעלה את כל
המצוות האחרות גם אם הן חסרות.
כמה רווח עצום אדם מקבל אם מצליח לעמוד בניסיונות האמונה.
אומר הבעל שם טוב שכל הפתיחה של גן עדן תלוי באמונה
"פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים" ,אומר הבעל שם
טוב "כל אחד לפי ערך אמונתו יפתחו לפניו שערי הרקיע".
שערי שמים נפתחים לפי רמת האמונה שלנו .אדם חושב 'בנושא
הזה יש לי אמונה ,אבל בנושא אחר יותר קשה ,כאן אין לי
אמונה' ,נמצא שהאמונה שלו מוגבלת ושערי גן עדן שלו יפתחו
מעט ,הוא יצטרך חלילה להידחק לגן עדן .על כך אומר ר' יעקב
אבוחצירא ,אפילו אדם עכשיו כמו גוי ל"ע ,אבל הוא שומר
אמונים – שומר את האמונה ,אז יפתחו לפניו השערים.
אדם צריך לרצות את מה שה' רוצה ולהיות מרוצה עם זה,
לדעת שזה הכי טוב בשבילו גם אם זה נראה הכי גרוע בשבילו,
להיות בטוח שזה לטובתו ,ובכך יפתח את שערי האמונה ויפתחו
לפניו שערי שמים.
שבת שלום ושנה טובה ומבורכת! אייל עמרמי

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א ,באמונה ובטחון .לצפיה בשיעור המלא  -אתר “כאייל תערוג“
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הקב"ה לא מבקש תשלומים
סיפר הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א:
מעשה שהיה בבחור שלדאבון לב ירד מצבו הרוחני מטה מטה ,עם הזמן
התחבר לחבורת ריקים ופוחזים ,ומפעם לפעם היה בא אל בית אביו עם
חבר מרעיו והללו היו משתכרים שם וכדי בזיון וקצף .ויהי באחת הפעמים,
גברה השכרות על בני החבורה והללו החלו לשבר ולנתץ את כלי הבית ,עד
שהגיע סכום הנזק לשיעור של עשרות אלפי דולר .הבן ,שעדיין פעם בליבו
רגש לבית אביו נתמלא בושה וכלימה וברח מהבית כל עוד נפשו באפו ,ומאז
עבר לדור בבית אחד החברים.
מאידך ,האב ,שלא רצה לנתק את
הקשר עם בנו ,החל תר ומחפש
אחריו ,אבל מאומה לא הועיל לו,
הבן ניתק עמו כל קשר ומגע ,גם
בטלפון לא אבה לענות לאביו.
זיכהו ה' ,והאב שמע על ר' פנחס
בונקער שליט"א שהוא 'יחיד
מומחה' בקירוב הנופלים בעם,
וכבר נוצר קשר בין בנו לר'
פנחס .משנפגש עמו האב,

סיפר ר' פנחס ,שאותו הבן מתחיל להראות סימני תשובה ,וכבר התחיל קצת
להתחזק ולהתיישר.
כשמעו 'בשורות טובות' אלו ניסה שוב האב ליצור איזה קשר עם הבן ע"י
הטלפון ,אבל הבן לא ענה לו .בצר לו ניסה האב שוב ,והלך לנקוש על דלתי
הבית שבנו שוכן שם ,והנה רואה שמתוך הבית מציצים עליו ,אך הדלת אינה
נפתחת .בלב שבור ורצוץ חזר האב ובכה מאין הפוגות לפני ר' פנחס" :מה
עוד יש לאל ידי לעשות כדי שבני יאבה לדבר עמי? וכי מה ביקשתי ממנו –
רק דבר אחד ,שיאות לדבר עמי".
כאבו ובכיו של האב נגעו לעמקי לבבו של ר' פנחס והחליט לדבר על כך עם
הבן .וכך עשה ,מיהר לשאלו" :הרי אני רואה שהחילות להיטיב את דרכיך,
מדוע הנך כה מתנכר לאביך מולידך?" .ענהו הבחור" :הרי אני חייב לו עשרות
אלפי דולר ,ואין לי מאיפה לשלם ,מה יש לי לענות לו ולדבר איתו כשהנני
יודע מראש שאין לי כלל מה שהוא צריך ומבקש ממני?"
אמר לו ר' פנחס" :טיפש – כלום צריך האב את הדולרים שלך? הרי הוא
רוצה לראות פניך ולשמוע קולך ,ודבר זה חשוב לו פי מאה מהדולרים שלך".
והנמשל ברור ,עד כמה אבינו שבשמים משתוקק 'לראותנו' ...וכלשון הכתוב
(ירמיה לא י ט) "הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים וכו' על כן המו מעי
לו" ...זאת ועוד ,כי פעמים הרבה מחשב האדם בעצמו :הרי חטאתי רבות,
והקב"ה תובע ממני כמה וכמה 'תשלומים' ,כיצד אשא פניו ,כיצד הנני רוצה
שתפילתי תתקבל ,שתורתי תהא נחשבת לפניו ,הרי אין בכלל תועלת בכל
התורה והמצוות שאקיים.
אבל האמת ,כי טעות גדולה בידיו .וכי הקב"ה מבקש מאיתנו תשלומים? אלא
מבקש הקב"ה שפשוט נפנה אליו ראש ושנראה לו פנינו בתפילה ובתורה .כך
אומר הרמב"ן בפירושו לתורה עה"פ (שמות ג ,י"ד) "ויאמר אלקים אל משה,
אהיה אשר אהיה ,ויאמר כה תאמר לבני ישראל ,אהיה שלחני אליכם"  -אהיה
עמהם בכל צרותם ,יקראוני ואענה ,והיא הראיה הגדולה שיש אלקים בישראל,
קרובים אלינו בכל קראנו אליו.
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כניעה לה' יתברך
אומר הרב שאחרי שהתברר אצלנו שהקדוש ברוך הוא נטע בכל בן אדם,
"חיי עולם נטע בתוכנו" ,בכל בריה בעולם הקדוש ברוך הוא נטע את ההכרה
במלכות שמים" ,ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו" ,כל אדם בעולם יודע מי
זה ה' יתברך ,יודע מה זה מלכותו .יש רק דברים שגורמים לטשטוש האמונה
שה' נטע בכל אדם ,גורמים לחולשת הקוד האלוקי שטמון בשכל .אבל על ידי
תורה ומצוות מחזקים את אותו קוד אלוקי ומצליחים להגיע להבנה.
חייבים לעבוד את הבורא .ועבודת האלוקים היא קודם כל ,כניעה לה' ,כניעה
פרושה :מרימים ידים .אדם לא נלחם בה' יתברך ,במלים של ימינו קוראים
לזה "סור מרע" ,אני מפסיק לעשות רע נגד ה' ,אני לא נלחם בקדוש ברוך
הוא ,זה נחשב כניעה ,תחילת עבודת האלוקים .לכן אומר הרב שגדר העבודה
הוא כניעה ,כך רואים עובדי ה' את הכניעה .מי שמטיבים לו ,הוא יודע שיש
פה איזה מישהו שמטיב לו והוא נכנע אליו .הוא יודע שיש פה מלכות ,והוא
כנוע אליה.
בהמשך הרב מסביר שאת אותה כניעה אפשר לקנות בשני אופנים ,שני
מסלולים ,מסלולים מאד חשובים ,שמסלול אחד עדיף על חברו ,אבל אי אפשר
להגיע למסלול השני בלי לעבר את המסלול הראשון .לקנות את הכניעה הזו
אפשר או על ידי יראת הרוממות ,או על ידי יראת העונש .יראת הרוממות
היא כשאדם בשכלו מבין מי זה ה' יתברך ,מה זה מלכותו ,לכן זה לא משנה
לו אם הוא יקבל על זה שכר או לא יקבל שכר ,זה לא מעניין אותו בכלל ,הוא
עובד את ה' מצד ההכרה השכלית שלו ,גם אם יבואו יגידו לו אתה תעבוד
את ה' ובסוף תקבל גיהנום ,זה לא אכפת לו.
השכל מחייב לעבוד את מי שהטיב איתנו ,וזה לא משנה מה יהיה אחר כך.

זה נקרא עושים מאהבה .עובדים את הקדוש ברוך הוא מתוך אהבה כמו אבא
שאוהב את הבן ,הבן נותן משהו לאבא? לא תמיד ,אבל האבא אוהב אותו,
גם אם הוא צועק עליו ,שניה אחרי זה הבן יקבל מכה מהדלת באצבע ,יבכה,
הוא ירוץ אל אבא שלו שיחבק אותו' ,בוא נשים לך קרח' ...למרות שרק לפני
רגע צעק עליו .זו אהבת אב לבן ,שום דבר א ישנה את זה ,לא משנה אם הוא
לא שומע או כן שומע .כך יש אנשים שבליבם יש אהבה לה' ,זה לא משנה
מה יתן ה' ,שכר או ענש ,הוא אוהב את ה' .לדרגה הזו קראו רבותינו "דחילו
ורחימו" ,יראה ואהבה.
רבנו חיים ויטאל אומר שבזמן רבנו האר"י ,וכן רבי ישראל סלנטר המשיך את
דרכו ב"אור ישראל" ,ואמר שבימינו אין מושג להגיע לעבוד את ה' מתוך אהבה,
אין דבר כזה ,בימינו יש לעבד את ה' מתוך יראת העונש ,זה הסטטוס שיש
בעולם עכשיו .העולם ירד דרגה ,אי אפשר להגיע למצב ששמחים בייסורים
ועושים מאהבה .לא יכול להיות שאדם יהיה שמח כשיציקו לו בשמים ,הוא
יכול להיות שמח שיודע שזה מכפר לו על עונותיו ,אך הוא לא יכול להיות
שמח בהצקה עצמה כשמציקים לו.
הספר הזה של רבנו בחיי נכתב לפני תשע מאות שנה ,הוא כותב על אותם
אנשים שעובדים את ה' מתוך אהבה שזה דרגה רצויה יותר מתוך היראה.
אבל אנחנו ,התמקדות שלנו בעבודת ה' היא מתוך יראת העונש ,מתוך ההבנה
ש"-חטאתך תיסרך" ,כי אם אין לנו את ההבנה הזאת ,אנחנו לעולם לא נהיה
עובדי ה' ,לא נצליח לעבוד את ה' יתברך.
לכן הרמב"ן כותב שאדם היה מגיע לבית המקדש אחרי שהיה חוטא בשוגג,
ציוותה אותו התורה הקדושה להביא קרבן" ,האוכל בשר אבירים ודם עתודים
אשתה" ,מה ה' צריך את הבשר שלך? מה מטרת הקרבן? אומר הרמב"ן ,שהמטרה
של הקרבן היא אחת ,להראות לאדם
שיראה מה היה צריך לעבור על החטא
שעשה .תראה מה הגוף שלך היה
צריך לסבול ,והקדוש ברוך הוא לקח
פדיון תחת הגוף שלך.
מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת
הלבבות"
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למי אסור לצום?
עם ישראל מתכונן ליום הגדול והנורא ,יום הכיפורים ,לרובנו
אומנם קצת קשה עם הצום ,אבל בסוף אנו עוברים אותו
בשלום .לצערנו יש כאלה שאסור להם לצום וכמובן לאחר
שאלת רב מוסמך.
צום ממושך עלול לגרום לנזק רב ,אפילו עד כדי סכנת
חיים ,למי שסובל ממחלות כרוניות כמו יתר לחץ דם ,אי
ספיקת לב ,סוכרת ,מחלת לב איסכמית ,אי ספיקת כליות,
אי ספיקת כבד ומחלות ממאירות .לחולים במחלות אלו הצום
מהווה סכנה מחשש לירידת לחץ דם חדה ,שינויים חדים בכמות
המלחים בגוף ולירידה בערך הסוכר בדם .ולכן יש לעשות שאלת חכם
בכל מקרה לגופו.
לגבי חולי סוכרת ,ההמלצה אינה גורפת ,כי קיימים כמה סוגי סוכרת
והטיפולים די מגוונים .על כל חולה סוכרת לפנות לרופא המטפל שלו כדי

שיתאים לו באופן אישי את הטיפול וההנחיות לקראת הצום .בכל מקרה
מומלץ להחזיק בתיק סוכריה או שוקולד למצבי ירידת סוכר ותחושת
עילפון המתרחשת ביום כיפור עצמו או לקראת סיום יום הכיפורים.
הנה מצבים בהם כדאי להפסיק את הצום ,לאחר שאלת חכם במידת
האפשר:
חולי סוכרת שרמת הסוכר שלהם נמוכה ויש חשש להיפוגליקמיה ,צריכים
לשתות משקה ממותק באופן מיידי.
אצל חולים שסובלים מלחץ דם לא מאוזן בעקבות הצום ,תיתכן
ירידה קיצונית בלחץ הדם .במקרה כזה יש לשתות באופן
מיידי הרבה נוזלים.
בכל מצב של הרגשת עילפון או חולשה קיצונית  -מומלץ
לשתות נוזלים.
בכל חשש להתייבשות ,המתבטאת במיעוט במתן שתן,
זיעה קרה ,דופק מהיר ,חולשה כללית ותחושת עילפון  -יש
לשתות נוזלים.
נשים בהריון  -בכל סכנה לעובר כגון ירידה בתחושה של תנועות
העובר ,חולשה קיצונית ,צירים וחשש להתייבשות על רקע הקאות
מרובות ,יש להפסיק את הצום.
בכל חשש להתייבשות שמתבטא חולשה קיצונית ,דופק מהיר ,תחושת
עילפון ומיעוט במתן שתן אצל נשים מיניקות  -צריך יש לשתות נוזלים
ולהפסיק את הצום.
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לדון לכף זכות  /הרב אשר קובלסקי שליט"א
כתב רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע בספרו 'קדושת לוי' בפרשת שופטים,
מסתבר שמי שמכריע את גזר דינו של אדם – הוא האדם בעצמו .ולא רק
אותו – אלא גם את כל העולם כולו ,את כל שוכני תבל! זה תלוי בנו – בצורה
בה אנו דנים את זולתנו .יש מצוה מן התורה 'בצדק תשפוט עמיתך' ,זו מצוה
על אדם לדון את חברו לכף זכות ,לראות בו את הנקודות החיוביות ,להמליץ
טוב על יהודי אחר .מי שדן את חבריו לכף זכות – בכך הוא קובע שבשמים
ידונו אותו לכף זכות ,לשנה טובה ומתוקה .ומי שלא – ...עדיף שלא להמשיך...
ארבע מילים ,מסר עוצמתי – יוסי היה תלמיד כה מצטיין ,בלי עין
הרע ,זרע ברך ה' .מוכשר מבני גילו ,מבריק מבני כיתתו ,עד
שהמלמד שלו בכיתה ו' החליט שראוי ש'יקפוץ' שנה ,ויעבור
לכיתה ז' בעיצומה של שנת הלימודים .המנהל החינוכי בדק
את העניין לעומק ,בכל זאת – זהו נוהל חריג 'להקפיץ' תלמיד
תוך כדי שנת הלימודים ,אולם משנוכח לדעת כי יוסי אכן ילד
כה מצטיין ,מבריק ומוכשר – הבין שאין לו מה לעשות יותר
בכיתה ו' ,ונקבע כי הוא עולה לכיתה ז'.
המעבר נקבע ליום ראשון שאחרי חנוכה ,בתום חופשה קצרה ,כדי
שבכל זאת יהיה כאן קצת ניחוח של התחלה חדשה .בהתרגשות אין
קץ שב יוסי לספסל הלימודים ,ופנה לכיתה ו' ליטול ממנה את מיטלטליו.
משם ,קורן מאושר ,חש זכות כבירה לבוא בשעריה של כיתה ז' ,הוא כבר
ילד גדול...
חלפו כמה דקות ,ואל כיתה ו' נכנס המלמד ,הוא מביט על שולחנו ,ומבחין
בפתק חצוף במיוחד ,שההיגיון מחייב שמי שכתב אותו הוא יוסי ,התלמיד
המצטיין שעזב את הכיתה הבוקר .הוא קרא את הפתק שוב ושוב ,ולא האמין
למראה עיניו:
'ברוך שפטרני מעונשו של זה!'  -כך היה כתוב בפתק ,בכתב ילדותי ,באותיות
גדולות וברורות .המלמד התקשה להאמין' :יוסי? דווקא הוא?!?! הילד המצטיין

לפני מספר חודשים התבשרתי במהלך הריון שנדבקתי (בתחילת ההריון)
בוירוס הנקרא  ,cmvשעלול להיות מאוד מסוכן לעובר ויכול לגרום למחלות
ומומים קשים עד מאוד .מיד שלחו אותי לכל הבדיקות האפשריות :דיקור
מי שפיר ,יעוץ גנטי וכ'ו והייתי אצל טובי המומחים אשר אפילו רמזו לי
במקצת שאולי כדאי לחשוב על הפלה .אני לא יכולה לתאר במילים מה
עברתי באותם ימים.
בהוראת הרב אייל עמרמי שליטא החלטנו לא לעשות את כל הבדיקות,
אלא רק את הרגילות ולהמשיך את ההריון כרגיל .הרב אייל הורה לבעלי
שאקום לתיקון חצות ואתפלל בנץ החמה ואקפיד להיות בשלום עם כולם...
ואכן כך השתדלתי לעשות ,ולא היה קל ...בתוכי ידעתי שיש לי בבטן עובר
בריא אך ככל שהמשכנו במעקבים ובבדיקות נאמר לנו שהעובר קטן מידי
וזה מגדיל את האפשרות שהוא נדבק .במהלך כל התהליך הזה הרב לימד
בשיעורים שכל פעם שמבשרים על בשורה שהיא לא כל כך משמחת צריך

שאני ולא אחר נלחמתי כדי לשדרג אותו לכיתה הבאה ,וברגע האחרון הוא
נועץ בי חרב כה דוקרנית?!' כדי לוודא ,שאל את תלמידיו מי הניח כאן את
הפתק הלזה ,והם אישרו כי אכן כן ,יוסי הניח את הפתק על שולחנו.
עיניו של המלמד האדימו בזעם .לא רק שמדובר בחוצפה איומה ,מדובר
בבגידה כואבת .הרי כמה התמסר למען יוסי ,כמה התאמץ כדי שימצא מקום
בכיתה המותאמת לכישוריו ויכולותיו .והנה יוסי פוגע בו באופן כה נורא,
פשוט דוקר אותו בלבו! .המלמד התקשה לחזור לשלוותו ,נטל את הפתק
ואץ לכיתה ז' .הוא פתח את דלת הכיתה בתנועה חדה ,נכנס פנימה בזעף,
נעץ מבט ביוסי – תלמידו לשעבר ,ושאל קצרות' :יוסי ,האומנם? האם אתה
הנחת את הפתק הזה על שולחני?'
'כן' ,הנהן יוסי ,ולנוכח אישורו פתח המלמד בצעקות ,לעיני הכיתה כולה:
'האינך מתבייש? אני מתאמץ עבורך ,כמה טרחתי כדי להעביר אותך לכיתה
המתאימה לך ,זו ברכת הפרידה שלך? ככה אומרים תודה רבה?!' .המלמד
התנשף קמעא ,והמשיך' :אז למרות שהודות למאמציי אני כבר לא המלמד
שלך ,אבל כעת לך הביתה ,שם תחשוב טוב טוב אם נאה או יאה לכתוב כך
למלמד!' – חתם המלמד את צווחותיו ,לנוכח עיניהם הנדהמות של התלמידים...
ויוסי? יוסי פשוט פרץ בבכי נסער ,הוא התנועע בהתרגשות ופניו סמוקות
בביישנות .הוא השפיל את מבטו בחרדה ,ואמר בשקט ,תוך גמגום ביישני:
'אבל ,אבל ...אני בכלל לא כתבתי את הפתק הזה ...זה פתק שהילדים בכיתה
כתבו לי ,והנחתי אותו על שולחן המלמד – לטיפולו .אני לא כתבתי
את הפתק למלמד ,חבריי בכיתתי לשעבר – כתבו לי את הפתק,
כנראה בגלל שקינאו בי'...
'מה???' – המלמד היה המום ...עתה ,היה תורו של המלמד
להיבהל כדבעי .באותו רגע קלט את עומק הטעות שעשה,
כיצד בייש את תלמידו לעיני כל הכיתה על לא עוול בכפו.
לא יוסי כתב את הפתק ,הוא בכלל לא ניסה לפגוע .את הפתק
כתבו ילדים ליוסי ,ניסו לפגוע בו ,והוא רק ביקש ליידע על כך!
לשבחו של המלמד ייאמר ,שכאשר התבהרה התמונה ,לא נמלט
מאחריות למעשיו ,אלא שב לכיתה החדשה של יוסי ,התנצל בפניו
מעומק הלב על שפגע בו באופן כה קשה ,ואף העניק לו סכום כסף – כדי
שיקנה בו ממתקים עבור ילדי הכיתה החדשה...
סיפור מדהים זה ,מחדד עד כמה לעולם לא נוכל לפרש משהו כפי מה שהוא
נראה לנו .תמיד נחשוש כי יש משהו שאיננו יודעים ,יש פרטים שאינם בהירים.
אולי כל מה שנראה לנגד עינינו – הוא רק חלק קטן מהתמונה ,וכשתתבהר
כולה – נגלה עד כמה טעינו במבט הראשון שלנו ...הבה ניקח את המסר הזה
לחיי היום יום שלנו .כל כך הרבה פעמים אנו רואים אנשים עושים מעשים
שונים ,וממהרים להכריע ,לקבוע .והאמת ,האמת לא ידועה לנו באמת ,היא
חבויה בפרטים הקטנים .ולכן ,הבה נדון כל אדם לכף זכות.

לשיר לה' ולקבל הכל באהבה כי אין רע יורד מן השמים .הרב סיפר על זוג
שנסע לחול והמזוודות שלהם לא הגיעו הם שרו לה' ותוך כמה דק' הגיעה
מישהי שעזרה להם להחזיר את המזוודות בשלמותם.
המשכנו להאמין ולהתפלל שרנו לה' בכל רגע אפשרי ,כל אולטרסאונד
שהרופא בישר רעות אני בתוך תוכי שרתי "איזה טוב ה'  ...תודה רבה
לך ה' יתברך" ,"....ותן בנו אמונה שלמה ,להאמין שהכל לטובה לומר לך
תודה" – השיר של הרב .אפילו בחדר לידה שהדופק של העובר ירד ועלה
לא הפסקנו מלהאמין ולקוות לטוב ,וה' אב הרחמן ,היה שם איתנו בכל
רגע וב"ה זכינו לילדה בריאה ושלמה שכיום התבשרנו ב"ה שגם לא נדבקה
בוירוס ,ובחסדי ה' כל הבדיקות יצאו תקינות!!!! תודה לה' על המתנה שנתן
לנו .קראנו לילדה המתוקה שלנו הלל ,שנזכה תמיד להודות ל-הלל -ולשבח
לה' יתברך על הניסים והחסדים שעושה איתנו יום יום!! מודים לרב אייל
עמרמי על הדרך שהוא מלמד אותנו מלאה באמונה תמימה לה' ,בזכות
הרב אנו מתחזקים בשלום בית ,ובהמון דברים הרב שינה לנו את החיים.
יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :

שלום אני עובדיה יוסף ניסים ממכינה ב',
רציתי לספר לכם שמאוד כיף לי לבוא כל בוקר לכיתה כי אני נהנה
מהחברים והמשחקים ואני מאוד אוהב את הרבנים שלי והכי אוהב את
הפינוקים של הרב אייל ,תודה רבה לכל הצוות .עובדיה יוסף ניסים.
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שבועות שיצאתי משם ,איני מעודכן" .שוב שאל הרב" ,אבל לפני שהפלגת,
על מה דיברו שם ,על מה דווחו העיתונים?" .ענה היהודי" :הסינים בנו סכר
ענק ,שפנה עמק שלם להתיישבות חקלאית ,אבל הסכר נבנה ברשלנות ומסת
המים הכבירה ערערה אותו .הוא קרס ומאה אלף סינים טבעו למוות!" .ה'חפץ
חיים' הזדעזע" :אוי ואבוי ,מידת הדין מתוחה ,עד לסין הגיעה!"
"הרב ,מותר לשאול שאלה?" שאל" .ודאי" ענה הרב" .כשסיפרתי על מצבם
העגום של היהודים ,הגיב הרב בהשלמה .וכשסיפרתי על טביעתם של איכרים
סיניים ,מזדעזע הוא כל כך!?" .שאל בתדהמה" .ברכות יחולו על ראשך!"
אמר הרב" ,אמור לי ,בורשה היית?"
"ודאי! לראדין ,מגיעים דרך ורשה" ענה ,ושוב שאל הרב "כמה יהודים גרים
שם ,ומה חלקם באוכלוסיה?" .תמה היהודי אבל ענה" :מספרים שכשלוש
מאות אלף יהודים ,מתוך כמיליון תושבים" .אישר ה'חפץ חיים'" ,כך אומרים.
אמור נא ,אלו היית רואה אדם עומד בכיכר העיר ונואם באידיש ,אל מי הוא
פונה?" שאל" .מה השאלה? ליהודים העוברים ושבים!" .הקשה הרב "אבל
בעצמך אמרת שאינם אלא מיעוט!" .חייך היהודי " :אכן הגויים הם הרוב,
אבל אינם מבינים אידיש .אם דיבר באידיש ,ליהודים דיבר!".
לזאת חיכה החפץ חיים "כדבריך! אם כך ,הלא תבין? שטפון הגורף מאה אלף
יצורי אנוש' ,מי במים' ,השם ירחם ,שפת שמים הוא ,אותות ממרום .אך מי
מבין אותו? מי יתבונן בו ומי יזדעזע ממנו? הסינים? הם אינם מבינים שפה
זו! אם כן ,אל מי פנו ,למי אותתו? לנו! אבל אנו ,בראדין אנו .ומהיכן נדע על
האותות ,איך נשמע את הנאום השמימי? הביאוך הנה ,שתספר אודותיו!"...
זה המבט הנכון ,המפוכח ,המבט של ה'חפץ חיים' זצ"ל!
לגופם של דברים ,אין אנו יודעים בשל מה הרעה הזו ,וכידוע לב מלכים
ושרים ביד ה' ,ולא שר פלוני או מומחה אלמוני יושיענו .מה שיושיע אותנו
זה שנפקח את העיניים והאוזניים ונקשיב לקול ה' המדבר אלינו" ,נבין את
השפה" ,כי את השפה הזו "רק הירא את דבר ה' מבין" ,וכל השאר ימשיכו
לחפש תרופה מתחת לגשר .כשתרופה נמצאת בכלל במקום אחר ...אין ספק
שחובה עלינו להשמר ככל יכולתינו שלא נזיק לעצמנו וכ"ש שלא לזולתינו,
וגם זה מציווי ה' יתברך ,אבל אם רוצים אנו שלא תבוא המגיפה בגבולנו,
ראשית עלינו להבין את "השפה" ,נקבל על עצמינו להתחזק ולשוב בתשובה
ובעזרת ה' נזכה לביאת גואל צדק במהרה וימינו אמן.

רבי ישראל הכהן מראדין זצ"ל בעל החפץ חיים
אנו נמצאים בתקופה לא פשוטה ,כשמחוץ תשכל חרב ואולי גם מחדרים
אימה ,בכל יום שעובר אנו שומעים על יותר ויותר שנפטרו רח"ל ,יותר ויותר
חולים ,ומנגד אצל מקבלי ההחלטות בוקה ומבולקה ,כל אחד מושך לכיוון
אחר וכדברי הגמ' "קדירה דבי שותפי לא חמימי ולא קרירי" ,זה אומר בסגר
וזה אומר בסדר ,ובפועל שום דבר של ממש לא נעשה.
וכאן הבן שואל ,מה עלינו לעשות? לחפש חיסון ביתר שאת? להחריף את
הסגר? להכנס לבידוד מרצון? או שמא לפקוח את העיניים ולהבין מה הקב"ה
רוצה מאיתנו?!
מסופר ,על סוחר יהודי המתגורר בסין שהחליט לייבא בעצמו סחורות
מאירופה .הפליג ויצר קשרים עם יצרנים וספקים ,ולפני שובו נסע לראדין
לקבל ברכת ה'חפץ חיים' .הציג עצמו שמסין הגיע ,בקצה העולם" .מה
נשמע בסין?" ,התעניין ה'חפץ חיים' .נאנח היהודי" :העניינים יגעים .היהודים
מפוזרים .אין חינוך יהודי ,אין שחיטה כשרה ,יש ניסיונות קשים בשמירת
השבת ,השם ירחם!"
ה'חפץ חיים' לא התפעל .ענה" :צרתכם צרת רבים בדורנו .בקהילות רבות,
מאוסטרליה ודרום אפריקה ועד לדרום אמריקה וצפונה .חיברתי עבורם את
ספרי 'נדחי ישראל' .קח עמך כמה ספרים תפיץ אותם בסין .הם מורים איך
להחזיק מעמד בתנאים הקשים –מה עוד נשמע בסין?"
תמה היהודי :על מצב היהודים כבר סיפר ,על מה עוד ידווח? ואמר" :זה כמה

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

עיר שהחריב הקב"ה בימי אברהם אבינו.
כלי מלחמה מסוכן.
הפך המילה "טובות".
מילה נרדפת למילה" :ישפוט".
מילה נרדפת למילה" :תנו".
שם מקום במדבר ,אחד מסימני ליל הסדר.
שמעו השמים!
אני אחד משבעת המינים.

תשבץ
לפרשת
האזינו
א -תפילה הנאמרת בעשרת ימי תשובה
ב -שם נוסף לעשרת ימי תשובה
ג -על שמו נקרא הצום הראשון בשנה
ד -נפוץ שהרב נותן בשבת זו
ה -מצוה הנעשית כל שבע שנים
ו -נאמר עשר פעמים ביום כיפור
ז -תוספת לתפילת שמונה עשרה בימים אלו
ח -ברכתו של משה ליהושע
ט -לובשים בליל יום כיפור
י -יורש משה

1
2
3
4
5
6

חידון
האזינו

תשובות לחידה משבוע שעבר:

7

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?

8
9
אם פתרתם נכון תקבלו בטור המודגש צמד מילים
המבטאות את תוכן הפרשה" :

".

תשובה:
האשכנזים יברכו בשנה רגילה ארבע פעמים (בקידוש בשני הלילות ,ובתקיעת שופר
ביום הראשון וגם ביום השני),
ואילו הספרדים שלוש פעמים (אינם מברכים בתקיעת שופר ביום השני).
והשנה גם האשכנזים שלוש ,כי אין תקיעת שופר ביום א’ שלא ראש השנה ,מאחר
וחל בשבת.

תלמוד תורה
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זמני תפילות ושיעורים
* זמני חגי תשרי מפורטים בעמ 8
תפילות ושיעורים בשבת קודש

תפילות לימות החול

		
מנחה ערב שבת

( 18:05כ 30-דק' לפני השקיעה)

		
שחרית הנץ החמה

( 05:25כ 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

( 18:05כשעה קודם צאת השבת)

		
שיעור הלכה

( 18:35בשקיעה)

ערבית של מוצ"ש

( 19:05עם צאת השבת)

		
שיעור במדרש

( 19:25עד 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:

( 05:45כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
18:10
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 והשיעורים לחגי תשרי הבעל"ט
				
יום הכיפורים
14:00
מנחה ערב כיפור
18:00
לך אלי וערבית ליל כיפור
06:30
שחרית ,מנין אחד בשעה
15:30
מנחה  
18:00
נעילה של יום כיפור
18:52
סיום הצום לחולים וחלשים
19:03
סיום הצום לבריאים
חזנים לכיפור
הרב יהודה הררי רפול הי"ו
ערבית של כיפור  
אלחנן משמרתי הי"ו
שחרית יום כיפור  
רועי מלכא הי"ו
קריאת ספר תורה
בנימין בנימין הי"ו
מוסף יום כיפור  
הרב יהודה הררי רפול הי"ו
מנחה יום כיפור  
כבוד הרב שליט"א
נעילה יום כיפור  
יום שישי – ערב חג הסוכות
17:55
מנחה ערב חג סוכות
לאחר מכן דרשה וערבית של שבת ויום טוב
שבת וחג הסוכות
05:30
שחרית הנץ החמה           
07:00
שיעור בהלכות ריבית        
07:30
שחרית מנין ראשי            
12:30
תהילים לבנים                
14:45
שיעור לנשים ותהילים לבנות
15:30
שיעור הלכה ,שולחן ערוך   

מנחה מנין א'                 
שיעור מוסר                   
מנחה מנין ב'                  
אבות ובנים                   
שיעור הלכה                  
ערבית של מוצ"ש            
שיעור במדרש                
חוה"מ סוכות
05:50
שחרית מנין א (מנין הנץ)           
07:30
שחרית מנין ב
18:05
מנחה
מיד לאחר מכן ערבית
19:30
שיעור
20:15
ערבית מנין ב
הושענא רבה ושמחת תורה
22:30
ליל הושענא רבה  -תחילת הלימוד בלילה
17:45
מנחה ערב שבת ושמחת תורה
לאחר מכן דרשה וערבית של שבת ושמחת תורה
* הקפות מיד לאחר תפילת ערבית
שבת ושמחת תורה
07:30
שחרית שמחת תורה  -מנין אחד!
* קידוש סעודה ומזונות לאחר תפילת מוסף לכבוד החתנים  
16:00
מנחה
סעודה שלישית והקפות לכל הציבור 16:30
18:45
ערבית מוצאי החג

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

16:00
16:30
17:15
17:55
18:25
18:55
19:20

