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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 :

שבת חג הסוכות ,גליון  ,429י"ד תשרי תשפ"א
השמחה כאות לאמונה
רבי אלימלך מליז'ענסק אומר שכשאדם נמצא בסיפוק ובשמחה
תמידית – יש לו אמונה ,וכותב בעל האורחות צדיקים (שער
השמחה) "כי המאמין בלב שלם והבוטח בעזר הצור הוא השמח
לעולם" ,מי שתמיד מאמין בה' שום משבר לא יכול לקחת לו את
השמחה ,הוא מאמין בה' שהכל לטובתו ,וממשיך הרב "כמו החולה
שאוכל סמים המרים בשביל הרפואה" ,הוא יודע שכאשר בא לו
משהו מר זה מרפא אותו מאיזו מידה רעה ,ולכן "הוא חופשי
מדאגות העולם" ,הוא בן חורין אמיתי ,אין לו דאגות! "כי השמחה
כוללת הכל" ,מי שיש לו שמחה ,קיבל הכל' ,הכל כלול במחיר'.
ואילו להיפך אומר הרב "הדואג על העולם הזה אין לו מנוחה",
אדם שדואג על הפרנסה ,על הילדים ,על הבריאות ,אין לו מנוחה,
וכל העבודה של היהודי היא רק אל המנוחה ואל הנחלה" ,ולכן
השמח בחלקו הוא העשיר" ,הוא יודע שנמצא בידיים של ה'
והקב"ה דואג לו יותר ממה שהוא דואג לעצמו.
אדם צריך לדעת' ,אם אין לי שמחה עכשיו אין לי אמונה',
כשאמרה התורה (דברים כ"ח) "בבוקר תאמר מי ייתן ערב" ,את
זה אומר הדואג ,אבל מי ששמח לא מחכה שהזמן יעבור' ,טוב
לי עכשיו ,אני לא דוחק את השעה'" .כי בו ישמח ליבנו כי בשם
קודשו בטחנו" (תהילים ל"ג) – 'אני שמח כי אני בוטח בה' ,אני
יודע שכל דבר בעולם הזה זה הקב"ה'.
לכן ממשיך בעל האורחות צדיקים" ,וזה שאמר 'שמחו בה' וגילו
צדיקים' ,וכן 'אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה' ...והעושה מצווה
בשמחה יש לו שכר אלף ידות יותר ממי שהמצוות עליו למשא",
שניים באים לבית כנסת ,ואחד מקבל פי אלף שכר מהשני ,שהוא
מגיע בשמחה לתפילה וללימוד תורה.
נמצא אם כן ,שהמאפיין הגדול ביותר של אדם מאמין זה השמחה,
אדם צריך לבדוק את עצמו 'האם אני אדם שמח ,נכנס הביתה
עם חיוך? אני מסופק במה שיש לי? אני מרוצה? אם כן אני
מאמין בה' אבל אם לא ,גם אם רק לפעמים אני קצת לא שמח,

אז אני לא מאמין בה' ,ואפילו שיש לי הופעה של אדם מאמין'.
אומר ר' אלימלך מליז'ענסק (נעם אלימלך וישב) "ותקרא שמו
ראובן – ראו-בן .רמז שהוא בן למקום ברוך ,והיינו הצדיק העובד
את ה' מאהבה ומשמח את המקום ברוך הוא בחדווה ושמחה",
הוא משמח את ה' ע"י השמחה שיש לו ,לכן אמרה לאה 'תראו!
זה בן' ,אומר ר' אלימלך ,שאם ה' רואה שאדם שמח אז גם הוא
שמח ,כי "ה' צילך" ,לכן ממשיך הרב" ,וזה שאמרו חז"ל בזמן
שעושים רצונו של מקום נקראים בנים למקום ,כוונתם עושים
רצונו שמשמחים את המקום במעשיהם ,"..לכן מוסיף הרב (פרשת
וארא)" ,כשרוצים להכניע את הקליפה צריך להיות תמיד בשמחה,
כי כשהוא שמח אין שום עצבות ותוגה" ,אם אדם שמח אין להם
מקום אצלו ,כי הם מחפשים את הכעס ומרירות.
עוד אומר ר' אלימלך (פרשת במדבר) "וידבר ה' אל משה במדבר
סיני ,נראה שהתורה מלמדת לאדם איך שיתנהג עצמו ,כי היות
שהתורה נתנה בסיני ,למען ילמד האדם תמיד להיות מוכנע גדול
ונבזה בעיניו ,כדרך שעשה השם יתברך שמאס בהרים הגבוהים
ובחר בהר סיני הנמוך מכולם" .אדם צריך להיות מוכנע גדול,
כגון שהבוס או השותף רוצה שיהיה ככה אז שיהיה כך .ה' בוחר
בשפלים" ,רק לזה צריך האדם שלא יתעצב ,שמחמת גודל ההכנעה
יפול בעצבות ...לכן הזהירה התורה עליו להיות תמיד בשמחה,
וזהו "במדבר סיני באוהל מועד" ,שיכניס עצמו לאוהלו של מועד,
הוא לשון שמחה ,כי מועד הוא לשון יום טוב" ,צריך להיות כנוע
כמדבר סיני ,אבל עם זאת באוהל מועד ,שמח כמו אוהל של חג.
אומר השפת אמת "כי האדם השלם לפי מה שהוא שלם יש
שמחה" ,כמה שיש לו יותר שמחה הוא יותר שלם .הוא האדם
שנהנה מכל רגע ומכל מצב בחיים .כי יראה אמיתית מביאה
שמחה ,אדם שרואה את ה' ,יש לו יראת שמים – הוא המלא
בשמחה .חז"ל אומרים "שמחתי מתוך יראתי" .יצחק אבינו היה
מלא פחד ,נאמר עליו 'פחד יצחק' ,אבל בכל זאת נקרא יצחק על
שם הצחוק ,לומר לנו שלמרות שכל הזמן היה מלא פחד ויראת
השם ,היה צוחק ,היה מלא שמחה .אפילו כשאביו רצה לעקוד
אותו היה שמח "עין במר בוכה ולב שמח" .השם יזכנו ליראה
אמיתית ושמחה ואמונה בו יתברך.
שבת שלום! אייל עמרמי

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

מוסדות כאייל תערוך מברכים אתכם בברכת
"ושמחת בחגך והיית אך שמח" בירושלים הבנויה אמן!

ביום שלישי הקרוב י"ח תשרי  06/10ידרוש מורנו הרב ב:
בת ים  20:00 -בית כנסת אוהל אברהם רחוב הצנחנים 9
לשמיעת שיעורי הרה״ג אייל עמרמי שליט”א בשידור חי וכן בשידור חוזר התקשרו למס’08-6170437 :
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סוכה מן השמים
איש יהודי בעל תשובה קנה בשנה האחרונה דירה באחד המגדלים החדשים
שבעיר תל אביב ,ובהגיע 'צום גדליה' בשנת תשע"ט החל לתור ולחפש אחר
מקום מתאים לבניית 'סוכה' (כי אין באותם המגדלים מרפסות ראויות לכך).
בעודו מחפש שאל את אחד משכניו על כך ,אמר לו השכן" :לא ולא ,כאן זה
לא 'בני ברק' ,ולא תוכל לבנות סוכה בכל מקום אשר תאווה נפשך בחצר
הבית ,בחניה וכיו"ב .עצה אחת היא לך :לבנות סוכתך בגג הבנין ,שם לא
ייראה הדבר חוצה ואיש לא ימנע בעדך ,זולתי אחד השכנים הדר כאן עמנו
והוא ידוע כ'שונא דת' מומר להכעיס ובוודאי לא ייתן לך לבנות הסוכה".
מיהר האיש הגגה לבדוק את הנעשה שם ...לא ארכו הרגעים ואותו שכן
רשע בעקבותיו ,ונפתח ביניהם 'דין ודברים' קשה .וזה הרשע שואל" :מה
מעשיך כאן ,"...וזה עונה" ,לבנות סוכה עלה ברצוני כציווי בוראנו" ,נענה
הרשע" :כאן בבנין לא תבנה סוכה" ,וזה משיבו "כן תהיה" ,עד שאמר אותו
רשע" :כאן לא תהיה ,רק אם האלוקים ישלח לך סוכה מן השמים אזי תבנה
כאן סוכה."...
מיודענו לא חשב לוותר! וכי עבור יצור נחות זה יפסיד את המצווה חביבה,
והחליט לבנות על אפו ועל
חמתו ,שהרי זה הרשע 'שומר
חוק' הוא ולא ישבור בכעסו
את הסוכה שאבנה ,רק
יקרא לאנשי המשטרה
והם יבקשו 'צו בית
המשפט' להרוס,
ובוודאי אדהכי והכי
יעבור חג הסוכות או
עכ"פ חלקו ,וכל יום

שתהיה לי סוכה 'כולו רווח'...
מה עשה? ירד לרחובה של עיר ,שם ראה שהולך ונבנה עוד 'מגדל' (הדומה
לבנין שהוא דר בו) ,מצא שם עצים ב'מכולה' המיועדת לפינוי אשפה ,פגש
ב'ערבי' העובד בבניית אותו הבנין ,נתן לו מספר הטלפון שלו ,וקבע עמו
שבשעה חמש – עת גמרו את העבודה ,יקרא לו ויחדיו יעלו את העצים לגג
ביתו .ה'קבלן' שראה יהודי מדבר עם ה'ערבי' שלו חשש שמא הזיקו הערבי
ומיד ניגש לברר מה הדין ודברים שביניהם .סיפר לו ה'בעל תשובה' את כל
אשר היה ביניהם .אמר לו ה'קבלן' – שבליבו פועם רגש לדבר שבקדושה" :מה,
וכי לקיום מצוות סוכה תיקח עצים מאשפתות ,מהזבל ...לא ולא ,שמע נא,
זה עתה גמרתי ליצוק רצפת בטון באחת הקומות שבבנין החדש .את הבטון
שפכתי על עצים גדולים חדשים ונאים ,עתה עלה לגג ביתך ,וכשתראה לי
סימן בידך אצווה על הפועל היושב במנוף הגדול המיועד לבניית בניינים
גבוהים וגדולים שיוליך לגגך את העצים הללו ומהם תבנה סוכה נאה".
עשה האיש כמצוותו ,אלא שבדרכו לגג נקש על דלתי בית הרשע הנ"ל ואמר
לו" :ברצונך לראות דבר מעניין ביותר? ברי לי שמימיך לא ראית כזאת ,בוא
עמי" .ויבוא עמו ,ולתדהמתו הוא רואה שהבעל תשובה מראה איזה סימן
בידו וה'-מנוף' הגדול מסתובב לעומת בניינם ,מוליך ומביא על גביו קורות
ועצים נאים ומשובחים ,ואז "מלאך ...בעל כרחו יענה אמן" – אמר לו" :אכן
שמע אלוקים לקולך ,והשליך לך מן השמים סוכה לתפארת ,ואכן ,השנה
תהיה סוכה בבניין זה"( .דרשו)
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שמחה זכר לחורבן?!
במשנה בסוכה נאמר "כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה ,לא ראה
שמחה מימיו!" .כתוב בחז"ל ,שהיום אנחנו עושים זכר לשמחת בית השואבה
שהייתה בזמן שבית המקדש היה קיים ,לכן בכל חג סוכות ,אנחנו עושים
שמחת בית השואבה.
בספר המועדים של הרב מתתיהו סלומון (משגיח ישיבת ליקווד
בארה"ב) ,במאמרי חג הסוכות שלו ,הוא מביא שאלה שהוא
שמע מפי הגאון ר' יחזקאל סרנא (ראש ישיבת חברון
בירושלים) :כתוב במשנה ,שמי שלא ראה שמחת בית
השואבה ,לא ראה שמחה מימיו .וקשה ,הלא תמיד כשאנחנו
נזכרים במשהו מבית המקדש אנחנו מתאבלים ,והרבה
תקנות תיקנו לנו חז"ל לעשות זכר לחורבן :שוברים כוס
בחופה ,משיירים מאכל בסעודה ,משיירים אמה על אמה
בקירות הבית ,שמים אפר על הראש וכו'( ...שו"ע תק"ס)
והנה בשמחת בית השואבה אנו רוקדים זכר למה שרקדו בבית
המקדש?! וכי זכר לחורבן עלינו לרקוד??!!! ההיפך ,היה עלינו להתאבל
על שאין לנו את השמחה שהיתה בבית המקדש .ועוד הוא שואל – הרי
האשכנזים אומרים בפיוטים של יום הכיפורים – "אשרי עין ראתה שמחת
בית השואבה .עם שואב את רוח הקודש ,רוח נדיבה ,הלא למשמע אוזן דאבה

נפשנו" ,הנה ראיה לאבלות זכר לחורבן הבית והשמחה שאבדה.
אנחנו שומעים ,על מה שהיה בבית המקדש ,בשמחת בית השואבה ,ודאבה
הנפש שלנו ...פתאום באים ואומרים לאדם לך לרקוד ,זכר למה שהיה
בבית המקדש?
משיב הרב סרנא – אמשול לך משל ,למה הדבר דומה :משל לאדם שקיבל
מכתב ממפעל הפיס ,שהוא זכה בפרס הראשון ,פרס יחיד ,סכום עתק של
 50מיליון שקל .כשכולו אפוף התרגשות ,הוא מזמין את כל ילדיו ומשפחתו
לסעודת הודיה ,כשעל השולחן כסעודת שלמה בשעתו ,ינות ומעדנים.
לפתע אחד הנכדים אומר לו – "סבא ,תראה לי איך נראה צ'ק של 50
מיליון שקל!" .משיב הסב במבוכה – "אין לי עדיין את הצ'ק".
שואל הנכד בפליאה "אז מה אתה חוגג?!" – כל החגיגה הזו
ועדיין אין לך כלום ביד? "אתה לא מבין "...עונה הסב הנרגש",
קיבלתי כבר מכתב ממפעל הפיס ,שאם אני אתייצב ברח'
זה וזה עם הכרטיס ,הם יספקו לי מסכה לשים על הפנים,
ואז אוכל להצטלם עם הצ'ק ,כרגע זה עדיין לא ביד שלי"...
אומר הרב סרנא – זו שמחת בית השואבה .יש אבלות
על החורבן ,ולכן תיקנו לנו חז"ל הרבה מנהגים שעלינו
לעשות כדי לזכור את החורבן ,מאידך יש שמחה על הבטחת
הנביאים שבית המקדש השלישי בע"ה יבנה .והיות וקיבלנו את
הבטחת הנביאים בדבר הקב"ה ,שבית המקדש השלישי עתיד להבנות,
היות וההבטחה הזאת קיימת אצלנו ,אמנם הצ'ק לא אצלנו והבית עדיין לא
נבנה ,אבל אנחנו רוקדים ושמחים על סמך המכתב שקיבלנו ,שהוא עתיד
להיבנות – וזו שמחת בית השואבה...
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מרירות בתורה ,או מרירות בחולי ,אתה תבחר!
אומר הרב שכדי להגיע לכניעה לקדוש ברוך הוא ,חייב אדם לצייר לעצמו
את ציורי העונש והיראה .כשאדם מצייר לעצמו את ציורי העונש והיראה,
ממילא הוא נרתע לעבור את העבירה .לכן אם בא אדם ואומר ,אני לא אוהב
הפחדות ,הוא לא אוהב את ה' .לא שהוא לא אוהב הפחדות ,הוא לא רוצה
להיות כנוע לה' .הטבע שלו שכשהוא שומע שהוא יצטרך להתייסר קשות
על כל עוון שהוא עושה נגד ה' ,והוא מסרב לקבל את זה.
האדם בתוך תוכו מסרב להאמין שהוא יתייסר על כל עבירה שהוא עושה
נגד ה' ,האדם בתוך תוכו מאמין שה' הוא רחמן והוא יעשה אתו איזה 'עסקת
טיעון' והכל יגמר .זה לא נכון .האדם חטא לה' ועל כך הוא יצטרך לעבור
סבל ,והוא זה שיבחר איפה לעשות את הסבל הזה :בתורה או בייסורים .כל
חטא גורר אחריו סבל ,איפה יהיה הסבל?  -אתה תבחר .אם האדם יבחר את
הסבל בעמל תורה ,מצוות ,צדקות ,יראת שמים ,הקדוש ברוך הוא יתברך שמו
ימיר לו את הסבל באיזה משהו ,אבל סבל הוא יהיה חייב לעבור.
יש אדם שלומד תורה בכורסא ומזגן מעליו ,אבל אם הוא לומד תורה בשעות
הקטנות של הלילה יש איזה סוגיה שהוא לא מבין ואין לו רב שיסביר לו ,הוא
מתייגע בכל כוחו כדי להבין אותה ,וזה לא מסתדר לו עם מקומות אחרים
בתלמוד ,הוא נהיה כמו סהרורי והוא לא אוכל ולא שותה עד שהוא מבין מה
כתוב ,זה נקרא" :נדודי שנה" ,הוא מדיר שנה מעיניו .קם מוקדם להתפלל כדי
שיספיק עוד פעם ללמד ,הרמח"ל אומר שאדם כזה אוכל כמו חלוצי צבא.
איך אדם בצבא אוכל מנת קרב ,אוכל מהר ורץ למלחמה ,כך אותו אדם ,וזה
הייסורים שהוא בחר לעצמו.

או כשאדם רואה את החבר שלו בשמונה מתמתח במיטה ,יוצא למרפסת עם
עיתון וכוס מיץ תפוזים ,לא תפילין לא תורה ולא מצוות .אין בכך קושי .לפי
גודל חטאתו כך גודל תשובתו ,האדם צריך להוסיף קושי ,אם לא ,בשמים
יוסיפו עליו .אמרתי לאשה שבאה אלי תמכרי את הבית ותנצלי ממוות ,למה?
אדם צריך לעבור את הייסורים ,או עניה או אלמנה ,את צריכה לבחור ,מי
שנגזר עליו מיתה ,אם יביא את עצמו לעניות ,ינצל .או שתמכרי את הבית
או שתהיי אלמנה" ,יחלץ עני בעניו" .הרמב"ן אומר מי שנגזר עליו מיתה,
אם יביא עצמו לעניות ינצל.
אומר הרמב"ן על הפסוק" ,יחלץ עני בעניו" ,ללמדך שמי שנגזר עליו מיתה,
ימכור את הבית ,ישאיר את הכיסים שלו ריקים ויתן הכל לצדקה" .צדקה
תציל ממוות" .אין דבר שה' ברא בעולם שהוא לא יכול להרוס אותו .הברזל,
האש תהרוס אותו ,תמיס אותו .האש ,המים יכבו אותה .ומה אם כן ישבור
את המיתה? צדקה" ,צדקה תציל ממוות".
אדם שאומר "אין לי כלום נתתי הכול" ,זה הצדקה בדרגה הכי גבוהה שיש.
אבל ישאל האדם שאמרו חז"ל :המבזבז אל יבזבז יותר מחומש ,אומר הרמח"ל
לא אמרו את זה לאדם שעומד למות" ,וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו" .מי
שהולך למות ,יכול לתת צדקה גם יותר מחמש ,אפילו את כל רכושו.
את אותה תקנה שלא יתן כל ממונו לצדקה תיקנו לאדם שכדי שלא יבוא
לידי מוות ,שלא ימכור את הכל ויישאר בלי כלום .אבל אומר הרמב"ן שאדם
שנמצא בשערי מוות ,אני מבטיח לו שינצל ,אך לא כולם מוכנים לקבל את
מרירות התרופה" .אני ה' רופאך" ,יש לי תורה – אומר השם – שכל הרפואות
נמצאות בה ,אדם לא צריך לנסוע
לחו"ל" ,כי קרוב אליך הדבר מאוד",
הכל נמצא תחת היד ,השאלה היא
אם האדם מוכן לקחת את מרירות
התרופה.
מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת
הלבבות"
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סגולות ארבעת המינים
עם ישראל ,עם סגולה ,מקיים את מצוות ה' בגלל שה' אמר,
ולא בגלל שזה בריא ,אבל אחרי שנקיים את מצוות ארבעת
המינים ,נתבונן בסגולות המופלאות שטמונות בו ,ונראה
את חסדי ה' ועולמו המופלא.
האתרוג שייך למשפחת פירות ההדר והוא עתיר בוויטמין
 ,Cשהינו נוגד חימצון חשוב ומסייע לקיומם של תפקודים
שונים בגוף .ניתן להשתמש בפרי ,בעלים ובקליפה של
האתרוג לטיפול בבעיות של דיכאון וחוסר חיוניות .במיץ
האתרוג להשתמש לכאבי כליות וכיס מרה .גרעיניו של האתרוג
מסייעים לפתרון בעיות בכבד ובכליות.
מיצוי שמן קליפת אתרוג יעיל לטיפול בכאבי אוזניים ,ותמצית עלי אתרוג
יעילה לטיפול בפטריות בידיים וברגליים .מחקרים חדשים שנערכו בתחום
הוכיחו כי לחלק מהחומרים שבאתרוג יש פוטנציאל לעיכוב צמיחת
תאים סרטניים והתרבות חיידקים ,וכן למניעת הופעת פטריות .עוד

הוכח כי האתרוג הוא בעל פעולה אנטי דלקתית ,ויכול לשמש כחומר
חיטוי ואף לרפא כלי דם.
הלולב הוא ענף מעץ הדקל .פריו של הדקל – התמר – ידוע ומפורסם
בזכות סגולות המרפא שלו .פרי התמר הינו בעל הרכב תזונתי מגוון,
הכולל ריכוז גבוה של סוכרים ,מלחים ,ויטמינים וסיבים תזונתיים ,ולכן
הוא מתאים לשמירה על אנרגיית הגוף במצבי חסר מתמשכים .ואכילתו
מומלצת ביותר לסובלים מאנמיה ולחולי לב.
גם לגרעיני הפרי נמצא שימוש הולם :האבקה שנוצרת לאחר קליית
הגרעינים וכתישתם משמשת לטיפול בפצעים מוגלתיים או פתוחים,
ויעילה אף לעצירת דימומים .עקב מתיקותו הרבה ,לתמר יש
גם ערך בריאותי גבוה כממתיק טבעי.
ערבה – צמח הערבה ידוע כבעל השפעה אנטי דלקתית
ובקליפת העץ נעשה שימוש בטיפול בכאבים .חליטת
תה מעלי הערבה יעילה כטיפול בחיטוי פצעים ,בחום,
צמרמורות ,דלקות פרקים וכאבי שרירים .תמצית צמח
הערבה ,המורכבת מעלים ,משורשים וקליפות העץ ,יעילה
כטיפול בכוויות ונגעי עור שונים.
במאה ה 19-הצליחו להפיק מקליפת העץ את האספירין ,שהיא
תרופה למניעת שבץ מוחי והתקפי לב ,ומשמשת כמדלל דם.
הדס – ההדס משמש לטיפול בדלקות בדרכי הנשימה המלוות בשיעול,
קשיי נשימה ואף סינוסיטיס .אבקה מעלי הדס יבשים וכתושים בשילוב
עם שמן זית יעילה לטיפול בפצעים וכוויות.
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ישועה כפולה / ...הרב אשר קובלסקי
בולטימור שבארצות הברית ,שעת ערב מוקדמת בשכונת הווילות המקומית.
וילות אמרנו ,אך נכון יותר לומר 'שכונת הטירות' .כי באותה שכונה ,כל וילה
טירה ,כל בית ארמון ...ובאחד היפים שבהם ,התגורר משה – מוריס .מוריס
היה אדם עשיר מאוד ,מעשירי בולטימור .הוא חי בטירה מפוארת ,לא חסר
לו דבר ,מלבד דבר אחד ,משמעותי וכאוב מאוד ,שהעיב על אושרו :העובדה
שחלפו שנים רבות מעת נישואיו ,ועדיין ביתו ריק מכל ילד או ילדה .הבית הענק
שומם ,משרתים הילכו בו ,מחפשים מה לנקות ולסדר בבית בו אין ילדים...
באותו ערב ,נקש בדלת ביתו יהודי מארץ ישראל ,הפועל לעזרת אחיו שבמצוקה.
כמפעם לפעם הגיע להתרים את מוריס למען אחיו ,וגם בפעם הזו ציפה
לקבל מתת יד נדיבה ,ולהמשיך מיד לכתובת הבאה .אלא שהפעם,
הגיע בדיוק ברגע בו כאבו של מוריס עלה על גדותיו וגרם לו
להתפרץ בבכי תמרורים ,תוך שהוא מספר על שנות ההמתנה
הארוכות והמייסרות החולפות עליו ועל רעייתו בבדידות כה
קשה ,כשקול הבכי הנכסף טרם נשמע בין כותלי הבית...
כאבו של מוריס נגע ללבו של היהודי שלפניו ,והוא השיב לו
כדברים הבאים' :אומר לך את האמת .אני יכול רק להשתתף
עימך בכאבך ,להיאנח עימך ,וגם להתפלל עליך .מי אני
שיאמר לך במה כדאי להתחזק ,או יגלה את אוזנך על דבר
סגולה שלא ידעת ממנה .ובכל זאת ,עצתי אליך היא להתחזק
מעתה ואילך לומר תודה להשם על הנסיון הזה ,פשוט להודות
להשם במילים פשוטות וברורות על שלא זכית בילדים ,להגיד לו תודה!'
האיש שתק לרגע ,והמשיך' :ראה נא .הלא אנו יודעים ומאמינים שהשם לא
עושה רע לבניו .אם הוא נתן לך את הקושי הזה – בהכרח שזה טוב עבורך,
ולכן כדאי לך להודות לו על הטוב הזה – למרות שאינך מבין מה טוב בו.
ואז תרוויח בכפליים :בראשונה ,יתכן שמטרת הנסיון שלך היא בדיוק זו –
לגרום לך לשאת עיניים מודות למעלה ,ומשתעשה כך תיוושע .ובשניה,
שגם אם חלילה לא תיוושע ,ייקל עליך לעבור את הקושי הזה ,מתוך הבנה
שזה טוב עבורך!'
היהודי סיים את דבריו ,ונפרד ממוריס בברכה חמה .מוריס מיהר לקרוא
לרעייתו ,ויחד הם התאמנו לומר תודה על משהו שעד לפני רגע היה הרע
בחייהם ,ועכשיו הם צריכים גם להאמין שהוא טוב וגם להודות על כך.

בתחילה זה לא היה קל ,אך עם הזמן קנתה ההודאה שביתה בליבם ,והם חשו
קירבת אלוקים גדילה והולכת ,תחושה של חיבור אמיתי עם אבא שבשמים.
רגשות התודה שכבשו אותם ,היו להם למשיבי נפש ומחזקי רוח ,והעצימו
את יכולתם להתמודד עם הנסיון.
אך לא זו בלבד ,חלפה תקופה לא ארוכה ,וסוף סוף התבשרו מוריס ורעייתו
כי נושעו ,ולתקופת השנה חבקו תינוק קטן וחמוד ,תינוק של הודאה נרגשת
עוד מלפני שנוצר בכלל ...את ההתרגשות אי אפשר לתאר ,את השמחה
שפרצה גבולות כל מילים לא יוכלו לספר .מוריס ורעייתו התהלכו כשיכורים
משמחה ,ושפתותיהם ממשיכות – כמובן – להודות!
ואת דרך ההודאה ,לא זנח מוריס גם לאחר שנושע .הוא התרגל לסגנון החיים
הזה ,לצורת הדיבור הזו .אינספור פעמים ביום נשא עיניים השמימה ואמר
תודה לאבא ,על מה שהצליח ,וגם על מה שלא הצליח .על דברים שהלכו
בקלות ,ועל קשיים עימם התמודד .הוא כבר התרגל והסתגל ,ואת המנגינה
הזו אי אפשר להפסיק – פשוט לומר תודה!
ויהי היום ,ולפני מוריס נקלעה עיסקה ריווחית במיוחד ,המצריכה תשלום
מיליון דולר במזומן – עוד באותו היום .אך מה יעשה וכבר אמש השקיע
את כל הונו הנזיל בעיסקה אחרת ,ומנין יבוא עזרו להשיג כאן ועכשיו עוד
מיליון דולר במזומן? הוא בודק ומחפש בחשבונות הבנקים והחברות השונות
שבבעלותו – ובכולם מעלה חרס .כל כספו מושקע באפיקים ארוכי
טווח ,אין לו מהיכן לקחת מיליון דולר ,שהוא כה זקוק להם עכשיו!
כמו מאליהן ,נישאות עיניו בתודה למעלה ,אל בורא עולם.
'תודה אבא על הקושי הזה ,אני בטוח שזה טוב עבורי ,תודה!'
– עיניו נישאות ,פיו ממלמל ,לבו נרגש .הוא כבר התרגל
לעשות כך ,ועדיין ,בכל פעם שהוא מודה – לבו מתמלא
התרגשות וגילה ,גם הפעם .ובדיוק אז – חוט מחשבתו
נקטע בצלצול טלפון מחבר טוב' ...בקצרה ,כן?' – עונה
מוריס בקוצר רוח' .הכי קצר בעולם' – משיב החבר ויורה
מיד' :יש לי מיליון דולר בחשבון ,שאני צריך להיפטר מהם
למשך חודשיים .אני יכול להעבירם אליך לחודשיים?' – שואל
החבר ,ומוריס חש כאילו התקשרו אליו מהלוטו...
דקות בודדות עברו ,העברת זה"ב בוצעה ,מיליון דולר שכנו לבטח בחשבונו
של מוריס – שהעביר אותם מיד לביצוע העיסקה הדרושה .עברה פחות
משעה עד שמוריס שב ונשא עיניו לה' ,מודה מעומק לבו על הנס שהתחולל
גם הפעם כשההודאה פתחה לו את השערים והביאה לו מיליון דולר טבין
ותקילין ,בדיוק ברגע הנכון...
הבה נאמץ את המסר הזה בחג הסוכות – חג ההודאה והשמחה ,ונטמיע
בליבנו שההודאה לה' אינה רק כתוצאה מתנאים טובים ומשופרים ,אלא
ההיפך – נישאת במלוא עוצמתה ויפעתה גם בתנאים הפחות טובים .וככל
שנקרב אל ליבנו את מתנת ההודאה ונעצים אותה בליבנו – כך נזכה שהיא
תפתח בפנינו שערי שמים לשפע ישועות ,עליהן נשוב ונודה מכל הלב!
בעיה ,תשלם את ה 60-אלף לקבלן כשתיכנס לדירה ,עד אז תשיג אותם'.
פשוט נס ישתבח שמו לעד .ואנשים אמרו לי שאין מציאות כזאת שהבנק
נותן משכנתא ללא ההון העצמי הדרוש באחוזים.
תודה רבה להשם יתברך .שירו לו זמרו לו ,כי טוב השם.

לפני שנתיים בערך הייתי בתהליך של לקיחת משכנתא ,לאחר שקיבלתי
אישור עקרוני מהבנק לקחתי חברת משכנתאות שתעזור לי .יום לפני
החתימה על המשכנתא יועצת המשכנתאות התקשרה אליי ואמרה לי
שאפשר לחתום ,יש רק בעיה "קטנה" ,הבנק העריך את הבית בפחות כסף
ממה שחשבתי ,ולכן זה יצר מצב שלא היה לי מספיק הון עצמי ללקיחת
המשכנתא שרציתי ,היו חסרים לי  60אלף ש"ח.
היא אמרה שאני צריך לארגן את הכסף ,שאלווה ממישהו ואחרי שאקבל
משכנתא אקח עוד הלוואה על הכסף החסר .באמת שלא היה לי ממי לבקש
סכום כזה .זיכני השם ,וביום החתימה שמעתי שיעור של הרב עמרמי על
אמונה ושצריך לשיר לה' כשיש צרה.
יצאתי מהעבודה ואמרתי בלב שלם' ,אני הולך לחתום ,אין לי כסף ,אבל
השם יעזור' ,ובמשך שעה של הנסיעה אני שר' ,אודך כי עניתני – ותהי לי
לישועה' ,וחוזר על זה מאות פעמים.
הגעתי לבנק ,הנציגה הייתה עם לקוח ,ולכן אמרה לי לשבת עם המנהל שלה.
נכנסתי למנהל ואמרתי לו 'תשמע ,אמרו לי שחסרים לי  60אלף ש"ח להון
עצמי .אין לי מאיפה להשיג אותם כעת ,ובאתי לחתום' .הוא אמר לי 'אין

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :
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רבי נחמן מברסלב זצ"ל
לרגל יום ההילולא  -ח"י בתשרי
רבות מסופר על ההבטחות לכם זוכים אלו שהשטתחו על ציונו של רבי נחמן
מברסלת .כך מספר יואב :הכל החל כאשר תקופה ארוכה חשתי ברע .לאחר
בדיקות נשלחתי לאחד הפרופסורים הגדולים .חששתי מאד ממה שאני עלול
לשמוע מפי הרופא .והנה נקראתי בשמי .נכנסתי בחששות מרובים ,הרופא
בדק את תיקי ,שאל מספר שאלות ולאחר דקות ארוכות פנה אליי ואמר:
'בעייתך היא חשוכת מרפא ,ואין סיכוי להחלים ממנה ,אך אם תקפיד ליטול
בכל יום את התרופות שארשום לך – ישנו סיכוי כי תוכל להאריך ימים גם כך'.
אי אפשר לתאר ולשער את הרגשתי .עולמי חרב עליי בשומעי בשורות אלו.
מעתה אני אדם חולה שחייו תלויים מנגד אם אשכח לבלוע תרופות ואפילו
למשך יום אחד בלבד.
אט-אט אני מתאושש ,ומשתדל למלא את חיי בתוכן ,פיציתי את עצמי
בבילויים .הפכתי לבליין והחלתי לטייל סביב העולם .באחד מטיוליי הגעתי
לאפריקה וביליתי שם תקופה ארוכה ,שם פגשתי את אשתי ,שהיתה אז ל"ע
נוכריה .באותה תקופה הדבר לא הפריע לי כלל .החלטנו כי איש באמונתו
יחיה ולא נתערב זה לזה בעניינים של אמונה ודת.
השנים חולפות ,ונולדה לנו בת ,שאמנם מקשה על הטיולים אך בכל זאת
שגרת החיים ממשיכה .טיולים ובילויים .באחד ממסעותיי פגשתי קבוצה

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

שמיני עצרת נקרא גם? (ב' תיבות)
"ולקחתם לכם פרי עץ הדר".
אין בו לא טעם ולא ריח.
ריח טוב אך אין בו טעם.
דומה לשדרתו של אדם.
עושה צל בסוכה.
שנזכה לשבת בסוכת עורו של...
"בסוכות...שבעת ימים".

שסחבה אותי לאומן .אמנם השם 'אומן' לא אמר לי כלום ,אך מה איכפת לי,
העיקר להיות בעוד מקום בעולם.
לאומן הגעתי בערב ר"ה ,נכנסתי לציון הקדוש .הייתי בהלם למראה עיניי.
אנשים רבים בוכים ,צועקים ,מתנענעים ,פורשים ידיהם אל על .מעולם לא
ראיתי דבר כזה .שאלתי את אחד האנשים לפשר המחזה והלה הסביר לי על
רבי נחמן מברסלב ,על הבטחתו לאלו שיבואו להתפלל על ציונו.
נסחפתי ,נשמתי התעוררה .היא משתוקקת ,מבקשת ,מחפשת .הרגשתי
כי יש כאן איזושהי אמת .לא הייתי מסוגל להתאפק ,והשתטחתי על הציון
ובכיתי כפי שלא בכיתי מעולם .לפתע קמתי וזעקתי :רבי נחמן ,אני מבטיח
שאם אתרפא ממחלתי ולא אצטרך לקחת תרופות יותר ,אני אשמור שבת!
חזרתי הביתה ולא סיפרתי לאיש דבר ,קיבלתי החלטה אמיצה על דעת עצמי
להפסיק לקחת את התרופות .לאחר שבוע ללא תרופות ביצעתי בדיקות,
ובלב מלא חששות אני מקבל את התוצאות' :הכל תקין' ,ענה הרופא בקופת
חולים' ,אין לך שום מחלה'.
"קיימתי את הבטחתי והתחלתי לשמור שבת .אולם כאשר הניצוץ מתעורר
– אני לא מסתפק בכך .כאשר אשתי מבחינה בשינוי ,אני מעדכן אותה במה
שקורה ומנסה להשפיע עליה ללכת בעקבותי ,אך היא מזכירה לי את ההסכם
בינינו' :אינני מתערבת לך בענייניך ואתה אל תתערב בענייניי' .אינני יודע
כיצד להתנהג ,האם עליי להתגרש או לא? ועוד שאלה טרדה את מנוחתי
– מה בקשר לבתי?
בצר לי פניתי למספר רבנים ושטחתי בפניהם את מצוקתי ,אך פתרון לא
קיבלתי .לפתע צץ בראשי רעיון :אם באומן נושעתי בפעם הראשונה ,אסע
לשם לבקש ישועה נוספת .מיד קמתי ונסעתי לאומן ,הגעתי לציון והשתטחתי
על הקבר ,כאשר הודיתי לרבי על שריפא אותי ממחלתי וביקשתי את עזרתו
בעניין אשתי ובתי.
באחד הבקרים לאחר ששבתי ,שמתי לב כי אשתי נוטלת את ידיה של בתי
בת ה ...6-מדוע את עושה זאת? שאלתי ,והיא הסבירה לי ,כי במשך התקופה
האחרונה היא עוקבת אחריי ,וכאשר ראתה את נועם דרכיי החליטה ללמוד
יהדות והיא הצטרפה לסמינר – וזה אחד הדברים שהיא למדה שם ,וכעת
היא שוקלת ברצינות את עניין הגיור .כיום אני חי ב"ה עם אשתי ,שהתגיירה,
ולומד באחת הישיבות הקדושות במרכז הארץ.

תשבץ
לסוכות
הוא – לקט פירות.
היא – התכנסות של אנשים.
הוא – מארבעת המינים.
היא – שמה הנוסף של אסתר במגילה.
הוא – לפני הלילה.
היא – צומחת בגדות נחלים.
הוא – הזכר ביונים.
היא – את שמחתה חוגגים בסוג חג הסוכות.
תשובות לחידה משבוע שעבר:

אם פתרתם נכון את הטבלה תקבלו בטור
המודגש את שם החג שאנו נמצאים

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

אבינו מלכינו
בין כסא לעשור
גדליה בן אחיקם
דרשה
הקהל
וידוי
זכרנו לחיים
חזק ואמץ
טלית
יהושע

חידון
הוא והיא
לסוכות

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

( 17:55כ 30-דק' לפני השקיעה)

		
שחרית הנץ החמה

( 05:30כ 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

( 18:00כשעה קודם צאת השבת)

		
שיעור הלכה

( 18:30בשקיעה)

ערבית של מוצ"ש

( 18:57עם צאת השבת)

		
שיעור במדרש

( 19:20עד 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:

( 05:50כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
18:05
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 שישי – ערב חג הסוכות
17:55
מנחה ערב חג סוכות
לאחר מכן דרשה וערבית של שבת ויום טוב

שבת וחג הסוכות
שחרית הנץ החמה           
שיעור בהלכות ריבית        
שחרית מנין ראשי            
תהילים לבנים                
שיעור לנשים ותהילים לבנות
שיעור הלכה ,שולחן ערוך   
מנחה מנין א'                 
שיעור מוסר                   
מנחה מנין ב'                  
אבות ובנים                   
שיעור הלכה                  
ערבית של מוצ"ש            
שיעור במדרש                

05:30
07:00
07:30
12:30
14:45
15:30
16:00
16:30
17:15
17:55
18:25
18:55
19:20

חוה"מ סוכות
שחרית מנין א (מנין הנץ)           
שחרית מנין ב
מנחה
מיד לאחר מכן ערבית
שיעור
ערבית מנין ב

05:50
07:30
18:05
19:30
20:15

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!

