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להרחיב את הדירה...
כי לעולם חסדו האמונה מלאה בכל חללו של עולם

רבנו נחמן מברסלב הקדוש אומר על  הפסוק "והם תוכו לרגליך 
ישא מדברותיך" - "עיקר הבקשה שצריך כל אחד לבקש מהשם 
שיזכה לשבת בישיבה קדושה שעוסקים שם בלימוד האמונה", 
העיקר של כל הבקשות זה, "השם תעזור לי למצוא ישיבה 
קדושה שמלמדים שם אמונה", זה מצרך מאוד יקר שיצר הרע 
דואג להעלים אותו כי הוא יודע שע"י האמונה מתקנים הכל.

כל הלימודים חשובים, ש"ס, פוסקים, הלכה, הכל חשוב, אבל 
האמונה זה העיקר. וזה בחינת 'אחת שאלתי מאת השם אותה 
אבקש', רק אחת שאלתי, מהי ה'אחת'? השם אחד, לדעת שהוא 
עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. את האחת הזה אני שואל 
מהשם, 'תן לי להגיע למקום ששם לומדים אמונה'. "וצריכים 
לכתת רגליו מעיר לעיר... ולחפש ולדרוש עד שיגיע לישיבה 
ששם עוסקים באמונה ולמשוך אמונה ללב כל אחד ואחד", 
עד כדי שאם השכן יפצח גרעינים למרפסת, אדם יראה שזה 
השם, 'ככה השם רוצה, כמו שהשם מנקה את הלכלוך שלי, 
ככה השם רוצה שאני אנקה לכלוך של אחרים'. "וזה עיקר 
כל התורה הקדושה, כמו שנאמר כל מצוותיך אמונה", השם 
אומר אם 'אני אראה שאנשים חיים אמונה ולא רק לומדים 

את האמונה אני סולח להם על הכל'.
אומר האור החיים הקדוש על הפסוק "ואהבת לרעך כמוך, 
אני השם", מתי אני השם, כשאתה תאהב את מי שעשה לך 
רע כמוך, אז אני השם. לפעמים אדם גרם איזה צער, איזה 
נזק, צריך לחיות אמונה, אם השם הביא לאדם כזה ניסיון אז 
הוא בדרגה שהוא יכול לחיות את זה. אומר האור החיים אם 
יש לאדם טענה על מישהו, והפריד את הלבבות, השם עכשיו 
לא שלם "חלק השם עמו", כל אחד הוא חתיכה מהשם, ויחוד 
הלבבות גורם לייחוד השם, וזה כל העבודה שלנו, לייחד את 
השם, "המייחדים שמך בכל יום תמיד אומרים פעמיים באהבה".
אומר רבנו נחמן, שגם מי שלומד אמונה צריך לחפש את 
אלו שלא לומדים אמונה וללמד אותם מהי אמונה. אמר לי 
יהודי 'כבוד הרב מסרת שיעור יפה על אמונה, אבל אני רוצה 
שתסביר לי את זה, איך אני יכול ליישם את זה כאשר אדם 

גנב לי חצי מיליון שקל, הוא ממשפחה מכובדת של רבנים, אב 
בית הדין לא מוכן לדון בתיק הזה כי הוא מפחד מהמשפחה, 
איך אני יכול לקבל את זה כאשר זה מה שעבדתי כל החיים, 

זה הפנסיה, הוא גנב לי את זה בצורה הכי מפורשת'.
אמרתי לו, לך עכשיו להדסה למחלקה האונקולוגית תגיד שם 
לחולה ששוכב כמה אתה הייתה מוכן לשלם על החיים שלך 
ונוציא ממך את המחלה? לפחות 2 מיליון, ח"י מיליון. אז 
אתה ה' פדה אותך בחצי מיליון, כך תסתכל על זה. זה חיי 
אמונה, מה אתה כועס על האנשים, על הדיינים, בשביל חצי 
מיליון שקל אתה שורף את האמונה שלך, את השם? תגיד 
'השם עשה לי את זה'. אמר לי 'אני אף פעם לא אומר את 
זה', אמרתי לו צריך לבקש מהשם שיזכה אותך ללמוד במקום 

שמלמדים אמונה.
כותב הסבא מקלם "דע לך שהאמונה מלאה בכל חללו של 
עולם", אין פינה בעולם שאדם לא יכול ללמוד ממנה אמונה. 
"אין זווית או פינה שהאמונה לא שפוכה בו, הוא כמו האוויר 
השפוך בכל מקום ואין צריך לבקשו, מפני שאי אפשר לחיות 
חיים אמיתיים רגע אחד בלי אמונה", כמו שאי אפשר לחיות 
בלי אוויר, בכל מקום שילך האדם יש אוויר, אבל לא בכל 
מקום שילך יש לחם, וגם לא מים, אבל בכל מקום יש אוויר, 
כך גם בכל פינה יש אמונה, כי אפשר לחיות חיים רוחניים 
בלי אמונה שלמה. אדם ברגע אחד בלי אמונה הוא כבר לא 
חי, הוא ממשיך לנשום אבל הוא כמו מת. לכן כל דבר בעולם 

הוא אמונה.
אפשר להסתכל על הפרה ולראות אמונה 'מה רבו מעשיך ה', 
הפרה אוכלת עשב ואיזה חלב משובח נוצר ממנה', האם יש 
מכונה בעולם ששמים בה עשב ונוצר חלב? אדם מסתכל על 
כיסא 'ישתבח שמו שלא ברא לנו רגל כמו של הכיסא, לנו יש 
ברך, אם לא היה לנו ברך איך היינו יכולים לכופף את הרגל? 
עצם בתוך עצם ויש ביניהם סחוס כדי שלא ישחק', נפלאות 
הבריאה! הגשמים יש בהם חכמה מרובה, איך ה' מנייד אותם 
מהאוקיינוס לכל מקום בעולם שצריך גשם עם עננים, מתקררים 
קצת ולאט לאט יורד גשם, כמה חכמה. בכל מקום שנסתכל, 
בכל פינה נמצא אמונה גדולה, וזה "כל מצוותיך אמונה", שנזכה 

לראות את השם בכל דרכינו.
שבת שלום! אייל עמרמי

הכל צחוק
על פי המשל
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הכל צחוק

מעשה באברך יקר, שבנו הבחור הגיע לגיל השידוכים, והנה עלתה הצעה 
לשדכו עם בחורה שלפי כל הפרטים מתאימה לו, ההורים החלו במסכת 
ארוכה של חקירות ובדיקות עד שנתברר לו כי אכן הכלה המדוברת ראויה 
ומתאימה לבנם. והנה, לאחר שנתרצו שני הצדדים, הוחלט כי לעת ערב יבוא 

הדבר לידי גמר וישברו צלחת כנהוג.
אולם בצהרי היום חישב אבי החתן דרכיו ונזכר שלא נמלך כלל 

בחמותו האלמנה בכל הקשור לשידוך, ואין זה מן הנכון לקיים 
בה 'והתעלמת', ע"כ נדברו הורי החתן שיעלו 'לבקרה' בביתה, 
ובתוך כדי הדברים יעלו על השולחן כי מעלים כעת הצעה 
זו לבנם, ובזה תינתן לה ההרגשה הטובה שרוצים לשמוע 
חוות דעתה, אע"פ שאצלם כבר היה הדבר ברור ומוסכם. 
מדיבור למעשה, ההורים באו ועלו לביתה, באופן שהיה 

נראה כאילו כל ביאתם אינו אלא לביקור סתמא, שם דיברו 
על הא ועל דא, ובין הדברים ספרו גם שבאה הצעה טובה 

לפתחם עבור בנם התכשיט המהולל.
התרגשה החמות מאד מהצעה זו, מכיוון שהכירה היטב את המשפחה 

המדוברת, לקחה את העניין לידיה במלוא הרצינות והחלה לברר בקרובותיה, 
ומששמעה שבחה של הכלה הפטירה לבתה וחתנה יחד – "אם תצייתו לקולי, 
'היום היום' תגמרו את השידוך על צד היותר טוב". אחר הרהור קמעא הוסיפה, 
שהיות וחמותה הסבתא רבא אוהבת שמערבים אותה בעניינים אלו, ע"כ 

למען כבודה, למצווה רבה תחשב אם יעלו אצלה להימלך גם בדעתה, "אך 
תעשו בחכמה – עלו אליה כבדרך מקרה וביקור, ובין הדברים תזכירו אודות 

השידוך ותשאלו את פיה, וכך תרגיש הסבתא בטוב, שמתחשבים בדעתה".
שמעו וכן עשו, וכמעשהו בראשונה כך היה באחרונה, אותה 'הצגה', ואכן גם 
ה'סבתא רבא' אמרה שהיא מכירה היטב את המשפחה, )והאריכה ב'סיפורי 
סבתא'...(. לא זו בלבד, אלא אף היא עצמה טרחה לברר בין מכריה אודות 
המדוברת ומשפחתה, ולבסוף אמרה: "ועתה בני שמע בקולי לאשר אני מצווה 
אותך – בעיניים עצומות ובידיים פתוחות מהרו לידי גמר השידוך, ומאד תגדל 
שמחתי אם תתקשרו עוד 'היום' ששוברים צלחת בשעה טובה ומוצלחת".
כשיצאו מביתה, הפטיר אבי החתן לבני ביתו, ונענה כשחיוך רחב 
על שפתיו: "נס גדול עשה עמנו הבורא שאין לנו עוד סבתות, 
כי לולא כן, לא היינו מסיימים עד דורו של יהושע, כל אחת 
מהן עם המעשה משלה, בטוחה כאילו אין לנו אלא פקחותה 
ושכלה הישר, הרי אנחנו בדקנו ו'חרשנו' היטב עולם ומלואו 

עד שהגענו להחלטה זו, וכאילו שהם מחליטים בדבר.
לאחר כמה דקות, הבין שהאב שאנחנו מתנהגים בדיוק 
אותו דבר. הקב"ה ברוב רחמיו מסבב מן השמיים שיראה 
לנו כאילו השתדלותנו הביאה לנו הפרנסה, או בדיקתנו אחר 
השידוך השיגה את השידוך הטוב, או אחר ה'דירה' והחלטתנו 
לקנותה היא שגרמה לנו להיות בעליה... וכיו"ב בשאר עניינים, 
ובאמת הכל 'צחוק' ו'חוזק' גדול, הכל ממילא היה נעשה ללא שינוי כלל. 
מעתה הבין, שאין כל מקום לעשות השתדלות יתרה או מאמץ יתר על המידה, 
אלא יעשה הכל ביישוב הדעת בשום שכל, והקב"ה את שלו יעשה – להשפיע 

עלינו כל מיני ברכה ושפע.
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להרחיב את הדירה...

מספר אברך בעל המעשה, שהתגורר בדירה בת חדר וחצי. המשפחה גדלה, 
ולכן היה צריך לרכוש דירה גדולה יותר. לבסוף, בשל התקציב, שעמד 
לרשותו, התפשר על דירה בת שני חדרים וחצי שיש בה אופציה להרחבה, 

וכל הרישיונות והאישורים היו כבר מוכנים.
לבינתיים, השכן מהבניין ממול בנה, ופתח חלונות מול המקום שהאברך היה 
אמור לבנות בו. חלף זמן מה עד שהאברך השיג את הכספים לבניה. הוא בירר 
על קבלן טוב ואמין, הוכנה תוכנית, והעבודה עמדה להתחיל בשעה טובה.

והנה נקישות על דלתו. בפתח עמד השכן וטען כלפיו: "אם אתה תבנה, אתה 
תהרוס לי את הבית!", הוא טען בלהט. "אתה תאפיל לי את הבית, ובנוסף 
תוכל להסתכל לי בתוך הבית. בקיצור, אני לא מוכן שתבנה!". אומר לו 
האברך: "יש לי רשיונות מהעירייה והיתר בניה להרחיב את הדירה. למעשה, 
קניתי את הדירה רק בגלל האפשרות להרחיב, אתה הוא זה שלא היית בסדר 

ופתחת חלונות שלא כדין".
"אני מודיע לך דבר אחד",אמר השכן, "אם אתה תבנה, אני אעמוד מול 
הטרקטור ואשכב מתחת הגלגלים ולא אתן לך לבנות. אתה פה לא תבנה!!!" 

– אמר השכן ויוצא מבית האברך.
האברך היה נסער מאוד וסיפר 
לאשתו את מה שאירע. "קח 
אותו לדין תורה", מייעצת 
ענה  בעלה  אולם  האשה. 
לה: "אני לא מחפש לריב". 
ענתה האשה: "מי מדבר 
על לריב? דיברתי על דין 
תורה, שם יפסקו עם מי 
הצדק". אולם האברך 
נשאר בשלו, "ראיתי 

עם מי יש לנו עסק, גם כשנלך לדין תורה, יהיו מריבות גדולות. אני לא רוצה 
לריב", הוא מסביר. אך האשה לוחצת ורוצה שכבר יתחיל את תהליך הבניה. 
"אנחנו צודקים במיליון אחוז, אבל אולי נלך לפנים משורת הדין?" אמר וכך 

לבסוף שכנע אותה להמתין עוד זמן מה, עד שיראו מה ילד יום.
חצי שנה חלפה והאברך המשיך ללמוד כרגיל בכולל. יום אחד הגיע יהודי 
מבוגר וביקש ללמוד תורה. הוא קבע חברותא עם האברך. לאחר מספר ימים, 
כאשר הרגישו עצמם כידידים, שאל החברותא את האברך: "כמה ילדים יש 
לך?". "שישה ילדים, בלי עין הרע" ענה האברך. "וכמה חדרים יש לכם?" 
הקשה היהודי. "שניים וחצי" ענה. "איך אתם מסתדרים עם שישה ילדים בשני 
חדרים וחצי?" המשיך המבוגר לשאול. "באמת קשה לנו. קניתי את הדירה 
במטרה להרחיב אותה ולבנות עוד חדרים, ויש לנו את כל האישורים, אבל 

השכן מהבניין ממול מתנגד", וכאן סיפר לו את כל הסיפור.
אמר החברותא: "אתה רואה שאני אדם מבוגר. את שנותי העברתי במסחר, 
והשנים שלי מעכשיו הן קודש לתורה ומצוות. הייתי סוחר, הרווחתי הרבה 
כסף, ואת הכסף שלי אני לא אקח לקבר, נכון!?". האברך מביט בו בשתיקה ולא 
מבין את פשר ההשתפכות הפתאומית. החברותא מבחין בתמיהה שלו ומחייך: 
"אני מבקש ממך, שתלך ותקנה עכשיו דירה חדשה בת חמישה חדרים, יפה 
ומסודרת. תמכור את הדירה שלך ואת הפער בין שתי הדירות אני משלים".

"מה פתאום? מדובר בסכום ענק!!!" אמר האברך בטון נחרץ. "שמעת מה 
שאמרתי לך? עבדתי כל החיים שלי, ואני צריך להגיע עם משהו לעולם הבא. 

כל רגע שאתם תגורו בדירה החדשה, יהיה מצווה שלי..." וכך היה.
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לרגל יום השנה השביעי של מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל, ו-100 שנה 
ללידתו, נביא מקבץ סיפורים מחזקים על גדלותו ואישיותו של מרן זצ"ל.

בזכות הזהירות בקדושת שביעית

בביתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, הייתה עובדת זרה שסייעה 
במלאכות הבית השונות והייתה לעזר רב, לאחר תקופה של ממושכת 
שנמשכה כמה שנים, הודיעה לרבנית שבכוונתה לסיים את עבודתה 
ולשוב לארץ מולדתה. היא נפרדה לשלום מהרבנית ויצאה מן הבית, 
בדרך לנמל התעופה. הרבנית הודתה לה על עבודתה, וכהכרת הטוב 
נתנה לה תפוח מתוך סלסלת התפוחים שהייתה מונחת על השולחן. 

"קחי צידה לדרך", אמרה לה.
ויהי אך יצוא יצאה ויבוא הצדיק. הודיעה לו הרבנית שהעובדת הזרה 

סיימה את עבודתה בביתם והיא עומדת לשוב לארץ מולדתה.
"נתת לה משהו?" שאל מרן. "כן", השיבה הרבנית. "נתתי לה תפוח מתוך 
סלסלת התפוחים שמונחת על השולחן". נזעק מרן: "אוי ואבוי! התפוח 
קדוש בקדושת שביעית, אסור היה לך לתת לה אותו". מיהרה הרבנית 
לתחנת האוטובוס. העובדת הזרה עמדה שם וחיכתה לאוטובוס. "בבקשה, 
תחזירי לי...", התחילה לדבר הרבנית אך נעצרה בטרם הספיקה לסיים 
את המשפט, העוזרת החווירה וגמגמה: "בסדר בסדר. אבל בבקשה, אל 

תעשי מזה עניין...".
העובדת הזרה פתחה את מזוודתה והחלה להוציא משם שלל תכשיטי 
זהב וכלים מכלים שונים והביאה אותם לרבנית. מסתבר שבמשך השנים 
נהגה אותה גויה להעלים תכשיטים מביתו של מרן ולהחביאם בדירתה. 

כעת היא התכוננה לשוב לארץ מולדתה, ובאמתחתה השלל היקר. 
כשראתה את הרבנית רצה לעברה ודורשת ממנה "תחזירי לי", היא הייתה 
בטוחה שהרבנית גילתה את דבר הגניבה. היא נאלצה להודות במעשה 
ולהחזיר את השלל לבעליו, תוך שהיא מתחננת על נפשה: "בבקשה, 

אל תעשי מזה עניין"...
ומה גרם לכך? מה הציל את הרכוש של מרן ושל הרבנית? יראת השמים 

של מרן ואותו תפוח של שביעית שמרן נזהר בקדושתו.

אתה תאכל בשר והם יאכלו חצץ?

סיפר הרב ראובן אלבז שליט"א: לפני קרוב לחמישים שנה, אחד משומעי 
לקחו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, הציע לי למסור שיעור תורה 
בבית כנסת מסוים בירושלים, שבכדי להגיע לשם הייתי צריך לנסוע במשך 
כשעתיים באוטובוסים ]הלוך וחזור[ כדי למסור דרשה של חצי שעה.

בתחילה דחיתי אותו על הסף, כיון שהייתי אז אברך צעיר שישב ועסק 
בתורה ולא הייתי מעוניין לבזבז את זמני. אם אלך לשיעור זה, תורה 

מה תהא עליה?
יום אחד לאחר השיעור של מרן, קרא לי הרב והכניס אותי למכוניתו 
בדרך לביתו. כשהגענו לביתו, פנה אלי מרן: "שמעתי שאתה לא רוצה 
ללכת למסור שיעור תורה שהציעו לך" אמר. עניתי לו "רבינו, תורה מה 
תהא עליה?" נזעק מרן, "והאנשים המסכנים האלה מה יהיה עליהם? 

הלא אין אפילו מי שיגיד להם הלכה אחת...!".
אמרתי לו שאני רוצה לשקוד בלימוד התורה, ואז הוא קם ואמר לי: "וכי 
אני לא רוצה לגדול? אני הולך ומלמד במשך שעה וחצי ומספר סיפורים 
ובשבילי זה ביטול תורה. בזמן הזה הייתי יכול להספיק הרבה יותר. לי 
מותר לבטל ואתה לא תבטל את עצמך? אתה רוצה את ההתקדמות 
האישית שלך ושהם יישארו עמי ארצות גמורים? אתה תאכל בשר והם 
יאכלו חצץ?". סיים מרן ואמר: "אל תדאג, תלך, והקב"ה ישלם לך על 

זה כפל כפליים".
שמעתי לדברי מרן והלכתי לשם ונדהמתי לראות ארבעה אנשים... אפילו 
מניין לא היה. אך לאט לאט ליקטנו מניין ותוך תקופה קצרה, פחות 
מחודש ימים, ארבעים איש היו מגיעים לשיעור ועוד למעלה מעשרים 
מילדיהם! ואלו אנשים שלא היו באים להתפלל בבית הכנסת אלא היו 
מתפללים בביתם ]או בכלל לא, רח"ל[, ומחוסר ידיעה היו מוכרים 

ארטיקים וגלידות ביום שבת קודש.
בחסדי ה' יתברך, לאט לאט התחילו אותם אנשים להתעניין בדברי 
התורה הקדושה והיו שואלים שאלות בהלכה. כיום הם יראי שמים 
בתכלית וקובעים עתים לתורה, ובניהם תלמידי חכמים מופלגים וכל 

נכדיהם זרע קודש ברך ה'.

בדורנו יראת העונש היא העיקר

אומר רבי ישראל מסלנט, שאי אפשר בדורות שלנו לעבוד את ה' בלי יראת 
העונש, אם אדם לא יצייר לעצמו כל הזמן את העונשים שהוא יסבול אם הוא 
ימרה את פי ה', הוא לעולם לא יוכל לעבוד את ה'. לכן כשבא אדם ואומר 
אני לא אוהב לשמוע על עונשי שמים, אז הוא אומר אני לא אוהב את ה'. כי 
אם הוא לא יצייר לעצמו את יראת העונש, לעולם הוא לא יבוא לעבודת ה', 

כך אומר רבי ישראל.
החסיד הקדוש רבי חיים ויטאל בהקדמה לספר הקדוש עץ חיים כתב: הבא 
להיטהר ולהתקרב ראשית הכל להשיג יראת העונש. אדם שרוצה להתקרב 
לה' קדם שישיג את יראת העונש, יצייר לעצמו, רק רגע עכשיו אני מסתכל 
ראיה אסורה, כמה סבל עוד יעבור עלי בשביל הראייה הזו שהסתכלתי עכשיו.
יראת הרוממות, שהיא יראה פנימית, לא ישיגוה אלא מתוך גדלות החכמה, 
מי שיש לו מח ענק. לכן אדם הרוצה להתקרב לה' - ראשית חכמה יראת ה', 

אם לא יצייר לעצמו את ציורי העונש לעולם לא יתקרב לה'.
רבי יחזקאל לוינשטיין מביא את מה שכתב רבינו יונה ואומר: וישיב אל לבו 
כי יש עונש ונקם ושלם על העוון. דע לך שכל עוון שאתה עושה, יש לזה 
עונש ונקם שנאמר, "לי נקם ושלם". אמנם אמרו חז"ל: יעשה תשובה ויתכפר, 
והגמרא אומרת: תשובה תולה ויסורים ממרקים, כי אין מירוק עוונות בלי 
יסורים. מי שעבר עוון - חייב לעבור יסורים, אבל הוא יבחר באיזה מסלול יהיו 
היסורים, האם במסלול של תורה, תפילות, יראת שמים, קדושה, צניעות, או 
חס ושלום יסורים, מחלות ובתי חולים. אלה הם המסלולים, אין משהו אחר.
עוד אומר רבנו יונה, יאמר האדם בליבו, איך לא היה פחד אלוקים לנגד 
עיניי, ולא יגורתי מתוכחות על עוון, ומן השפטים הרעים, כי רבים מכאובים 
לרשע, ויודע כי אחרי אכלו ואחרי שתו יגרס השופט בחצץ שיניי. במילים 

אחרות מבאר רבינו יונה: ששתיית 
משקאות אסורים, או אכילת לא כשר 
וכו', בשיניים האלה יצטרכו להכניס 
חצץ ולגרוס, השיניים האלה עוד יתנו 

את הדין.

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א
"חובת הלבבות"
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מי באמת מנהל את העולם?!

הרב יעקב ש. מתמודד בשנה האחרונה עם אתגר לא פשוט בכלל. ובכל זאת, 
כך לדבריו, הוא רואה את ההשגחה הפרטית המלווה אותו בכל צעד, וכך סיפר:

ובכן, הבת היקרה שלי שכאמור נולדה עם כמה וכמה בעיות רפואיות מורכבות, 
היתה אמורה לעבור ניתוח רציני וממושך בהשתתפות שלושה רופאים מומחים, 
כל אחד בתחום אחר: לב, ריאות וגסטרו, ובגלל גילה הקטן והמצב המורכב, 
חייבים לדאוג שכל הפעולות הללו יתבצעו במקביל במסגרת אותו ניתוח כולל.
כמובן שלכל אחד מהמומחים הללו יש לוז עמוס, ולכן לקבוע ניתוח עם 
שלושתם ביחד זאת לא משימה פשוטה. אז חיכינו לניתוח הזה במשך תשעה 

חודשים, כי לקח זמן עד שהוחלט בדיוק מי ינתח, איפה לנתח, מה 
הן הפעולות שיש לעשות בניתוח הזה ומה צריך לדחות להמשך 

הדרך. בקיצור, זה לקח זמן ולא מעט כוחות נפש, עד שלבסוף 
קבעו תור והצליחו לשבץ את כל שלושת המומחים ואנשי 

הצוות שלהם לאותו היום באותו חדר הניתוח.
כשהתקרב מועד הניתוח, הסבירו לי שאני חייב לבצע 
בדיקת קורונה, כדי שיהיה אפשר לנתח את הילדה. בבית 
החולים שבו היה אמור הניתוח להתבצע, ביקשו שאגיע 

עם הילדה יומיים לפני הניתוח לבצע את הבדיקה, לאחר 
מכן אשוב אתה הביתה, ולמחרת אחזור שוב לאשפוז של 
לילה לפני הניתוח כשהיא צריכה להיות בצום ותחת מעקב.

הסברתי להם שבגלל המצב הרפואי המורכב והמכשור שהילדה 
מחוברת אליו זה לא כזה פשוט להגיע אתה לבית חולים, התחננתי על 

נפשי והם הסכימו שנעשה את הבדיקה בקופת החולים. כל כך שמחתי, 
ואכן בקופת החולים ביצעו את הבדיקה אבל כעבור יממה מגיעה התוצאה 

המאכזבת... הילדה חיובית לקורונה.
עכשיו תבינו, זו לא ילדה שהולכת לגן. המצב שלה כל כך מורכב, שאנחנו 
שומרים עליה כמו אתרוג. היא לא יוצאת מהבית אף פעם, וכל בני המשפחה 
מסוגרים ולא יוצאים בלי לחבוש מסכה וכפפות, תוך שמירת מרחק והימנעות 

משהייה במקומות סגורים עם אנשים אחרים.
איך היא נדבקה? אוי ואבוי! בבית החולים שמעו את התוצאה ואמרו לנו שהם 
לא סומכים על הבדיקה של קופת החולים. הם רוצים לבדוק גם בעצמם. 
הפעם כבר לא התפנקתי, שכרנו טנדר ויצאנו לירושלים עם הילדה כדי 
לבדוק אותה לקורונה. ואכן עשו שם בדיקה ובתוך זמן קצר הגיעה התוצאה 

השלילית... לא קורונה ולא שום וירוס.
אבל יש בעיה. הילדה מוגדרת במשרד הבריאות כחולת קורונה. אי אפשר 
לבצע לה ניתוח למרות שבבית החולים יודעים שאין לה קורונה. חייבים 
לעשות בדיקה נוספת, אבל בקופת החולים לא מוכנים כי הנוהל אומר שצריך 

להמתין לפחות עשרה ימים לפני בדיקה שניה.
כאן מתחיל מסע ענק של לחצים אדירים. עיתונאים, חברי כנסת, עסקנים, 
למי לא פניתי. מועד הניתוח מתקרב, והנה התקבל אישור לעשות בדיקה 
נוספת בקופת החולים, הם אפילו זירזו את התוצאה ונתנו לי תשובה שלילית 
בתוך שעות. אבל הרופא מסרב להוציא מכתב שחרור ולהכריז שהילדה אינה 
חולת קורונה, כי... יש נוהל! והנוהל החדש קובע שאין שחרור מקורונה לפני 

שחלפו עשרה ימים בלי תסמינים מאז ביצוע הבדיקה החיובית.
בשערי צדק ניסו לפנות למשרד הבריאות לשנות את הנוהל במיוחד למקרה 
החריג הזה. זה לא עזר, ובעודי מנסה לנצח את המערכת המסורבלת, כבר 
מגיעה השעה שבה הילדה אמורה להיות בבית החולים כדי להתכונן לניתוח.
פתאום אני מקבל תשובה שאפשר לעשות ניתוח בתנאי שהילדה תבצע 
בדיקת סרולוגית ויימצא שהיא כבר החלימה מהקורונה. ריבונו של עולם, 
צעקתי, איך תהיה תשובה שהילדה החלימה מקורונה אם היא אף פעם לא 
נדבקה??? חשבתי שאני מאבד את השפיות חלילה וחס, אבל אי אפשר 

להיאבק במציאות הקיימת, והניתוח נדחה למועד אחר.
בשערי צדק מבטיחים לי שברגע שהילדה תוכל לעבור ניתוח מצד 
משרד הבריאות והנהלים הרפואיים, הם לא יעכבו אותו ויעשו 
כל מה שצריך כדי לקבוע ניתוח בהקדם. ואז מגיע החלק 
הכי יפה בכל הסיפור הזה, מספר לנו ר' יעקב בהתרגשות...
ביום חמישי בערב, שעות לאחר שהניתוח כבר אמור היה 
להסתיים, מתקשר אלי הרופא מבית החולים, 'תשמע 
ידידי', הוא אומר לי, 'אני רוצה לומר לך שהקדוש ברוך 

הוא דאג לכם...'. מה?? שאלתי.
'אם היית יודע מה קרה היום בבית החולים לא היית מתפלא, 
אומר לי הרופא. היום בבוקר אירעה הפסקת חשמל בקומה 
של חדרי הניתוח שבה אמורה הייתה הבת שלך להיות מנותחת. 
בעקבות התקלה היו צריכים לעשות תיקונים לא צפויים, ובגלל שמדובר 
במכשור עדין כל כך, לא לקחו סיכונים, ופשוט ביטלו את כל הניתוחים 

למשך שעות ארוכות.
'הבת שלך בכל מקרה לא הייתה עוברת את הניתוח במועד שנקבע. בדיקת 
הקורונה החיובית שנעשתה לה חסכה לך את האשפוז של יום קודם, את 
ההכנות הנרגשות לקראת הניתוח המורכב, ואת האכזבה המרה והנוראה של 
ביטול הניתוח ברגע האחרון, אחרי שהילדה כבר הייתה בצום וקיבלה את 

כל התרופות והתכשירים שעליה לקבל לפני הניתוח'.
הסיפור עוד לא נגמר, אומר הרב ש. ביום ראשון קיבלתי הודעה רשמית 
של קופת החולים, שמאשרת לי במסמך כתוב וחתום, שהילדה מעולם לא 
הייתה חולה קורונה, והתוצאה החיובית שהתקבלה אחרי הבדיקה הראשונה 

מקורה בטעות! )דרשו(
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אספר מקרה שקרה לי בערב חג ראש השנה, שלימד אותי עד כמה הכל 
מהבורא ישתבח שמו ועד כמה הכל לטובה.

אני חזן בשבתות וחגים ובגלל המצב אנו עשינו שני מניינים קטנים. הרב 
של בית הכנסת העמיד שומר בכניסה שבאמת יכניס עד 20 איש לכל 
מנין. פתאום בזמן שאני מגיע השומר פנה אלי וצעק, בבית כנסת לעיני 
כל האנשים, עליי ועל הילדים שלי, 'צאו בחוץ', וצועק ממש בקול רם, לא 

סתם מבקש 'צאו בחוץ'.
איזו בושה נוראית, כל האנשים מסביב מסתכלים, רציתי לענות לו. אך 

לפתע ראיתי לנגד עיניי את הרב אייל, ואני כביכול שומע את הרב אומר 
לי 'זה השם, זה השם יעקב, כך השם רוצה", וכך יצאתי מבית הכנסת ולא 
אמרתי מילה. כך מצאתי את עצמי מתפלל בבית את כל תפילות ראש השנה.

איזו שמחה היתה לי כל ראש השנה, הייתי כ"כ שמח שזכיתי לשתוק ולוותר, 
ורציתי לומר לרבינו הרב אייל שהשיעורים שהוא מעביר לנו אין כדוגמתם, 
ואני מאחל לרבשנה טובה ומתוקה כתיבה וחתימה טובה אמן, והלואי ונזכה 

כולנו לביאת גואל צדק יחד עם הרב במהרה בימינו אמן.
על כך נאמר תולה ארץ על בלימה, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי 

שבולם עצמו בשעת מריבה!

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



מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

מרן קיים בנפשו "לא תגורו מפני איש" – היה עומד על שלו ויהי מה ללא 
מורא משום אדם. על כך מסופר מעשה שהיה: בתקופת שהות מרן במצרים, 
העיד המשגיח של בית המטבחיים בפני בית הדין של מרן, כי השוחט ש.א. 
פקד עליו לחתום "כשר" על בשר שנשחט ע"י גוי. השוחט הכחיש את 
הדברים. והנה, כבר זמן רב היו מגיעים עדים נאמנים לבית הדין, ומעידים 
שהשוחט הנ"ל מניח לגויים לנתק את הסירכות לפני שהוא בא לבדוק את 
הריאה, בכדי למצוא חן בעיניהם, ועי"ז הם נותנים לו מתנות. וכי ראוהו 
כמה פעמים נוסע ברכבת בשבת ויו"ט, ועוד מעשים חמורים, אשר בגינם 

יש להעבירו ממלאכת שמים זו.
הבעיה הייתה, שהעדים חששו מאד להעיד בפניו, שהרי פחדו ממנו, שהיה 
אדם אלים ביותר. מרן זצ"ל הגיע למסקנה שיש להעבירו מתפקידו כשוחט. 
וכך עשה, השוחט הנ"ל הפך לקצב, ולאחר תקופה נתפש במכירת בשר גמל 
שמכר בחזקת כשר. מרן החליט באומץ לב, למנות עליו משגיח, כדי שלא 

יאכיל נבלות וטריפות לישראל.
באותה שעה א.ש. שלף אקדח בבית הדין, ואמר ש-'יטפל' בכל מי שיעמוד 
בדרכו. מרן אמר לו בשלווה: "דורות רבים לא הפחידה אותנו שום אומה בכלי 
נשק. בעד תורתנו הקדושה נהרגו מיליוני יהודים. וממך, יהודי החייב גם כן 

במצוות – אפחד בשעת מבחן זו?!". לאחר מכן השוחט הנ"ל שכר ערבים, 
שיישפכו חומצה על פני מרן. ואכן, שני ערבים ארבו למרן, ליד ביה"כ בו 
היה רגיל להתפלל, ושפכו את החומצה על אדם אחר שהיה דומה למרן. 
לאחר תקופה מסוימת שוב נתפס ש.א. בזיוף בשר כשר, הנמצא כבשר גמל. 

המשטרה המצרית אסרה אותו לכארבע שנים.
לאחר שנים רבות, כשעבר מרן להתגורר בפ"ת, הבחינה אשת מרן באותו 
שוחט ממצריים מסתובב סביבי ביתם. הרבנית סיפרה למרן על  אותו שוחט, 
מרן אמר: "בשבוע שעבר, נפגשתי עם הרה"ג יצחק ניסים )הרב הראשי 
לישראל דאז(, וראיתי על שולחנו מכתב המלצה עבור ש.א. העברתי לו מיד 
את המידע שיש בידי אודות אדם זה. הרב ניסים קיבל את דעתי, וביטל את 

מכתב ההמלצה. כנראה, שהוא מבקש נקם".
"כאן גר הרב עובדיה?", שאל ש.א. את הבת של מרן. והיא השיבה: "כן, זה אבא 
שלי!". היא נתנה לו להתלוות אליה, והוא נכנס אחריה פנימה. הרבנית קפאה 
על מקומה. היא ניסתה למנוע כניסתו, אך הוא דחפה ונכנס לחדר פנימה.

הוא הוציא אקדח ואמר: "הגיע הזמן לחסל אותך! רדפת אותי במצריים, 
באתי לארץ כדי לפתוח דף חדש, ואתה רודף אותי גם כאן!?" אמר למרן. "דף 
חדש?!", שאל מרן! "הייתי שבוע שעבר בכנס דיינים בירושלים, ושם שאל 
אותי אחד האנשים עליך, אם מותר לשחוט בלי כובע ובלי נטילה של שחרית, 

כי ראה אותך כך" ענה מרן. "אל תגזול לי את הפרנסה!", התרומם ש.א.
הרב פטאל )חמיו של מרן(, שהה באותה העת שם, ופנה לאותו א.ש: "אם 
יש ברצונך להרוג, הרוג אותי! הוא צעיר ואב לילדים" אמר לש.א. "אם כך, 
מדוע הוא לא נותן לי לפרנס את ילדי?" שאל ש.א. ענה לו מרן בנחרצות 
"עזוב את השחיטה, אעזור לך למצוא פרנסה אחרת, אך לא אתן לך להחטיא 

את הרבים!". ש.א. לקח את אקדחו ועזב את המקום.
לאחר שבועות נעלם ש.א. מדרכה של משפחת מרן, והרב הציע בחיוך לילדיו, 
כי המביא לו ידיעה אודות ש.א. יקבל עשרה גרוש... בעשרה גרוש אלו זכה 
בנו רבי יעקב, לאחר מספר שנים, כשעברו לגור חזרה בירושלים. יעקב ראה 
ידיעה בעיתון במכולת: "א.ש. נהרג בסכסוך עם חבר מרעיו שעסקו עמו 

בהברחת סחורות מעבר לגבול"...

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת

נחנח
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תשובות לחידה משבוע שעבר:

חידהחידה

1.   מצוות ה' אחרי שיצאו נח ומשפחתו מהתיבה )ב' תיבות(.

2.   בנה אותה נח.

3.   איש צדיק תמים היה בדורותיו.

4.   מה פתח נוח בתיבה?

5.   הוא הראשון ששלח נוח מהתיבה.

6.   מי לא מצאה מנוח לכף רגלה?

7.   הביא אותו ה' כעונש על אותו הדור.

8.   הקללה שקילל נח את כנען.

9.   אחד מבניו של נח.

10.   מה הביאה בפיה היונה שחזרה?

אם פתרתם נכון את השאלות תקבלו בטור המודגש את שמו של מרן פאר הדור והדרו!

  1        

    2      

      3    

    4      

      5    

     6     

     7     

 8         

      9    

.    10      

 

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?
תשובה: אפשר ב 60 שניות:

א. מטגנים את הפרוסה הראשונה והשניה.
ב. הופכים את הפרוסה הראשונה, ומטגנים יחד עם השלישית. )את השניה שומרים בצד(
ג. מטגנים את הפרוסה השניה ששמרנו בצד, יחד עם הצד השני של הפרוסה השלישית.

נסו להזיז גפרור אחד ולקבל שוויון במשוואה
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מצדיעים לעובדי הוראה "כאייל תערוג"
ירושלים וגני תקוה, גם בלמידה מרחוק לכל

תלמיד ותלמידה בקשר אישי!



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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17:35 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:40 )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  

17:35 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

18:05 )בשקיעה( שיעור הלכה  

18:35 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

18:55 )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    05:05 )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      16:40

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

שימו לב לזמני ימות החול שעודכנו לפי שעון חורף



המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!


