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בזכות שמירת הלשון
כי לעולם חסדו

הדין בר"ה תלוי בהתגברות האמונה בימים נוראים

המגיד מקוזניץ אומר, שכל הדין בראש השנה הוא על מי שלא 
אכל לחם האמונה בפסח. במה דברים אמורים? כשעם ישראל 
יצאו ממצרים, ה' ציווה אותם לאכול מצות כדי שיקנו אמונה. 
כאשר אכלו את המצה נכנסה בהם אמונה. לכן מי שלא אכל 
את המצה עליו היה הדין, משום שבעקבות מעשיו היה לו פגם 
באמונה, ועל זה הדין של ראש השנה, לאו דוקא על אכילת 
מצה, אלא בימינו על שלא עשה האדם מה שיכל כדי להתגבר 
באמונה לקראת הימים הנוראים. הזוהר הקדוש קורא למצה 
"נהמא דמהמנותא", לחם האמונה, וצריך אדם בכל השנה ובפרט 
בימי חודש אלול, לחזק את עצמו שבכל מקרה שלא יבוא עליו, 

הוא יאמין בה' ורק בה' יתברך.
כך אומר חובת הלבבות )שער הבטחון, פרק ד'(, "הדברים שחייב 
המאמין לבטוח בהם על הבורא יתעלה... בענייני אויביו וחומדיו 
ומבקשי רעתו, יבטח בעניניהם על הבורא יתעלה, ויסבול חרפתם 
ואל יגמול להם כפועלם, אך יגמלם חסד, ויעשה להם כל מה שיוכל 
לעשותו מן הטוב, ויזכור בליבו שתועלתו ונזקו ביד הבורא יתעלה".
אדם שיש לו אמונה, אם מישהו עושה לו רע הוא מחזיר לו רק 
טוב כמה שיוכל. בזה "תתברר אמונתו", עתה רואים את האמונה 
שלו. ממשיך הרב ואומר "ואם ]הם[ יהיו סיבה להזיקו, יחשוב 
עליהם טוב, ויחשוד את עצמו ומעשיו", יחשוד שהוא עשה לא 
טוב לאלוקים, ולכן ה' שלח אותם לעשות לו רע, ויבקש כפרה 

מה' ובכך ישובו כל אויביו לאהוב אותו.
אלו נסיונות האמונה, ובהם אדם יכול להראות לקב"ה שהוא 
משתדל באמונה. אם מישהו בעבודה הלשין על שלא כיבו את 
האורות והמחשבים, עכשיו אותו אדם שהלשינו עליו צריך לעשות 
לו טוב, הולך וקונה לו בקבוק מיץ תפוזים קר. כמובן שאסור 
לומר לאותו מלשין שזה בגלל שהוא הלשין, שבזה עובר על מצוות 
"לא תקום", ואם יעשה כן זה מראה על אמונה, וזו הבחינה של 
ראש השנה. כשאדם עובר את הבחינה של ראש השנה, השנה 

שלו תהיה מוצלחת.
בגמרא )יומא ל"ח.( מסופר סיפור מפליא, על משפחת בית גרמו 
שהיו עובדים בבית המקדש, והיו אמונים על לחם הפנים שיצא 

טוב וטרי. ביקשו מהם חכמים להכשיר עוד אנשים שידעו להכין 
לחם הפנים כמותם ולא רצו, "זה סוד מקצועי של המשפחה" ענו. 
ראו החכמים שהם לא רוצים, פיטרו את כולם והביאו אומנים 
מאלכסנדריה שיודעים לאפות כדי שיאפו את לחם הפנים. הגמרא 
מספרת שלא היו יודעים לאפות ולרדות כמותם, הלחם היה יוצא 
טוב אבל היה מתעפש עם הזמן, ואצל בית רגמו מעולם לא התייבש.
חכמים הבינו שטעו כי בית המקדש צריך את הטוב ביותר, קראו 
לבית גרמו לחזור ולא באו, עד ש-"כפלו להם שכרם", שילמו להם 
פי שניים, ומכאן בא בן-עזאי ואמר "בשמך יקראוך, במקומך 
ישיבוך.. אין אדם נוגע במוכן לחברו אפי' כמלא נימה", חכמים 
פיטרו אותם, לא סתם אנשים, אלא חכמי ישראל, אבל ה' אמר 

'אף אחד לא יכול לגעת בפרנסתם', והחזירם למקומם. 
אומר המאירי על הגמרא הזו "ואפילו חכמים שכוחם רב ביותר 
לא יכלו לדחותם, כי הגזרה אמת והחריצות של החכמים לא 
צלחה", חכמים – שיש להם את הכח להוציא מי שלא מתאים, 
אף על פי כן, כשאדם בעל אמונה, אף אחד וגם לא חכמי ישראל 
יכולים לגעת בפרנסתו. מי שבטוח בחסדי ה' לא יפחד שמישהו 
יגע בפרנסתו. כך אומר הפלא יועץ )ערך פרנסה( שאפילו אם 
יהיו בעלי אומנויות כמוהו בכל פינה בעולם, לדוג' אדם יש לו 
חנות פלאפל, וכל מטר יש חנות פלאפל נוספת, לא תחסר לו 
לירה ממטה לחמו, וגם אם יראה שבסוף החודש יהיה פחות 

פדיון, הברכה תהיה גדולה יותר, "כי ברכך ה' אלוקיך".
ר' יהודה החסיד מספר, שהיה צדיק אחד, שכל מה שהיה מבקש 
מה' היה נענה. כעבור תקופה היה מבקש ולא נענה, והתחיל 
לעשות תעניות ולא הועיל. הלך לחכם ושאל למה זה? אמר לו 
החכם 'אתה מתפלל בספר שרשע כתבו'. ענה לו אותו חסיד 
'שכרתי סופר יהודי צדיק שיכתוב לי הסידור, למה הוא רשע?', 
ענה לו החכם 'כשכתב לך את הסידור היה ליבו מלא כעס וטינה 
על אחרים', ואם הדבר אמור כלפי מי שכתב את הסידור, ובגלל 
זה התפילות לא נענו, על אחת כמה וכמה כשהאדם בעצמו מגיע 

לתפילה כשליבו מלא כעס על אחרים.
מכאן נלמד עד כמה אדם צריך להתחזק באמונה ולגמול טוב 
למבקשי רעתו. כך האדם מתעלה ומגיע לדרגות גבוהות באמונה, 

ותפילותיו מתקבלות.

שבת שלום, אייל עמרמי

א"א לברוח עם החליפה!
על פי המשל
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אי אפשר לברוח עם החליפה!

מסופר על חנות מצליחה מאוד במרכז העיר. הפדיון היומי של החנות נאמד 
בעשרות אלפי שקלים ליום. אחד מעובדי החנות, תפקידו היה לאסוף את 
הפדיון היומי, ובסוף היום ללכת להפקיד את הכסף בבנק, אבל בכדי שלא 
ישדדו אותו, לאותו עובד היה מסלול הליכה קבוע, רק במקומות הומי אדם, 
ליד חנויות, הוא לא נכנס לסמטאות חשוכות, ואף כשהדרך התארכה מחמת 

כך, גם השעות שהיה הולך בהם, היו שעות שאנשים רבים מצויים ברחוב.
באחד הימים, גנב מתוחכם שם עינו על הבחור עם המזוודה, לאחר מעקב 
ממושך, הוא הבין מה יש בתוך המזוודה והוא החל להתחקות אחר אותו 
עובד, בתקווה שתגיע שעת הכושר בה יוכל לבצע את זממו. וכך במשך ימים 
רבים היה העובד יוצא מהחנות בדרכו אל הבנק, כשזוג עיניים מאחוריו. הגנב 
שראה כי העובד מקפיד ללכת רק במקומות הומה אדם, כמעט והתייאש. הוא 

חיפש רעיון מקורי כדי לגרום לעובד להיכנס למקום צדדי.
וכך לאחר מחשבה ניגש לאיזה חייט שחנותו הייתה בדרכו של העובד ואמר לו 
"נשלחתי מאת עשיר גדול מאוד, להכין בעבורו בגד"... "הגעת למקום הנכון"! 
אמר החייט, "אני תופר בגדים מאוד מיוחדים לעשירים...". אך 'השליח' הסביר 
לו כי העשיר לא יוכל להגיע בעצמו אל חנותו של החייט למדידות, משום 
שהוא עסוק מאוד בענייניו. "אז איך אני אתפור לו בגד?" ,שאל החייט. "הוא 

ביקש ממני שכשיעבור בחוץ אדם במידותיו, בגובה וברוחב שלו, נכניס אותו 
ונעשה את המדידות עליו. "בסדר גמור", אמר החייט.

הגנב חיכה שהעובד יעבור עם הכסף, ומיד כשהוא עבר ליד החנות קרא 
לחייט ואמר לו, "הנה, האיש הזה בדיוק במידות של אדוני העשיר", החייט 
יצא מהחנות ניגש אותו האיש וביקש ממנו "יואיל נא כבודו להיכנס אל החנות 
למדידות, בעבור העשיר הגדול...?", הבחור הסכים. הוא נכנס אל החנות, 
והחייט החל להלביש אותו בחליפות שונות מהבדים היקרים ביותר... תוך כדי 
שהוא מודד את החליפות, הניח העובד את המזוודה עם הכסף על הרצפה, 

לרגע הזה חיכה הגנב, הוא תפס את המזוודה וברח החוצה!
הבחור החל לצעוק: "גנב!!! גנב!!!" וניסה לרדוף אחריו, אבל החייט תפס 
אותו בידו, "אתה לבוש בחליפה שלי, אתה לא יכול לברוח מכאן תוריד את 

החליפה שלי, ואח"כ תרדוף אחרי הגנב..."
הסיפור הנו משלו של המגיד מדובנא, והנמשל הוא: בחודש אלול הקב"ה 

קרוב אלינו, בבחינת המלך בשדה, בכל יום אדם 
יכול להגיע להשגות ולדרגות גבוהות, מה שבמשך 

השנה אינו יכול להגיע. אך היצר הרע יודע 
טוב מאוד שבימים הללו של חודש אלול 
אפשר להרוויח שנה שלמה! אבל מה הוא 
יעשה? איך יצליח? הוא פשוט מלביש לכל 
אחד חליפה כפי מידותיו, עיסוקים משונים, 

טרדות שונות, העיקר שיצא מהאווירה של 
ויפספס את החודש הגדול  חודש אלול... 

והמיוחד.

בזכות שמירת הלשון

אי שם באחת מערי אירופה התגוררה משפחה נכבדה עתירת נכסים ולהם בת 
שהגיעה לפרקה. ההורים השקיעו כוחות ומאמצים כדי למצוא לבתם שידוך 
הגון. הם קיוו לראותה מקימה משפחה לתפארת ולרוות ממנה נחת אמיתי, 
וכך בשעה טובה ומוצלחת נמצא החתן המבוקש ונערכה מסיבת אירוסין 

בהשתתפות גדולי ונכבדי העיר.
אך לא ארכו ימי הצהלה, כעבור זמן מועט משבירת הצלחת ביקש החתן 
לשבור את השידוך. משפחת הכלה באה במבוכה, מחצאי משפטים שנאמרו, 
ממילות הסבר בודדות שקיבלו, הבינו שמדובר בשמועה רעה שהתגלגלה 
לאוזניו של החתן. ברור היה להם ששמועת שווא היא זו, מישהו אשר צרה 
עינו בעשרם הרב ניסה מן הסתם להפילם בפח. אך למרבה הצער קיבל החתן 
את השמועות כפשוטן. הוא לא נע ולא זע מעמדתו החד משמעית לבטל את 

השידוך. השידוך אכן בוטל ופני הכלה ומשפחתה חפו.
לאחר זמן לא רב זכו בס"ד לשבור צלחת בפעם השניה כאשר פיהם מלא 
תפילה לבורא עולם שישלים זה הבניין ויזכו להוביל בלב שמח את בתם היקרה 
לחופה לאחר הסבל והבושות שהיו מנת חלקם. היום הגדול הגיע, החתונה 
הגדולה נערכה ברוב פאר והדר, אך השמחה הרבה היתה מהולה כל העת 
בחשש. הפחד מפני השמועה חסרת היסוד לא נתן להם מנוח. בעיצומם של 
ימי השבע ברכות ניגש החתן הטרי אל הכלה המאושרת כשבידו מכתב מקומט 
וחיוור. הכלה אימצה את עיניה לראות, ומשהצליחה לקרוא הפכו פניה ללבן. 
הדיבור נעתק מפיה וכל גופה 
החל לרעוד. האיגרת הכילה, 
ללא קישוטי שפה מיותרים, 
ויבשות  קרות  עובדות 
בגנותה, מה עוד שאותם 
דברי גנות איומים לא 
היו ולא נבראו מעולם 
בדמיונו  רק  אם  כי 
המרושע של צר עין 

ורע לב כלשהו.

'אני?', חשבה הכלה מצומררת כולה, 'ממתי אני חולה במחלה קטלנית המתשת 
את כל כוחי? מדוע כתבו עלי שלא נותר בי הכוח אפילו להרים סיכה? והרי 
אני במיטבי'. ככל שהוסיפה לעיין בכתוב גברה בה תחושת הזעזוע. 'מה עוד?', 
חשבה בליבה, 'אני נתפסתי אל כת המשכילים?! מנין לוקטו דברי השווא 
הללו?' בקול שקט פנתה אל חתנה. "לשם מה אתה מראה לי את כל זאת? 

הרוצה גם אתה לגרשני בבושת פנים?"
להפתעתה הרבה האיר חיוך את פני החתן והוא נענה ואמר: "לא ולא, אמנם 
הגיעו הדברים לאוזני לפני יום הנישואין, קראתי את המכתב בלב כבד, אך 
לימדתי עלייך זכות. הרהרתי רבות והחלטתי שלא מדובר אלא בהוצאת שם 
רע, שכמובן לא אחפוץ וגם לא אוכל לקבל. אבל רציתי שתראי את המכתב 
במו עינייך, כדי שתלמדי לקח ומוסר השכל לכל החיים, רציתי שתחווי במוחש 

מהו כוחו העצום של לשון הרע, כדברי חכמינו מוות וחיים ביד הלשון".
הזוג המאושר זכה במשך השנים להקים משפחה לתפארת, כששמירת הלשון 
הייתה תמיד נר לרגליהם. השם זיכה אותם בבנים ובנות, אותם גידלו והצעידו 
בשביל החיים: לימדו לנצור לשונכם מרע ושפתותיכם מדבר מרמה. תמיד 

חינכו אותם לבקש ולרדוף את השלום ולברוח מן המחלוקת.
בן היה להם לאותו זוג, שהתגורר בעיר מסוימת בה פרצה מחלוקת גדולה, 
והוא בעל כורחו נקלע לתוכה. משמעמד הבן על חומרת המציאות ועל עוצמת 
המחלוקת שאפפה אותו, ארז חפציו, נטל את משפחתו ונמלט עד מהרה מעיר 

מגוריו. הוריו הורישו לו זאת, הטביעו 
בנפשו את אהבת השלום, את הזהירות מלשון הרע ומחלוקת. בשעת מבחן 

יצאו לאור פירות החינוך שלהם.
שנים לאחר מכן, משפרצה מלחמת העולם, נמחתה העיר ממנה ברח מעל 
פני המפה, בעוד לעיר אליה היגר לא הגיעה המלחמה כלל. ברוך השם זכו 

הוא ומשפחתו להישאר בין החיים ולהינצל מאימי המלחמה.
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תבלינים

הסיבה המרכזית שאנו עושים שימוש בתבלינים מסוימים היא בשל 
הטעם, הארומה והצבעים שהם יוצרים, אך כדאי לתת את הדעת 

גם ליתרונות ברפואיים שיש בתבלינים.
פפריקה האדומה – את הפפריקה מפיקים מפלפל צ’ילי 
חריף אותו מייבשים וטוחנים. פפריקה חריפה טוחנים 
עם הגרעינים ופפריקה מתוקה טוחנים בלי הגרעינים. 
מחקרים מראים כי החומר הנמצא בתוך הצ’ילי אשר נקרא 
קפסאיצין מסייע למנוע חלוקה של תאים סרטניים ובעל 

תכונות אנטי-דלקתיות עוצמתיות. בנוסף, נמצא כי פפריקה 
מסייעת באיזון רמות הכולסטרול. פפריקה עשירה בויטמין 

A והיא תוסיף לכל תבשיל שלכם טעם מעולה וצבע אדום יפה.
פלפל שחור –מופק מהפירות המיובשים של עץ הפלפל אותם טוחנים. 
הוא מסייע באיזון רמות החומציות בקיבה, מונע גזים ומספק לגוף נוגדי 
חמצון המסייעים בנטרול תנועת הרדיקלים החופשיים. יחד עם זאת, 
הפלפל השחור מסייע לבריאותו של הלב, תורם לאיזון רמות הסוכרים 

בדם ואף בריא לעיכול.
כמון – אמנם לא משתמשים בו בכל תבשיל אך הפעמים שכן משתמשים 
בו נותנות לגוף הרבה. את הכמון מפיקים מצמח הדומה בתכונותיו 
לפטרוזיליה. הוא מסייע לתהליכי עיכול. בנוסף, הוא הוכח כתבלין 

המסייע בהרגעת כאבי שיניים ומפחית משמעותית את הסיכוי לחלות 
במחלת הסוכרת. כפית אחת של כמון ביום תספק לגוף כמות אופטימלית 
של ברזל ומגנזיום. הוא מכיל גם ויטמין E, נוגד חמצון עוצמתי ומסייע 

בחיזוק המערכת החיסונית.
כורכום – רבות נכתב ונאמר על שורש הכורכום שצובע את כל התבשילים 
שלנו בצהוב אקזוטי. את התבלין מפיקים מהשורש עצמו אשר מכיל 
חומר נוגד חמצון הנקרא כורכומין הנחשב לנוגד דלקות עוצמתי במיוחד. 
בנוסף, מחקרים מראים כי הוא מסייע בבלימת תהליכים סרטניים בגוף, 
מסייע באיזון רמות הכולסטרול ואף מפחית את הסיכוי לחלות במחלת 
האלצהיימר. שילוב של התבלין תספק לגוף חלק מתצרוכת הברזל 
והמגנזיום היומית לה גופנו זקוק. מומל. לשלב אותו עם 

פלפל שחור.
קינמון – מתאים גם לתבשילים, למאפים מתוקים, לדייסות 
וקינוחים. את הקינמון מפיקים מתוך הקליפה הפנימית של 
ענפי עץ הסינמוניום אשר גדל בסרי לנקה. לא רק שהוא 
מספק לגוף מגוון של רכיבים תזונתיים דוגמת מגנזיום, ברזל, 
אשלגן, ויטמין C ועוד, הוא גם ידוע כתבלין המסייע באיזון 
רמות הסוכרים והכולסטרול בדם, מצוין לטיפול במיגרנות, משפר 
את הזיכרון ואף מסייע בהפחתת כאבי מפרקים כתוצאה מדלקת. 

אם אתם סובלים מכאב גרון, נסו חליטת קינמון, זה יכול מאוד להקל.
אורגנו – מתאים למאפים, פיצות וסלטים אך יותר מהכל הוא נחשב 
לאנטיביוטיקה הטבעית של הטבע. את התבלין עצמו מפיקים כמובן 
מהצמח והוא נחשב לנוגד חמצון עוצמתי המסייע למנוע נזקים חמצוניים 
בגוף ואף יעיל למניעת סרטן. בנוסף הוא מומלץ לטיפול בבעיות עיכול 
ובעל תכונות אנטי בקטריאליות עוצמתיות במיוחד. אם רוצים להרגיע 
נפיחות בשרירים ובמפרקים, ניתן להכין חליטה עם אורגנו מיובש ולהניח 

על האזור הנפוח ולעטוף עם מגבת נקייה.

סמא דיסורי קבולי

מי הוא איש תורה, אומר הרמב"ם באגרות, שאין מדובר בזה שיודע לדקלם 
את דפי הגמרא בע"פ, אלא איש תורה הוא הקונה גבורה נפשית. כך לשונו, 
אנשי התורה יקנו לנפשם גבורה, והם הגיבורים באמת, לא תשתנה נפשם ולא 
תתרגש. מי שהוא איש תורה הוא יודע לחיות גם את הסבל. הוא יודע שהסבל 

סוחב אחריו הרבה אור. כל סבל יביא אחריו אור, זה הכלל.
אם בא לאדם דבר טוב בלי סבל, זה לא דבר טוב, זה יעשה לאדם הרבה רע 
בחיים. אם בא לאדם משהו עם עמל, עם סבל, עם קושי, שידע האדם שיהיה 
ערך נצחי לדבר הזה. זה ייתן לו הרבה נחת רוח, הרבה עונג, לכן הרמב"ם אומר 
שאלו הם אנשי תורה. עוד אומר הרב, שאנשי התורה יקנו מידת ההסתגלות, 
שאדם יהיה מוכן להסתגל לסבל. הקדוש ברוך הוא לא יעמיס עליו סבל שהוא 

לא יכול לשאת, אין דבר כזה, לפום גמלא שיחנא.
התקשר אלי מישהו, ואמר לי: אני עם ארבע ילדים וגר בשכירות. יום אחד 
בא אלי בעל הדירה ואומר לי שהוא מוכר את הדירה, כל הילדים שלי כבר 
מסודרים במוסדות חינוך, בשבוע הבא אני צריך לפנות ואני לא מוצא דירה. 
האם ביקשתי מהשם דירה בחינם? תן לי דירה, אני אשלם, לא ביקשתי חינם, 

ושאל האם לא כואב לה' שאני אלך עם ארבע ילדים לרחוב?
אמרתי לו, אם היית בא פעם אחת לתפילה ואומר: ריבונו של עולם, אני 

יודע שבימי חיי המרתי הרבה מאד את רצונך, עברתי הרבה עבירות, מגיע 
לי להיזרק לרחובות, ואתה ריחמת עלי ונתת לי חיים בריאים ומאושרים, 
וכעת בעל הדירה שאני גר אצלו החליט למכור אותה, וגם עכשיו חמלת עלי 
ובמקום להיות מושלך ברחוב, דאגת לי שאני אהיה אצל חמי חודש ימים. 
תדע לך ריבונו של עולם אני מודה לך, אני מקבל את זה. כך אומרת הגמרא 
על היסורים, לקבלינו בשמחה. נגרם איזה שהוא סבל, אם לא תקבל אותו 
בשמחה, ה' יתברך לא לא ימהר לפדות אותך. "ואנכי אפדם", אני בא לפדות 
אותך, "והמה דברו עלי כזבים". אתה טוען למה אין לי דירה? ומה הבעיה של 
המשכיר, אני אשלם... אבל בעצם הטענה היא כלפי הקב"ה, יש אדם שמוציא 
את זה בפה ויש אדם משאיר את זה בלב. מה אתה חושב, האם להשם יש 
בעיה לתת לך דירה? ה' יתברך מבין שמגיע לך איזשהו סבל וחבל עליך, אז 

הוא נותן לך את זה בתוך הבית.
הרא"ש כותב שלרמב"ם מתו שני ילדים בראש השנה, ואילו מה שהעסיק 
את הרמב"ם באותה העת זה השופר. מהיכן החוסן הזה? אומר הרב בחובת 
הלבבות, שאדם שיאמץ את השכל, זה יתן אותות לבד, הוא יהיה משוכנע, 
הוא לא יצטרך שאיזה רב יחזק אותו. אותו הקוד האלוקי שטמון בשכל, יתן 

את האותות. אדם יקבל את 
מלכות השם, יקבל את הרע, והכל 
יהיה בסדר. "כי אז תצליח את דרכך, 
ואז תשכיל...", זה נכון, יש חושך, זמן 
של הסתר פנים, אבל הזמן הזה הוא 
מאת ה' והוא יעבור עד מהרה ויגיע 

האור.
מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת 

הלבבות"
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יעקב מוקיר ליל שבת

מקסיקו סיטי. שנת תשמ"ה. יעקב הוא איש עסקים מתושבי העיר הגדולה. 
בדרך כלל אינו עוסק בהשקעות ענק – אך הפעם השכימה לפתחו הזדמנות 
מיוחדת. היה זה בניין גדול באזור מבוקש, שעמד לרכישה במחיר מציאה. הוא 
יוכל לגייס הון, לקנות את הבניין ולהשביחו, ולמכרו אחר כך ברווח הגון ביותר.

התסריט להצלחת המיזם עמד על ההנחה שהוא יצליח, כנראה, למכור את הנכס 
זמן קצר לאחר השבחתו. אולם אם הקונה המיוחל יתבושש חלילה מלהגיע, 
הוא עלול להפסיד סכומים עצומים, עקב הריביות הגבוהות והמתמשכות 
שייאלץ לשלם, על ההלוואות שייטול למימון הפרויקט. הוא הלך על גשר צר 

מאוד. אם יצליח – ייהפך לעשיר מופלג. ואם לא – הוא עלול לפשוט 
את הרגל ולטבוע חלילה בים של חובות וריביות.

לאחר הרבה היסוסים ומחשבות נכנס לעניין. הוא לווה סכומים 
גדולים מהבנקים, רכש את הנכס והחל להשביחו במרץ ולהכינו 
למכירתו במהרה. תוך כדי הדברים הללו אירע גם דבר מבורך 
בחייו הפרטיים: יעקב, שהיה איש חילוני לכל דבר ועניין, החל 
להתקרב קמעה-קמעה לחיי תורה ומצוות, ואף החל להשתתף 

בשיעורי תורה מספר פעמים בשבוע. תהליך החזרה לא נעשה 
כמובן ברגע אחד. בשלב בו עוסק סיפורנו, הוא אפילו לא זכה 

עדיין לשמור שבת לגמרי כהלכתה. אולי מחוסר ידע. אולם דבר אחד 
כבר הספיק לקבל על עצמו בכל תוקף – ללכת לבית הכנסת בליל שבת 

לתפילת ערבית וקבלת שבת. הוא נהג כך בקביעות וברצינות. חוק בל יעבור.
וכך, בד בבד עם התקרבותו לאביו שבשמים, נשלמה גם עבודת השבחת הבניין 
בשעה טובה. הבניין הנאה והמשופץ עמד למכירה לכל דורש. אולם התקווה 
הגדולה למכירה מהירה וסוחפת, לא הגשימה את עצמה. שבועות וחודשים 
נקפו, ושום משקיע לא נראה באופק. כל שבוע שעבר ללא שינוי ובשורה בכנפיו, 
הביא הפסדים גדולים, עקב תשלומי הריבית העצומים שכרסמו באחוזי הרווח, 

שאליהם נשא את נפשו. עיניו רואות וכלות ואין לאל ידו להושיע.
יום אחד החל האור לזרוח בקצה המנהרה. זוג מיליונרים מצרפת החלו להתעניין 
ברצינות בבניין. הם הגיעו לשבוע ימים למקסיקו כדי לבדוק ואולי גם לסגור. 
סדרת הפגישות עמם לא היתה אמורה לקחת יותר מיומיים-שלושה. אולם 
העסק המורכב של הדיונים והבירורים והסידורים, נסחב לבסוף הרבה יותר 

מהמצופה.

הימים נקפו במהירות. ביום שישי בשעה מאוחרת, עדיין ישב יעקב בעיצומה 
של פגישת עבודה מתישה. טיסתם של המיליונים עמדה לצאת בשבת בבוקר 
חזרה לצרפת. הם באו מלכתחילה רק לשבוע. עתה היו כולם בהולים ודחופים 
להשלים את העסקה טרם הטיסה. תוך כדי הדיונים והסיכומים מלאי התקוות, 
הביט פתאום יעקב החוצה מהחלון. הוא הבחין בשמש ההולכת ושוקעת והתנער 

כאילו באחת מחלום עמוק.
איך שכח? הלא שבת המלכה ממשמשת ובאה! עליו ללכת עכשיו לבית הכנסת! 
הוא אינו יכול לוותר בשום אופן על התפילה השבועית החשובה! הוא החל 
להאיץ בבני שיחו, ולהסביר להם שעליהם לסיים במהירות כי עליו ללכת לבית 
הכנסת – אך הצרפתים מיאנו לשמוע. יעקב עמד עכשיו לפני ניסיון לא פשוט. 
מעטים במצבו זכו לעמוד בו. גורל חייו הכלכליים עמד כאן על המאזניים. 
אם לא ימכור את הנכס במהרה, הוא עלול להפוך לפושט רגל אומלל. האם 

יעזוב עכשיו את הכל?
קשה להבין ולהשיג מניין באה לו העוצמה והנחישות – אך הוא עמד בניסיון 
בגבורה. לא מדובר כאן ביהודי רגיל מהשורה, ששמירת שבת טבועה בדמו 
משחר ילדותו. הוא אפילו לא ידע ושמר בעת ההיא על כל ההלכות! בסך הכל 
החל ללכת לבית הכנסת בליל שבת! אך בכל זאת, לא הסכים בשום אופן לוותר 
על הנהגתו החדשה, שסימלה אצלו את מחויבותו לעבודת ה' ולדרכו החדשה. 
הוא עזב באמצע את כל האסיפה, והלך לשיר 'לכה דודי' בבית הכנסת. 
הצרפתיים זעמו וכעסו, ולמחרת טסו לארצם בלי לקנות את הבניין.
יעקב דאג מאוד. הוא לא היה רגוע ושליו בבית הכנסת, לא 
התעלה על כנפי נשרים. לא חש כמי שמלאכתו עשויה. הוא 
היה בסך הכל אדם פשוט, ללא השגות מרוממות. אולם למרות 
זאת היה שלם לגמרי עם החלטתו. בליל שבת מקומו בבית 

הכנסת, ולא בישיבת עסקים.
עברו שבועיים ימים. הדבר אירע ביום חמישי בבוקר, ב-19 
לספטמבר למניינם. לפתע פתאום רעדה האדמה במקסיקו סיטי, 
והותירה אחריה חורבן והרס רב. אזורים שלמים מהעיר נפגעו ברעידה 

הקטלנית. אלפי בני אדם נהרגו ועוד אלפים רבים נפצעו.
גם האזור בו שכן הבניין של יעקב – נפגע כולו. אולם, למרות שכל הבניינים 
מסביב קרסו או ניזוקו, הבניין שלו עצמו נשאר למרבה הפלא שלם לגמרי, 
בלי שום היזק רציני. הנה כי כן. הבניין השלם היחידי שנותר באזור כולו – היה 

של יעקב 'מוקיר ליל שבת'.
עכשיו גם הגיעה לה ההזדמנות העסקית, משרדי ממשל שונים שנפגעו ברעש 
הגדול, נזקקו בדחיפות לבניין כשיר וחזק, כדי שיוכלו להמשיך בפעילות ולשקם 
את הנזקים. אך לא היה כמעט בנמצא דבר שכזה. רוב הבניינים שנשארו לעמוד 
על תילם – נזקקו לשיפוץ מתמשך. בבת אחת נוצר ביקוש היסטרי והמוני לבניין 

המצוין שנותר לפליטה, כשהמחיר נוסק כמובן לגבהים לא מוכרים בעליל.
עד מהרה מכר יעקב את הבניין, במחיר גבוה ומפולפל מכפי שאי פעם יכול 
היה להעלות על קצה דעתו. השבת לא נשארה חייבת, ואף הוסיפה לו בונוסים 

עצומים ונדיבים כיד מלכו של עולם...
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שלום לכולם,

אני מעדיף להישאר בעילום שם, אני שומע את מו"ר הרב אייל עמרמי 
שליט"א בערך 5 שנים, הסיפור שלי מתחיל במקום עבודתי, אני עובד באותו 
מקום עבודה כ-11 שנה, התחלתי בתור עובד בתפקיד פשוט יותר ולאט 

לאט התקדמתי וב"ה נכון להיום אני בתפקיד בכיר בחברה.
לצערי ישנם אנשים שההתקדמות שלי הפריעה להם מאוד, ואחד מהם לפני 
מס' שנים פשוט הפסיק לדבר איתי והחל לדבר עליי עם עובדים אחרים, 
בזמן שאני יודע שלא עשיתי דבר שאינו כשורה, הדבר היחיד שהפריע לו 

זו ההתקדמות שלי.. וכך במשך שנה בערך, הבחור הזה לא מדבר איתי, 
אבל אני לא נגררתי.

הודות למו"ר הרב שלימד אותנו בשיעורים שהכל מה' יתברך והבעיה היא 
אצלנו תמיד, ואף פעם לא אצל השני, המשכתי לדבר איתו רגיל, לא דיברתי 

עליו רעה, הייתי משבח אותו בפני בעל הבית כל הזמן...
היום זכיתי, שאחרי תקופה הוא הבין שהוא התנהג שלא כשורה ,וחזר 
לדבר איתי כרגיל, ואני יודע שאילולא שיעוריו של מו"ר לא היה שום סיכוי 
שהייתי מתנהג כמו שהתנהגתי, ובטוח שהייתי מגיב אחרת, ומתנהג איתו 
לפחות באותה מטבע שהוא התנהג איתי וכך יכול להיות שהייתי גורם 

למחלוקת נוראה.
תודה לכב' הרב, בלעדיו היינו חיים בשנאת חינם, בגאווה, והכי גרוע מבלי 

אמונה... הרב נתן לנו חיים.

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל: b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

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

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



רבי שמואל מסלנט זצ"ל

רבי שמואל מסלנט היה רבה של ירושלים לפני יותר ממאה שנה. על חוכמתו 
וגדולתו של הרב נוכל ללמוד מהמעשה הבא, וגם על רגישותו שלא יפגע אף 

אדם מישראל, וגם אם עשה הוא לא בסדר.
התרגשות רבה הורגשה בביתו של ראש החברא קדישא בירושלים. המטבח 
הקטן היה צר מהכיל את הנשים שעמדו ובישלו בו את מיטב המאכלים, 
לכבוד הסעודה שתיערך בערב. מסורת היא שביום פטירת משה רבנו, אנשי 
החברא קדישא נהגו בו כיום צום ותשובה ובקשת סליחה מהנפטרים, שמא לא 
נהגו בהם כבוד כראוי, ובערוב היום נהגו לקיים סעודה גדולה אליה הוזמנו 
כל אנשי החברא קדישא, וכן רב העיר ושאר חשובי המקום שנשאו דברים 
בגודל ענין חסד של אמת. על הכיריים עמדו סירים מבעבעים כשמדי פעם 
אחת הנשים מסירה את המכסה ומערבבת היטב למען לא ייחרך התבשיל.

לפתע, כמו משום מקום, הופיעה רוח ירושלמית עזה ופתחה את החלון 
בזעף, עיני הנשים עקבו בבהלה אחר כד החרס שעמד על החלון כיצד הוא 
נופל עם כל תכולת החלב שבתוכו הישר לסיר הבשר, "בשר בחלב", צעקו 
יחדיו! כד החלב גדול, ואין בסיר פי שישים מכמות החלב. מהומה קמה 
בבית, השעה היתה מאוחרת, עוד מעט יתאספו האורחים ואין פנאי לבשל 

בשנית והסעודה מה יהא עליה?

"גש לביתו של רבינו, רבי שמואל סלנט", ביקשה האשה מבעלה, "אולי 
בחכמתו הרבה ימצא דרך להתיר את הבשר". אך בעלה משיב לעומתה: 
"קשה להניח שימצא היתר, הן כמות החלב היתה גדולה". לאחר הפצרות 
חוזרות ונשנות שם את פניו לעבר ביתו של רבה של ירושלים, הרה"ג רבי 
שמואל מסלנט זצ"ל, והציג בפניו את השאלה. "חזור לביתי בעוד כשעה", 

השיב הרב לשואל המופתע מכך שלא אסר מיד את התבשיל.
כשחזר אל הרב בשנית, אמר לו הרב כי המאכל כשר ללא שום פקפוק, "אך 
איני יכול לומר מדוע פסקתי כך, ואף אני אבוא לסעודה ואוכל מאותו בשר". 
ראש החברה קדישא חזר במהירות לביתו ובישר לאשתו את פסק ההלכה, 
אנחת רווחה יצאה מפיה, אך סקרנות אחזה בכל השומעים מדוע מסתיר 

הרב את סיבת הפסק, דבר שאיננו נוהג בכך?
שנים מספר עברו והמאורע נשכח כטבעו של עולם, שעתו של החלבן להיפרד 
מן העולם הגיעה, ואנשי החברא קדישא נקראו למיטתו, ואז התגלה הסוד: 
"לאחר שהרב נשאל את השאלה הוא שלח מיד לקרוא לי – החלבן של העיר, 
וביקש שאגלה לו בסודי סודות האם אני מוסיף מים לחלב או שחלב נקי 
הוא", החלבן נאלץ להתוודות שהוא מוסיף מים, ר' שמואל הביט בו בעיניים 
רחמניות והוסיף לשאול לכמות המים, ומשנענה פטר את החלבן לביתו תוך 
שהוא מרגיעו שאיש לא ידע את סודו. ואז נפנה ר' שמואל לחשב את הכמויות 
והגיע לכך שיש פי שישים בכמות התבשיל, וכדי לא לבייש את החלבן, לא 

פרסם את טעמו של הפסק.
כולנו יודעים שחוכמתם של גדולי ישראל היתה לשם דבר, אך רגישותם לזולת 
של גדולי ישראל גדולה אף יותר, וזוכים הם להדמות ליוצרם, כמאמר רבותינו 
ז"ל )מביאם החינוך, מצווה תרי"א, ללכת ולהדמות בדרכי ה' יתברך(, שנצטוינו 
לעשות כל מעשינו בדרך הישר והטוב בכל כוחנו, ולהטות כל דברינו אשר 
בינינו ובין זולתנו על דרך החסד והרחמים, כאשר ידענו מתורתנו שזהו דרך 
השם וזה חפצו מבריותיו, למען יזכו לטובו כי חפץ חסד הוא, ועל זה נאמר 
"והלכת בדרכיו", מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום, אף אתה היה רחום, 
מה הקדוש ברוך הוא נקרא חנון, אף אתה היה חנון...", מדברים אלו מובן 
היטב שהזוכה לעשות כן ולהדמות להשם, זוכה לטוב השם גם הוא, ה' יזכנו.

תפזורתתפזורת
לפרשתלפרשת
כי תבאכי תבא
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תשובות לחידה משבוע שעבר:

מילים:

גר, יתום, אלמנה, ארור, ברוך, דם נקי, אמן, 

תורה, גוים, זנב, הר גריזים, עם קדוש, לוים, 

אבנים, מזבח

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

בן כמה הוא? 

תשובה:
36 הוא גילו. 3*6 זה 18 והגיל יוצא כפול שניים

שמי משה חיים ואני לומד בכיתה ו'
התלמוד תורה הכי טוב אני מאד מרוצה צוות המלמדים טובים ומקשיבים 

לי תמיד וממש כיף לי פה . התחלנו בצורה טובה.

 

 

 ע מ ק  ד ו ש כ ת א
 ם י נ ב א ך ה ו ר
 ק  מ י ו ג ו צ ר ו
 כ ז ד ת ה ר ד ה ר
 ר ב כ מ ו ב ג ה ק 
 ה ח ק  ה נ מ ל  א ל 
 כ ג ט ז מ ק  ד ד ו
 ר ו ק  ג א ה י ה י

 ב ה ר ג ר י ז י מ

לסבא יהושע שעון זהב ישן, כזה שלא עובד על סוללה, אלא 
על קפיץ שיש למתוח בעזרת מפתח, סבא מותח את הקפיץ 

פעמיים ביום.
סבא מסובב את מפתח השעון שלושה סיבובים כשהוא קם 

בבוקר בשעה 5:30 להשלים את מה שהתרוקן בלילה שעבר, 
ופעם נוספת ב-7 סיבובי מפתח לפני שהולך לישון בלילה. 10 

סיבובים אלו מספיקים בדיוק ליום שלם. 

חידהחידהבאיזו שעה סבא יהושע הולך לישון?
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לאחר  תערוג  כאייל  בת"ת 
שבוע מפתיחת זמן הלימודים 
יצאנו במבצע פדגוגי מיוחד 
מבצע כתיבה אשר מועדד 
את הילדים לכתיבה נאה יפה 
ובשפה ברורה כמו כן מורנו 
הרב וכן מפקח הרשת הרב 
חיים סבג נכנס לכיתות ועקב 

מקרוב והתרשם מאד.

ה
תור

ד 
מו

ל
ת



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

05:10 )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  

18:35 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:05 )בשקיעה( שיעור הלכה  

19:33 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

19:55 )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    05:30 )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      18:40

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       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 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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