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הרבה שלוחים לו למקום
כי לעולם חסדו קרבה אל ה' מביאה ישועה

צריך לדעת שכל העינויים שה' מביא עלינו עכשיו, מגפות 
ואסונות, זה רק כדי לנסות אותנו, את האמונה שלנו, אם אנחנו 
באמת מאמינים ש-"שקר הסוס לתשועה", הסוס זה שקר, זה 
מחזה שווא. ואם תאמר 'אבל הוא מציל אותנו במלחמה'. זה 

שקר, הסוס הזה לא עוזר בכלום.
שאל אותי אדם, האם חייב לשים מסכה אמרתי לו חייב לשים 
מסכה, אבל גם חייב לברך ברכת המזון בכוונה. אם אתה שם 
מסכה ולא מברך ברכת המזון בכוונה, המסכה היא קטגור עליך 
בשמים, אדם שמאמין שהמסכה תציל אותו ולא ברכת המזון, 
הוא מאמין לרופא יותר מהשם. צריך להדק לא רק את המסכה 
אלא גם את המצוות. אדם צריך להאמין שהקשר והקרבה 
שלו לקב"ה מציל ושומר עליו. אם לא, זה הופך לקטרוג עליו.
"אין המלך נושע ברוב חיל", לא משנה כמה חיילים ישמרו 
עליו, "גיבור לא ינצל ברוב כוח, שקר הסוס לתשועה וברוב 
חילו לא ימלט, עיני ה' על יראיו", כל העינויים האלו שכל 
העולם עובר, זה בשביל עם ישראל, כמו שכתוב "אין פורענות 
באה לעולם אלא בשביל ישראל", והקב"ה נותן לעם ישראל 

את העינויים האלו כדי לבדוק את האמונה שלנו.
ר' נחמן מברסלב אומר שעתידה לרדת אפיקורסות גדולה 
לעולם שיהיה פלא לאנשים להסתכל על איש כשר. כשנראה 
אדם שמאמין בה' נאמר לו 'מה אתה מאמין בהשם? אתה לא 
נורמאלי?', אני חושב שהגענו לדור הזה. מוכרים לאנשים כל 
מיני סוסים, 'הם באמצע להכין חיסון, והיא בשלב האחרון, 
ובשלב האחרון-האחרון...', אבל שום תרופה או חיסון לא יעזרו. 
אומר הקב"ה 'בסדר, נפטור לך את הבעיה הזאת, אבל אתה 

יודע איזה בעיות מחכות לפני הגאולה? זה עוד כלום!'
אומר ר' שמעון בר יוחאי במדרש, "כל ארבעים שנה שהיו בני 
ישראל במדבר, לא נצרכו לא לאור החמה ולא לאור הלבנה, 
אלא היה מסתכל בחבית ויודע מה בתוכה... מפני ענן השכינה 
שביניהם שנאמר - לעיני כל בית ישראל", ענני הכבוד לא רק 
היו הגנה, אלא היו נותנים ראיה פנימית שאפשר לקלף את 
העטיפה ולראות מה יש בפנים. הכח של שכינה שהיה ביניהם 

"וענן ה' עליהם יומם", כל יהודי היה מסתכל בחבית ויודע מה 
יש בתוכה. למה ה' עושה את הקסם הזה שיפתח את החבית 
ויראה מה יש בתוכה? אלא ה' רוצה שתהיה ליהודי ראיה 
פנימית ולא רק חיצונית, ראיה שכאשר ה' מביא לאדם בעיה 

הוא יראה מה ה' מביא לו בתוכה.
אם גנבו את האדם, מישהו רימה אותו בכסף, ראיה חיצונית 
אומרת 'איך הוא רימה אותי? אני עוד אסדר אותו', אבל הוא 
צריך לקלף את הקליפה החיצונית ולהסתכל בפנים, איזו מתנה 
שלח לו השם שלקחו לו כסף ולא משהו אחר. זו ראיה פנימית. 
ה' אומר 'כל דבר שאני שולח לך זה מתנה'. לכן אמר השולחן 
ערוך "הרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם", שזה אמנם 

עטוף ברע אבל זה משהו טוב ששולח להם הקב"ה.
הבעל שם טוב אומר, מה זה הרעה אצל עובדי ה'? שברגע 
שאדם מקבל את הרעה מבין שזה הדבר הכי טוב שיש לו 
בעולם. עכשיו הוא עבד את ה' טוב יותר מכל דבר אחר. כשהוא 
קיבל את הרעה והאמין שזו טובה. בשולחן ערוך סימן רכ"ב 
כתוב, "חייב אדם לברך על הרעה.. כי הרעה לעובדי השם היא 
שמחתם וטובתם", זה שקיבל את הרעה ובירך עליה אין לך 
מצווה יותר גדולה מזה. זו האמונה, אדם חי אמונה שה' עושה 
לו רק טוב וחלילה לא רע. לכן כל הסוסים האלו והרופאים זה 
שקר, אמנם צריך אותו, כתוב "סוס מוכן למלחמה ולה' הישועה", 
צריך את הסוסים, צריך את הרופאים, אבל זה שקר. כשאדם 
חי את זה שרק הקרבה לה' תביא לו ישועה הוא חי באמונה.

אומר בעל התניא כשבאה טובה מלובשת ברעה זו טובה גדולה 
יותר, כי היא כה טובה שהיא חייבת להיות נעלמת מהאדם, 

שלא היה יכול להכיל אותה מרוב שהיא גדולה.
אומר ר' שלמה מרדומסק, שהאמונה של היהודי זה שהוא לא 
רואה את הרע אף פעם, אלא הוא רואה שכל מה שה' עושה 
בעולם זה טוב, כי ה' הוא טוב. ואם יהודי נפל וראה רע מיד 
הוא חוזר לעצמו 'למה ראיתי רע?', ומיד רואה את הטוב. אומר 
הרב "יצרנו כאישון עינו - כל השמירה של הקב"ה על יהודי 
)יצרנו מלשון נצירה( זה כמו האישון של העין. כל ה-'יצרנו' זה 
נגזרת של 'אישון עינו', לפי העין של האדם. אם האדם רואה 

טוב הוא זוכה לשמירה וישועה מהשם.

שבת שלום! אייל עמרמי

כשמוסיפים לא מפסידים!
על פי המשל
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כאשר מוסיפים אף פעם לא מפסידים

במעונו הצנוע של מרן ה'חזון איש' זצוק"ל במרכז בני ברק התייצב בבוקרו 
של יום אדון וגשל. בכבוד הראוי ובמורא נכנס אל חדר לימודו הקדוש, הדל 
והמט ליפול, של חכימא דיהודאי. החדר ממנו בקעו אור תורתו וחכמתו, 

פסקיו והוראותיו, לכל קצוי תבל קרוב לשני עשורים.
אדון וגשל שקד באותם ימים להוציא לפועל את תכניתו המהפכנית 

שיזם ויגע עליה רבות. בניית מלון פנסיוני יוקרתי, רב־מימדים – 
ביחס לימים ההם, בלב ליבה של העיר החרדית הצעירה בני 
ברק. תחתיו תכנן להקים אולמות פאר שישמשו כאכסניות 
גדולות ומרווחות לשמחות ולאירועים חגיגיים של תושבי 
העיר. הם 'אולמי וגשל' המוכרים לנו כיום, ששימשו ברבות 
השנים אכסניה לאלפי זוגות מבני הציבור החרדי שנישאו 

בהם.
הוא פתח בשאלה, כי היות שבקרוב הוא עומד להתחיל 

בבניית המבנה, עד כמה עליו להשקיע בתחום היסודות; כמה 
מוטות ברזל יש להעמיד, וכמה טון בטון יש ליצוק כדי שאכן 

הבנין יהיה חסין מפני זעזועים, ויעמוד איתן על עומדו ימים רבים, 
שלא יפול ולא ימוט בצוק העתים?

הפנה ה'חזון איש' את ראשו לעברו של השואל, חייך את חיוכו הנצחי, והגיב 
בנועם: "הן מעולם לא התעסקתי בעבודת הבנין, מנין לי היכולת לייעץ לך 
בענין שכלל אין לי נסיון וידיעה בו...". אך אדון וגשל שהיה חדור באמונת 
חכמים, הודיע בנחרצות: "אף־ על־פי־כן!  מעוניין אני לשמוע דווקא את חוות 

דעתו של ה'חזון איש', כיצד הוא עצמו היה נוהג אילו היה בא מקרה זה לידיו!"
דקת דומיה השתררה בחדר. לאחריה הרצינו פניו של ה'חזון איש', ואמר: 
"מחוסר ידיעה אינני יכול לייעץ לך כמה בטון וכמה ברזלים עליך להשקיע. 
אך דבר אחד אוכל לומר לך בבטחה, כפי הכמות שהקבלן מציע להשקיע 
תבקש מצדך להניח כפול... אם הוא יציע להניח עשרה מוטות, ולדעתו די 
בכך כדי שהיסודות יעמדו איתנים, תבקש שיניח עשרים מוטות... אם הוא 
מציע ליצוק עשרה טון של בטון, תבקש להוסיף עוד עשרה טון...". בסיום 
דבריו הוסיף ה'חזון איש' משפט אחד, המהווה עבורנו לקח נפלא ומוסר השכל 

גדול: "דע לך! כאשר מוסיפים ביסודות אף פעם לא מפסידים!".
הנה המתבונן בחומש בראשית ובחלקו הראשון של חומש שמות, 
יתפלא. הרי התורה הקדושה כידוע הינה ממעטת בדיבורים 
ובמילים. בדרך־כלל היא הינה מאוד קצרה ותכליתית. אין בה 
אריכות דברים, בוודאי ובוודאי שלא סיפורי מעשיות ואגדות.

כל יודע ספר יוכל להעיד על כך שקטע קטן ותמציתי בתורה 
שבכתב טומן בחובו אינספור הלכות. פעמים ישנו פסוק 
אחד או שניים שמכלכלים מסכת שלמה בתלמוד בבלי 
ופרקים שלמים בתלמוד ירושלמי, ולפיכך היה רגיל רבי 
עקיבא לדרוש על כל תג ותג שבתורה תלי תלים של הלכות, 
ביודעו שאין בתורה שום תג או אות שנכתבו לתפארת המליצה.
והנה כאשר התורה עוסקת בעניינים אלו של בריאת העולם, 
במעשיהם של האבות הקדושים וחייהם, יציאת מצרים וגאולתן של 
ישראל, היא יוצאת מגדרה. היא מקדישה לכך יותר מחומש שלם, לספר ולתאר 

לנו סיפורי דברים לפרטי־פרטים בצורה כה מורחבת ומופשטת.
התשובה היא, משום שהם אלה שלבי העמדת היסודות של התורה ויציקת 
עמודי האמונה.  הרי שבשלב זה יש להניח את עיקר העבודה! את מרבית 

ההשקעה! רק כך הבנין יעמוד על תלו איתן, חסין זעזועים, יציב ובטוח.
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סיפר הרב ראובן אלבז שליט"א: שני בחורים בעלי תשובה נכנסו לישיבה, ולמדו 
חברותא בשקידה רבה במשך כמה שנים. לימים, אחד מהם התחתן והקים 
בית נאמן בישראל. לאחר נשואיו הם המשיכו לשקוד על התורה בחברותא, 
זה כאברך וזה כבחור. כעבור זמן גם השני מצא את זיווגו והקים את ביתו. 

ביום החתונה, אשתו של החבר האברך ילדה בן במזל טוב.
האברך השתוקק מאד לערוך 'שבע ברכות' לחברותא שלו. אבל שני מכשולים 
עמדו בדרכו: ראשית, אשתו בדיוק ילדה, והוא היה טרוד סביב העניין מבוקר 
עד לילה. שנית, מצבו הכלכלי היה קשה, היו לו הוצאות רבות על התינוק, 
ולא היה לו מנין לממן את העלות של ה'שבע ברכות'. אבל הוא החליט לא 

להיכנע לקשיים, ובעזרת ה' יצליח.
הוא הודיע לחברו על ה'שבע ברכות' שיערך בביתו, קנה מצרכים והזמין 
כמה בני המשפחה וחברים. ביום של ה'שבע ברכות' הוא נסע לבית החולים 
להביא את אשתו עם התינוק. במשך כל היום היה עסוק עם התינוק, ועדיין 
לא התפנה לארגן את ה'שבע ברכות' בסלון ביתו. הוא היה מותש לגמרי. בעוד 

מספר שעות אמורים המוזמנים להגיע, ואין זכר ל'שבע ברכות'. מה יהיה?
לפתע נשמעו דפיקות בדלת. הוא ניגש לפתוח את הדלת, חמותו בפתח. 
להגיע  אמורה  הייתה  היא 
בעוד יומיים לסייע לאשתו, 
אך החליטה להקדים ולבוא 
היום... כאשר נכנסה לביתו 
וראתה משקאות ושקיות 
מלאות. שאלה אותו: "מה 
זה?" והוא ספר לה שהוא 
אמור לערוך לחברותא 

שלו 'שבע ברכות'...
"מתי?" היא שאלה את 

חתנה, והוא השיב במבוכה ובחסר אונים: "היום...". מיד נזעקה חמתו "למה 
לא אמרת לי? אם הייתי יודעת, הייתי באה לפני כן, לעזור לך". אבל עדיין לא 
מאוחר... תכף ומיד היא נכנסה לעניינים, ארגנה, סדרה, הכינה, ערכה... תוך 
שעה היה הכל ערוך ומוכן. לבסוף יצאה מהבית לקנות במאפייה לחמניות טריות.

בעודו מתכונן להגעת האורחים, צלצל מכשיר הטלפון. דודה שלו, אחות אמו, 
המתגוררת בחו"ל, מודיעה לו שהיא באה לבקר בישראל, וכעת היא בדרך 
אליו, לביקור קצר, רק להגיד 'שלום ומזל טוב' להולדת התינוק... מה יעשה? 
אם יאמר לה שאין זה זמן מתאים – היא עלולה להיפגע... אמר לה: "ברוכה 
הבאה", והתפלל לה' שהכל יעבור בשלום... הדודה הגיעה. הלכה לראות את 
היולדת ואת התינוק, אחלה מזל טוב והושיטה לאברך מעטפה: "זה בשביל 
הלידה"... הוא אמר תודה רבה, הכניס את המעטפה לכיסו ומיהר לדלת 

הכניסה, לקבל את פני המוזמנים שהחלו להגיע...
האירוע עבר בהצלחה רבה. שמחה אמיתית, אכילה של מצווה, שירה, דברי 
תורה ושבחים לחתן ולכלה. ממש תענוג! האירוע הסתיים, המוזמנים עזבו, 
גם החתן והכלה, וכמובן גם הדודה מחו"ל... כעת האברך נשאר לבדו, עם 

החובות שנשארו מה'שבע ברכות'...
ואז הוא נזכר במעטפה. כן, המעטפה שנתנה לו הדודה בתחילת הערב, וכבר 
כמעט שכח ממנה. שלף את המעטפה, פתח אותה ומצא בה סכום גדול, 
שכיסה את כל העלות של האירוע והספיק לו גם להוצאות הרבות שהיו 
בעקבות הלידה... הרבה דרכים למקום. אם האדם חי תחת המטריה של בורא 
עולם – אין לו מה לדאוג, ריבונו של עולם דואג לו ומשפיע עליו שפע משמים.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\



צרבת

כאשר השער המפריד בין הקיבה והוושט איננו פועל כהלכה, החומצות 
שמקומן בקיבה עולות מעלה אל הוושט. כשהחומצה פוגשת את הרקמות 
העדינות של הוושט, היא צורבת אותן וגורמת לתחושת הכאב והלחץ. 

זוהי הצרבת שממנה סובלים אנשים רבים.
צרבת היא בעיה נפוצה. מומחים מעריכים שיותר מ-40% מהמבוגרים 

סובלים מצרבת לפחות פעם בחודש, אבל גם ילדים ואפילו 
תינוקות יכולים לסבול ממנה. חשוב לדעת שזו לא רק תחושה 

לא נעימה. צרבת יכולה להיות סימפטום לבעיה בריאותית 
אחרת ואף לגרום לנזקים נוספים .

הרבה אנשים שסובלים מצרבת משתמשים בתרופות על 
מנת להקל על הבעיה. לתרופות שונות יש רמות הצלחה 

שונות אבל הן גם עלולות לגרום לתופעות לוואי ואפילו 
לנזקים בריאותיים. ניתן למצוא מגוון פתרונות טבעיים 

ופשוטים שיכולים להקל על הבעיה ואף לפתור אותה.
הטיפול הטוב ביותר, הוא מניעת הופעת הגורמים לבעיה, להימנע 

ממאכלים שמעודדים צרבת כיוון שהם מעודדים יצירת חומצה ומחלישים 
את השער שבין הקיבה לוושט. מאכלים שכדאי להמנע מהם כוללים:

* מאכלים עשירים בשומן ובשמן, מאכלים חריפים, מאכלים חומציים 
כמו עגבניות, פירות הדר, מזון מהיר )ג'אנק פוד(, מאכלים עשירים 

במלח, משקאות חומציים כמו קפה, קולה וחלק ממיצי הפירות )בעיקר 
תפוזים ועגבניות(.

ישנן מספר תרופות טבעיות שזוכות להצלחה במקרים רבים, בעיקר 
כאשר הגורם הוא עודף חומצה בקיבה.

* סודה לשתייה: הסידן המצוי בסודה סותר את החומצה כיוון שהוא 
חומר בסיסי וכך הוא מקל על הצרבת. סודה לשתייה היא צורה כימית 
של סידן, מומלץ לערבב חצי כפית עד כפית בכוס מים ולשתות. עם 
זאת חשוב לדעת שעודף סידן יכול להזיק לגוף ושסודה לשתייה עשירה 

במלח שעלול להזיק לגוף גם הוא בשימוש ארוך.
* שוש קירח )ליקוריץ(: צמח השוש )שממנו מכינים גם את הממתק 
במבליק( היה בשימוש רפואי כבר לפני אלפי שנים. הוא איננו מטפל 
בחומציות הקיבה אלא מסייע לפעילות התקינה שלה. בנוסף, השוש 
מגן על הרקמות הריריות בוושט ומרגיע את תחושת הצריבה. 
חשוב לדעת שאכילת יותר מדי שוש יכולה לגרום לבעיות 
לחץ דם – בגלל המרכיב הפעיל שנקרא גליצירהיזין. את 

השוש מומלץ ליטול לפני הארוחה.
* תכשיר אלוורה: האלוורה פועלת בשני אופנים – היא 
מרגיעה את הצריבה בוושט כמו שהיא מקלה על כוויות 
בעור; היא מורידה דלקת ומרגיעה את הקיבה כשזו מתחילה 
ל"התקלקל." חשוב לזכור שאלוורה גם יכולה להיות חומר 
משלשל ולכן מומלץ לחפש מיץ שבו אין אלואין – מרכיב 
שנמצא בחלק החיצוני של צמח האלוורה. כמו כן מומלץ שלא להגזים 

בכמויות ולא לשתות במידה.
* בננות ותפוחים: פירות אלה עשירים בחומרים אנטי-חומצתיים.

* חרדל: אכילת כף חרדל. החומץ החלש שבחרדל הוא בעל תכונות של 
חומר בסיסי ולכן נוגד חומצה.

לכל דבר יש דבר כנגדו

כל דבר בעולם, אומר הסטייפלר הקדוש, יש לו דבר העומד מנגד, אין צרה 
בעולם שה' מביא על האדם, שאין לו תרופה בשבילה. לאדם, לא עלינו, יש ילד 
שמורד בו, עושה לו צרות צרורות, הורס לו את השבתות, את החגים, האדם 
לא אוכל, לא שותה. אז קודם כל, צריך לזכור דבר של הפלא יועץ הקדוש, 
שאם אדם יש לו ילד, אפילו קטן, שמורד, לעולם לא יצעק עליו, לעולם לא 
יכה אותו. אומר הפלא יועץ אם אתה תכה אותו, אתה תכניס לו שנאה בה' 

שאף אחד בעולם לא יוציא את זה ממנו.
לכן הפלא יועץ אומר אתה צריך להיות אדם חכם, לסבול את זה, לא יבקש 
ממנו שום שירות, לא יגער בו מעולם. אומר הפלא יועץ הקדוש, קטן, שיודע 
בו שאינו מקבל מרות, יש לו נשמה קשה, כגון בדורות הללו, )והרב עוד מדבר 
על הדורות שלו( "וחוצפה ישגה, ובן בועט באביו, לא יחנכנו על ידי הכאה", 
לעולם לא ירביץ לו, ולא יגער בו בכעס, לא יצעק עליו האבא, כי כתוב: "תחת 

גערה במבין", הוא לא מבין, מה אתה צועק עליו.
"ולא יצוו עליהם שום דבר שישרתום". 'תעזור לאמא שלך קצת', 'תסדר את 
הסלון', לא יגיד לו דבר מאלה, לכולם יגיד, ולבן הזה לא יגיד. "וישתדל שלא 
לצערו", לא יגיד לו 'אתה תהיה מסכן בחיים', לא יצער אותו. "ולא ידברו 
אליהם, אלא בלשון רכה", 'בני כמה אני אוהב אותך, אתה הבן הכי מתוק 

שלי, מה אני אתן לך בחיים'.

ממשיך הרב, "ונהי שלא כל העיתים שווים, ופעמים שלא יוכל האב והאם 
להתאפק בראותם שעושים הבנים דברים שאינם מהוגנים, על כל פנים את 
אשר בכוחם לעשות יעשו ויבחרו הרע במיעוטו". יעצור האבא את עצמו כמה 
שהוא יכול, זה רווח נקי שלו, ובזה יזכו נפש בניהם, זאת הזכות של האבא 
שהנפש שלו תחזור בחזרה למסלול הנכון, ובדורות הללו בני העלייה שישמעו 
בקול אביהם הינם מעטים, אומר הרב על דורו מעטים שומעים היום בקול 

אביהם, ובפרט כשנושאים אשה והכלה מתקוטטת עם חמותה.
אדם בא ואומר שהוא רוצה להתפטר מהצרות בחיים, מה עליו לעשות? חז"ל 
הקדושים אומרים שאדם צריך היפוך הטבע. להפוך את כל הטבע שלו, יש 
לך מישהו שבקשת ממנו הלוואה והוא לא נתן לך, האם אתה תזמין אותו 
לבר מצוה? לא... תהפוך את הטבע וכן תזמין אותו. 'אבל הוא לא בא לבר 

מצוה שלי'?! נכון, אבל אתה תלך לשלו!
אדם לא ישיב רע למי שגמל אתו רע, מי שמעבירים על כל פשעיהם כל הטבע 
שלהם משתנה, קבל על עצמך חצי שנה מהיום שכל מי שעשה לך רע, תעשה 
לו אתה טובה. איזה שכן לא נתן לך לסגור את המרפסת, הוא טען שזה יכער 
את הבניין, היום הוא מבקש ממך לחתום לו על שיפוץ של המחסן שלו שהוא 

רוצה לעשות. תחתום לו ראשון, למה לדקדק רע ולהשיב רע.
השאלה האם אדם מוכן לסבול את המרירות של התרופה. יבוא אדם ויאמר 

אני לא רוצה לסבול, אני רוצה ללכת 
בדרך הקשה, חבל... "רפאות תהי 
לשרך ושקוי לעצמותיך", התורה 

תרפא אותך מהכל.

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א
"חובת הלבבות"
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מספרה שהחזירה בתשובה

היה זה בבוקר אחד, כשהתרחיש שכל בעל עסק ירא ממנו – התרחש במספרתו 
של ר' גבריאל יגודיוב, ברחוב עזרא בבני ברק. הוא מגיע אל המספרה שלו 
בכדי לפותחה, ומגלה שאין צורך לטרוח ולפתוח את המנעול הכבד, מישהו 
כבר עשה זאת בשעת לילה מאוחרת... אכן כן, בשעת ליל נפרצה המספרה, גנב 
זריז וחמקן פרץ פנימה, ורוקן את תכולתה: הציוד היקר, המכשור המתקדם, 

וגם הקופה הרושמת נפרצה ורוקנה עד תום.
ר' גבריאל נחרד. מדובר בנזק גדול, סכום משמעותי ביותר. הרי השקיע 
בציוד שבמספרה הון, ועתה – הכל נגנב. עוגמת הנפש היתה גדולה, את 

הצער והכאב שחווה – קשה לתאר. לאחר רגע נזכר, וחיש ניגש למגירה 
השלישית שבדלפק, כשלבו הולם בפראות.

שם, במגירה השלישית, הניח אך אמש מעטפה עבת כרס, 
שהיו בה כמה אלפי דולרים אותם גייס עבור משפחה עניה. 
עתה, לבו צנח בקרבו כשהבין, שאם כל הציוד שבמספרה 
נגנב, כנראה הגנב הזריז, שניכר שאין מגירה שידיו לא 
ביקרו בה, הניח את ידיו גם על המעטפה הזו. 'אוי', נאנח 
מיד, 'הרי הכסף הזה בכלל לא שלי, ומדובר בסכום גדול 

במיוחד, שהיה בדרכו למשפחה אומללה'.
ברגע הבא, התבלבל לגמרי. הוא פתח את המגירה, אותות 

החיטוט ניכרו בה היטב, ניכר היה כי הגנב עשה בה כבתוך 
שלו. ובכל זאת – המעטפה עמדה שם בשלמותה, הגנב לא נגע בה!

פלא פלאות! כל הציוד, כל הכסף, הכל נגנב. ואילו המעטפה הזו, כספי 
צדקה, לא ניזוקה כלל, הרי היא עומדת בשלמותה! בורא עולם, אבי העניים, 
ככל הנראה היכה את עיני הגנב בסנוורים, והוא לא הבחין במעטפה היקרה 

הזו! השיר והשבח לאבא שבשמים, הודו לה' כי טוב!
עוברים ושבים ששמעו על הגניבה, נכנסו מיד אל המספרה, סקרנים לדעת 
על תוצאותיה. גם הלקוחות שהגיעו בימים הבאים, כולם התעניינו על הגניבה 
שהתרחשה, ביקשו לדעת איך ר' גבריאל מתאושש ממנה. ור' גבריאל? – התגובה 
היחידה שלו היא 'ראיתי בעיניי נס ופלא, השיר והשבח לבורא עולם. היתה 
כאן מעטפה יקרה שהיו בה כספי צדקה, והגנב – מבלי משים כנראה – דילג 

עליה. רחמי שמים, חסדי השם כי לא תמנו!' – שב ואמר לכולם...
רבים הופתעו מתגובתו זו, בטוחים שהתבלבל. בכל זאת, הרי ניזוק היטב, כספו 

שלו נגנב, הציוד היקר נגזל, ור' גבריאל עצמו לא שת לבו לחלק הזה בכלל, 
אחת היא לו: תודה לאבא שבשמים, ראיתי בעיניי את ניסיו ונפלאותיו, איך 
שרדה המעטפה של כספי הצדקה, ניכר שהכל בחסדיו הרבים, הודו להשם 
כי טוב!' – שב וסיפר לכל מי שהיה מוכן לשמוע, כולל כל עוברי האורח, 

החברים, וכמובן – הלקוחות שהתעניינו...
ואז, באחד הימים, בעומדו בבית הכנסת ניגש אליו יהודי שלא הכיר, והושיט 
לו מעטפה ובה סכום כסף גדול. 'אני חייב לך את הכסף הזה,' סח הלה, ור' 
גבריאל עמד המום. 'אתה? הרי אינני מכירך משום מקום?! מנין לך שאתה 

חייב לי כסף?!'
'אוהו, אנחנו מכירים ועוד איך...' – התחייך הלה במבוכה, 'פעמיים כבר ביקרתי 
במספרה שלך, פעם אחת בהיותך בה, ופעם אחת באישון ליל, בלעדיך. אני 
הגנב שפרץ אליך!' אמר. 'רגע, רגע, זה לא יכול להיות!' – גמגם ר' גבריאל, 
'אתה גנב? הרי אתה נראה יהודי ירא שמים! ובכלל, אם אתה הגנב – מדוע 

אתה רוצה להחזיר לי?! '.
'הסכת ושמע,' השיב הגנב, 'לא היה לי קל להפוך לגנב, אולם יצרי התגבר 
עליי, ומזה תקופה הפכתי לגנב חובב, ופרצתי – בין היתר – למספרה שלך... 
וכמנהגם של גנבים – לשוב למקום הפשע לאחר ביצועו, גם אני שבתי למספרה. 
שלושה ימים לאחר הגניבה פשוט הופעתי כלקוח, וביקשתי להסתפר. בעודני 
מסתפר, סיפרת לי כפי שסיפרת לכולם על הגניבה, והתפעלתי לראות 
כיצד אתה עוסק כל כך בהודאה לה', עד כמה אתה רואה רק 
את החלק הטוב שבסיפור, עד כמה הצלחת למנף את רגע 

הכאב וההפסד – לרגע של חסדי שמים ברורים!'
'יצאתי מהמספרה שלך נסער, המום. עד אז יצא לי כמה 
פעמים לשמוע אנשים לאחר גניבה, תמיד שמעתי רטינות 
על הגנבים, על המשטרה. ואילו מפיך קלחו דברי שבח 
והודאה לבורא עולם, ראית רק את הנס שבתוך הסיפור, 

את המעטפה שניצלה. דבריך חרשו בנפשי חריש עמוק!'
האיש נשם עמוקות, והמשיך: 'באותו רגע החלטתי שזהו, לא 
עוד גניבות. אם יכולתי לשמוע אדם שחנותו נפרצה והוא עוסק 
בהודאה, אם שמעתי כיצד בורא עולם סימא את עיניי לבל אראה את 
המעטפה ההיא – הבנתי שיש כאן איתות מלמעלה. חזרתי הביתה, ושקעתי 
בהרהורים על המקום אליו הידרדרו חיי, כיצד הפכתי לגנב נאלח, והחלטתי 
שלא עוד! שבתי בתשובה שלימה, ועתה הגעתי להשיב לך את הכסף שגנבתי, 

ולבקש את סליחתך!'
ר' גבריאל התרגש. תגובתו לגניבה לא היתה מעושה, היא היתה אותנטית 
ואמיתית מתוך הלב, ולפתע הוא מגלה כי היא הצליחה לזעזע את נפש 
הגנב, ולהשיב את נפשו לצור מחצבתה, הוא כה התרגש, עד שביקש מהגנב 
לשעבר ליטול את הכסף שהביא עמו ולערוך בו סעודת הודאה על ששב 
בתשובה, תוך שהוא חש זכות עילאית, שהודות לדברים האמיתיים שבקעו 

מלבו הצליח להשיב יהודי לדרך הנכונה!
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סיפור אמיתי שאירע עמי. עשיתי בדיקת קורונה בתאריך י''ד תמוז, יומיים 
אח"כ )ט''ז תמוז תש''פ( קיבלתי תוצאה חיובית, ומאז נשארתי בביתי ולא 
יצאתי. רעייתי תחי' עשתה גם כן בדיקה ביום כ' תמוז )כ''א תמוז( קיבלה גם 
כן תוצאה חיובית, כך שכל המשפחה, )אני אשתי ושלושת הילדים( נשארנו 
סגורים בביתנו, וברוך ה' זכיתי בתקופה הזו להכיר את הילדים שלי יותר.

תמיד הייתי רץ מהבית לכולל, ומהכולל לשיעורי תורה וכל מיני סידורים, 
רק בסופי שבוע היה לי זמן לילדים שלי, וגם אז זה היה בבחינת ''לצאת 
ידי חובה'', וכעת למפרע הנני מודה להקב''ה על השהות הזו עם ילדיי, 

וזכיתי להיות עמהם הרבה זמן ולהשקיע בהם, אך זה לא המסר בסיפור.
בשבוע פרשת דברים תש''פ ראיתי שיעור של הרב עמרמי על מעלת הוויתור, 
וכמה הקב''ה שמח כשאין מריבות בין יהודים, וכשאני שומע את זה ישר 
קפץ לי לראש מי שתיקן לי את המזגן לאחרונה. בתאריך י''א תמוז הזמנתי 
לביתי מישהו שיבוא לתקן לי את המזגן. אין אוויר קר. הוא הגיע, הוסיף 
גז, תיקן מה שהיה צריך. שילמתי 250 ש''ח מזומן. יקר עבורי, אבל בשביל 

מזגן במזג אוויר קיצי זה משתלם.
עבר שבוע והבעיה חזרה על עצמה. פעם יש אוויר קר, פעם אין, בקיצור 

- הבעיה לא תוקנה! נתתי לזמן לעבור, בין לבין נהייתי חולה קורונה כמו 
שכתבתי לעיל, וממילא שום מתקין ושום אדם ירצה להיכנס לבית בו יש 
2 חולי קורונה במקום אחד, כך שנאלצתי להישאר עם הבעיה שפעמים יש 

לנו מזגן שמוציא אוויר כמו מאוורר ולא כמו מזגן רגיל.
והנה, כששמעתי את השיעור הנ''ל, אמרתי בפה מלא - הריני מוחל וסולח 
בפה מלא ולא מקפיד על הכסף בכלל. אמרתי את זה כי החלו לרוץ 
מחשבות בראשי שאני רוצה לגבות ממנו את הכסף בחזרה או שלפחות 
יבוא ויתקן את מה שהוא לא תיקן וסתם לקח כסף, אך בעקבות השיעור 

הנ''ל- מחלתי בפה מלא.
והנה, כמדומני שזה היה באותו יום או יום למחרת, רעייתי מודיעה לי בשורה 
משמחת. סבתא שלה החליטה פתאום להביא לכל נכד 10,000 ש''ח בגלל 
המצב, ולסייע לנכדים. ויתרתי על 250, בורא עולם סידר לנו פי ארבעים! 
וחשבתי על זה, שהאות מ' זה גימ' 40, והיינו ויתרתי ולא עשיתי מריבה 

על המזגן, בורא עולם הכפיל ונתן לנו פי ארבעים, ישתבח שמו לעד...

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



רבי שלמה זלמן אוירבך מפוזנא זצ"ל

בעוד כל העולם חושש מהמגיפה. לא יודעים מה יילד יום. הנה לפנינו סיפור 
שסיפר הגר"ע זילברשטיין, עם עדות מ... ירמיהו הנביא איך לעצור את המגיפה.
הסיפור מובא בקונטרס 'זכרון אבות' שבסוף ספר 'דברי משפט', להגאון רבי 
חיים אויערבך זצ"ל, והסיפור עצמו התרחש אצל סבו של המחבר, הגאון 
רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל מפוזנא, שחיבר כמה חיבורים בנגלה ובנסתר.

רבי שלמה זלמן הנ"ל הגיע לפוזנא בהיותו ילד קטן, ונמנה על גולי ספרד. 
אנשי העיר לא ידעו אפילו מי היו אבותיו! ברם, עוד בהיותו עלם צעיר מאוד, 
נראו בו כישרונות גדולים, והתמדתו בלימודו היתה להפליא. הנער גדל 
והבהיל את כל רואיו בחריפותו ובבקיאותו, ולא מש במשך כל היום מבית 
המדרש, עד שנישא לביתו של רבי אליקים ובעיר פרצה מגיפה רח"ל, ובית 
הדין גזרו תענית ויום תפילה, והכריזו שכל היודע אודות דבר חשוד בעיר, 
מחויב לבוא ולהודיע לבית דין, כדי לידע מה זה ועל מה זה, ועל מה יצא 
חרון אף ה'. והנה, אחד הדברים שהגיעו לבית הדין, היה אודות רבי שלמה 
זלמן הנ"ל, כשאחד מתושבי העיר הודיע שבעל לילה, בהגיע שעת חצות, יוצא 
רש"ז מביתו, ופונה אל היער שמחוץ לעיר, וחוזר רק לאחר שעתיים- שלוש.

האב"ד והדיין החליטו לעקוב אחת תהלוכותיו של רש"ז )שכאמור היה חתנו 
של הדיין(, ולבדוק מה הוא עושה לבדו ביער, בשעת לילה מאוחרת שכזו. 
בלילה הבא הם יצאו ועקבו אחריו, וראו שהוא הולך ביער עם מנורה קטנה, 
ובהגיעו למקום מסוים הוא מכבה את המנורה, ומתיישב על הארץ, ובוכה 

ומיילל על חורבן בית המקדש.
הרב והאב"ד התקרבו למקום, והתפלאו מאוד בראותם שלמרות שרש"ז 
אומר את התיקון חצות לבדו, הם שומעים שם קול נוסף, לא מוכר, המצטרף 
לבכייה הנוראה על חורבן בית המקדש. עתה ידעו שמדובר באיש אלוקים 
קדוש, ומיהרו לחזור לעיר. כאשר פגשו את הגרש"ז סיפור לו שעקבו אחריו, 
וביקשו שיגלה להם מי הוא זה ואי זה הוא הקול השני שנשמע אומר יחד עמו 
את ה'תיקון' בתחילה סירב הגרש"ז לספר, אבל כאשר אמר לו רבי נפתלי כץ 
שהוא גוזר עליו בגזירת המרא דאתרא לגדלות זאת, אמר שהיה זה ירמיהו 

הנביא שהגיע לבכות יחד איתו על חורבן בית במקדש.
הרב והאב"ד נבהלו מאוד, וביקש ממנו שכיון שזכה להיפגש עם ירמיהו 
הנביא, ישאלהו מחר כיצד ניתן לעצור את המגיפה שפרצה בעיר. למחרת 
חזר הגרש"ז וסיפר שירמיהו הנביא אמר לו שכידוע 40 שנה לפני שנחרב 
בית המקדש, כבר היה צריך הבית להיחרב, אבל כיון שלא היו מדברים בבית 
כנסיות ובבתי מדרשות, נשאר הבית אומד על תילו במשך על אותן 40 שנה, 
וזאת למרות שבדור ההוא היו רשעים גדולים. הזכות הגדולה ששמרו פיהם 

בבית הכנסת, עמדה להם.
ברם, הוסיף ואמר ירמיהו, ברגע שהחלו לדבר דברים בטלים בבית הכנסת, 
נחרב בית המקדש, וכל הצרות של היהודים מתרחשות מפני שיחות אלו. 
בשומעו את הדברים, החליט רב העיר להכריז על כינוס כללי של כל התושבים 
בבית הכנסת  הגדול. ויהיה בעת הכינוס, עלה הרב ודרש בעניין קדושת בית 
הכנסת ומוראו, וסיפר להם את כל המעשה הנ"ל עם הגרש"ז. התעוררות 
גדולה היתה באותה שעה בבית כנסת, ואנשי העיר קיבלו על עצמם באותו 
מעמד שאיש לא ידבר יותר בבית הכנסת שום דיבור של חול, ובפרט כאשר 

התפילין בראשו, ומיד לאחר קבלו זו, נעצרה המגיפה.

תפזורתתפזורת
לפרשתלפרשת
בראשיתבראשית
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תשובות לחידה משבוע שעבר:

חידהחידה

מילים לתפזורת פרשת בראשית:

בראשית, שמים, ארץ, דשא, דגים, מאורות, קין, הבל, אדם, גן עדן,
כי טוב, חיות, עופות, חושך, יום, בוקר, לילה, שבת, חוה

הוא – לקט פירות.
היא – התכנסות של אנשים.

אסיף, אסיפה

הוא – מארבעת המינים.
היא – שמה הנוסף של אסתר במגילה.

הדס, הדסה

הוא – לפני הלילה.
היא – צומחת בגדות נחלים.

ערב, ערבה

הוא – הזכר ביונים.
היא – את שמחתה חוגגים בסוף חג הסוכות.

תור, תורה

 ת א  ק ה  ל  י ל  ל  כ ע

 ב ר ד  ג מ כ ע ג ה  י

 ש ס נ  ה  א  י ע נ  ז א 

 מ א  ו ר ו ת ג ע מ ק

 כ ח  צ ת ע ו כ ד  י ב

 ג כ ר ו ע י א  נ  ש ר

 ד  ע מ פ ט  ח  י ע מ א 

 ר ר ל  ו ב ו ק ר י ש

 א  ק ב ע י ש י ש מ י

 ע ע ה  ק ג ך ג ש י ת

 

טיגון פרוסות לחם

ברשותכם מחבת שבו ניתן לטגן בו זמנית שתי פרוסות לחם.
אבל אתם רוצים לטגן 3 פרוסות, כל אחת משני הצדדים.
מאחר שלטיגון פרוסה מצידה האחת נדרשות 20 שניות,

ברור שניתן לטגן את כולן ב-80 שניות, ע”י טיגון 2 פרוסות
יחד ולאחר מכן את הפרוסה ה-3 בנפרד,
האם ניתן לטגנם באופן יעיל יותר? כיצד?
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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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17:40 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:35 )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  

17:40 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

18:10 )בשקיעה( שיעור הלכה  

18:40 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

19:00 )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    05:55 )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      17:45

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

מוסדות "כאייל תערוג" מקדמים בברכה את תלמידי
גני הילדים, תלמוד התורה, הישיבה קטנה למצטיינים ואברכי הכולל היקרים

בברכת זמן חורף בריא למען שמו יתברך להגדיל תורה ולהאדירה!



המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!


