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מידה כנגד מידה
כי לעולם חסדו פתחו לי פתח כחודו של מחט

כתוב בזוהר הקדוש, שמיכאל שר ישראל לימד זכות ושאל את 
הקב"ה 'רחם על עולמך', אמר לו הקב"ה 'נשבעתי שאם בני 
ישראל יפתחו לי פתח כחודו של מחט אני אפתח להם שערים 
עליונים', ה' לא מבקש שיפתחו לו פתח גדול, אלא רק כחודו 
של מחט. יהודי רואה שדברים תקועים לו בחיים, זה בגלל שהוא 

לא פתח אפילו פתח אחד לקב"ה.
שואל הבעל שם טוב הקדוש, למה לא אמרו חריץ, סדקית? 
אלא שהתפקיד של המחט הוא לתפור ולחבר בגדים. אומר 
הקב"ה רק תפתח פתח אחד, וכך תחבר אותי לכל מה שקורה 
לך בחיים, זה הפתח הקטן שהקב"ה רוצה. אדם לומד תורה, 
מקיים מצוות, אוהב את ה', אבל ה' רוצה גם את המחט שתחבר 
את הכל לה' יתברך. ע"י האמונה האדם מחבר את הכל לה', 
לטוב ולרע "ה' נתן ה' לקח, יהי שם ה' מבורך", לכן צריך האדם 

להתחזק מאוד באמונה.
אומר רבנו הקדוש מברסלב, שע"י נסיונות האמונה נעשה האדם 
חביב לה' כאשה על בעלה. דוד המלך אומר )תהילים מה, י"א-
י"ב( "ושכחי עמך ובית אביך ויתאוו המלך יופיך", אומר רש"י 
)שם( "שכחי עמך –  תבטלי הכפירה, ובית אביך – תתחזקי 
באמונה" ועל ידי זה "יתאו המלך יופיך", תהיי כאישה החביבה 
על בעלה. "שכחי עמך ובית אביך" – צריך האדם לשכוח את 
כל מה שהעולם אומר לו, 'זה כפוי טובה, וזה דיבר עליך רע', 
צריך לשכוח מהכל, ואז "ויתאו המלך יופיך", ע"י שיחבר הכל 

לקב"ה, שהכל מה'.
"על כל פשעים תכסה אהבה" )משלי י'(, כשאדם אוהב מישהו 
הוא מחליק את פשעיו, כמו אבא שאוהב את בנו, כאשר בנו יטול 
כסף ללא רשותו, הוא יגיד 'לא נורא, הוא היה רעב, רצה לקנות 
אוכל', גם אצלנו כאשר אדם עומד בנסיונות אמונה, כשהוא 
טועה או מזייף בכל מיני דברים, ה' מעביר את זה "וארשתיך 

לי באמונה", אדם נהיה מאורס לה' יתברך.
לכן עד כמה כדאי לאדם להתאמץ באמונה, לדעת שזה המסע 
המרכזי בחיים שלו, לזכור שכל דבר שה' עושה הוא רק לטובתו. 
לכן אומר הרב "ולכן כשנאבד לאדם איזה דבר רומזים לו שנפל 
באמונתו", אם אבד לאדם איזה מפתח, או כרטיס אשראי, כנראה 

שאיבד את האמונה שלו, כנראה שהוא מקפיד, פגוע או נעלב. 
אם אדם מאבד את האמונה, ה' ישמור, באים עליו צרות, לכן 

שיחזור מהר לאמונה.
הצדיק רבי אושר פרוינד זצ"ל, היה חי כאן בירושלים, היו 
לו הרבה חובות. אבא שלו השאיר לו הרבה זהב מהקרקעות 
שהיו לו, והוא לקח את זה לצפת למכור את הזהב למישהו 
כדי להחזיר את החובות שהיו לו. בדרך הוא עצר אצל רשב"י 
ואמר לעוזר שלו 'תשמור על זה היטב יש כאן הרבה כסף אני 
נכנס להתפלל'. כשיצא ראה את פניו לבנות, כשראה כך לא 
שאל אותו כלום מאותו רגע לעולם. לא שאל 'היכן הנחת, בוא 

נחפש', לא שאל אותו מאומה!
אומר רבנו נחמן )שיחות הר"ן רס"ה( "רגלי עמדה במישור 
במקהלים אברך ה' –  רגל הוא בחינת אמונה, למה? כמו שאמרו 
"בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה", על מה 
מעמידים דברים? על הרגל. 'רגלי עמדה במישור' – אדם רוצה 
להיות ישר מול ה'? רוצה להסיר עקמומיות הלב? רק ע"י 
האמונה. כי "עליה עומדים כל המידות", אדם אומר 'אני אעבוד 
על ענווה או על גאווה'. צריך שיעבוד על אמונה וכך יהיו לו כל 
המידות הטובות. לא יהיה לו כעס על אנשים, לא תהיה לו עין 
רעה. לכן האבות הקדושים נקראו ישרים, כי הייתה להם אמונה.
אומר הרב יחזקאל לווינשטין, "צריך אדם לדעת בעניין השגת 
הרוחניות כי ה' יתן חכמה, שלמה המלך זכה בתפילתו לחכמה 
כי כל החכמה ניתנת במתנה מה', וכל מה שאדם צריך ללמוד 

הוא רק להסתיר את הנס",
לא ע"י הלימודים נהיים תלמידי חכמים. כי ה' יתן חכמה, 
"ולכן מי שמגיע למדרגה שלא צריך את הבחינה ומאמין, זוכה 
שהקב"ה יתן לו חכמה בלי עמל ויגיעה" מי שבדרגה כזו שיודע 

שהכל זה ה', אפילו לא צריך ללמוד.
כתוב שהקב"ה "הסתכל באורייתא וברא עלמא", אם כן כל 
העולם זה הוא תורה. מי שיש לו עיניים לראות שאם איבד משהו 
זה בגלל שאיבד אמונה, ישר רואה את ה', רואה את התורה. 
"לכן ראינו צדיקים שהגיעו לתורה שאין באפשרות אדם להגיע 
אליה", כגון האר"י הקדוש שנפטר בן 37 ואף אחד לא מעז 
לחלוק עליו. כמה כבר אפשר להספיק ב-37 שנה? להודיענו 

מה שכרה של אמונה בהשם.

שבת שלום! אייל עמרמי

פתחו שערים ויבוא גוי צדיק 
על פי המשל
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עלון שבועי היוצא לאור ע"י מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה 
בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א

חסדי שמואל
ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

התורה  שר  מרן  של  הטהורה  נשמתו  לעילוי  מוקדש  העלון 
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
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ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

הפטרה

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א, באמונה ובטחון. לצפיה בשיעור המלא - אתר “כאייל תערוג“
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ביום שלישי הקרוב כ"ג חשון 10/11 ידרוש מורנו הרב ב:

בית שקמה – 19:00, ביה"כ המרכזי
לוד – 20:30, ביה"כ "שובה ישראל", רחוב אלפעל 8

לשמיעת שיעורי הרה״ג אייל עמרמי שליט”א בשידור חי וכן בשידור חוזר התקשרו למס’: 08-6170437 



פתחו שערים ויבוא גוי צדיק

את הסיפור הבא סיפר רבי משה אהרון שטרן משגיח ישיבת קמיניץ:

לפני זמן מה השיא חברי הטוב את בנו. החתונה נערכה בארצות הברית. שונות 
שמחות הנישואין בארצות הברית מאלה שאנו עורכים כאן בארץ. כאן בארץ 
הקודש, כל אורח מגיע בשעה אחרת, ויש המגיעים לאחל 'מזל טוב' כאשר 
התזמורת כבר אורזת את כליה... לא אחת, מוזמנים אנשים לשלוש שמחות 
באותו ערב, והם משתדלים להגיע אל כל אחת מהן ולברך את בעלי השמחה.

בארצות הברית ובארצות אחרות, חתונה היא אירוע שכל רגע בו מתוכנן בדקדוק 
רב. לסעודת המצווה מוזמנים בדרך כלל, בני המשפחה וידידים קרובים בלבד. 
הם מקבלים בנוסף להזמנה הכללית הזמנה מיוחדת לסעודה. את ההזמנה 
יש לשלוח בחזרה, ולאשר את 
ההשתתפות בסעודה. יש מי 
שמגדילים לעשות, ומצרפים 
להזמנה גם כרטיס כניסה, 
יש להציג בכניסה  אותו 
שיהודי  מכיוון  לאולם. 
הנני,  ישראל  מארץ 
בכל  בקי  הייתי  לא 
בעל  והודעתי  אלה, 
פה לידידי כי אשמח 

להשתתף בשמחתו. למותר לציין, כי לא שלחתי את הכרטיס בחזרה, ואף 
לא שמרתי את כרטיס הכניסה. הגעתי ביום המיועד לאולם החתונה. את פני 
המוזמנים קידם שרטוט נאה של מקומות הישיבה באולם. עד מהרה איתרתי 
את שמי באחד השולחנות. עמדתי להיכנס כאשר לפתע הונחה יד כבדה על 

כתפי. 'אדוני, את הכרטיס בבקשה!'.
סבתי לאחור בהפתעה. 'מצטער, אדוני. קיבלתי הוראה שלא לאפשר לאיש 
להיכנס בלא להציג כרטיס כניסה'. הצבעתי על שמי, שהופיע באותיות ברורות 
על שרטוט המקומות והסברתי לשומר שאני אורח מישראל וידיד קרוב של 
אבי החתן. הוא לא התרשם מהדברים. 'בלי כרטיס לא תוכל להיכנס', שב 
ואמר. דבר לא הועיל. סבתי לאחור באכזבה מרה, ושבתי לאכסניה בה שהיתי 

– סיים רבי משה אהרן את סיפורו.
כך גם אנו, לאחר מאה ועשרים, מגיע האדם לעולם הבא מלווה במצוות 
ובמעשים טובים. מה מאוד יחפוץ להגיע למקום המזומן לו בגן-עדן. אך 
בשער הכניסה ייעצר על ידי המלאך המופקד על השער, אשר ידרוש ממנו 

את כרטיס הכניסה.
אם במשך חייו הקפיד לענות "אמן", פירושו שמאמת הוא בכל נפשו את כל 
ברכה הנאמרת על השם, הריהו צפוי להתקבל בבית דין של מעלה בכבוד 
גדול, כדברי הזוהר )פרשת וילך(: "כד יפוק בר נש מהאי עלמא דהוי שומר 
לאתבא אמן. נשמתיה סלקא ומכרזי קמיה פתחו שערים קמיה" – כאשר יוצא 
אדם מהעולם הזה, והוא היה מקפיד לענות "אמן", נשמתו עולה ומכריזים 

לפניה: פתחו שערים בפניה.
כך מפרשת הגמרא את הפסוק בישעיה )כו, ב(: "אמר ריש לקיש: כל האומר 
'אמן' בכל כוחו, פותחין לו שערי גן עדן, שנאמר 'פתחו שערים ויבוא גוי צדיק 
שומר אמונים'. אל תקרי 'שומר אמונים', אלא 'שאומרים אמן' )שבת קיט ע"ב(.
מקשה המהרש"א: מדוע נאמר "שערים" בלשון רבים, ולא 'שער גן עדן'? 
ומסביר: "ישנם בעומק גן עדן שערים לפנים משערים, וכל השערים הללו 
נפתחים לפניו". כלומר, העונה "אמן" בכל כוחו זוכה לא רק לפתיחת שער 

גן עדן, אלא גם לפתיחת שערים רבים נוספים, המצויים בגן עדן.
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סיפר ר' חיים רוזנברג, בוגר ישיבת חברון, את המעשה הבא: בעת הפיגוע 
הנורא במסעדת 'סברו' בירושלים, התרחש נס לשתי בנותי שבאו גם הן לאכול 
במסעדה, הזבנית שעמדה בפתח, יעצה להן שלא להכנס עתה, אלא לשוב 
בעוד שעה. היא הסבירה את עצתה בכך שהמסעדה עמוסה מאד, ואם הן 

תכנסנה עכשיו לא תוכלנה לשבת בנח.
שתי הבנות, שהגיעו מארצות הברית לביקור בארץ ישראל, שמעו לעצה, 
והמשיכו בדרכן, במחשבה לשוב למסעדה מאוחר יותר. אחרי שעה קלה התרחש 
הפיגוע, ובעקבותיו הקטל הנורא. שתי הבנות ניצלו מן הפגיעה הקטלנית, 

ואילו העובדת ההיא נפגעה קשות, והוכרחה לעבור כמה ניתוחים.
למרות שעובדת המסעדה הסבירה את דבריה ב'סיבה טבעית', 

בכך שהמקום עמוס, ראו בה הבנות שליחה מן השמים להצלתן 
הפלאית. הן באו לבקרה בבית החולים ואמרו לה שהן חוזרות 
עתה לאמריקה, ואם היא תזדקק להן פעם בארצות הברית, 
לסיוע רפואי, או כל סיוע אחר, שתתקשר אליהן, והן עצמן 

תבואנה לסייע לה.
ואכן, לאחר כמה שבועות יעצו הרופאים לפצועה, שאם 

לנסוע  לה  כדאי  מפציעותיה,  לגמרי  להרפא  ברצונה 
פלסטיים באמריקה, שיעשו את המלאכה  למנתחים  

על הצד היותר טוב. היא שמעה לעצת הרופאים, ולפני שיצאה 
לארה"ב הודיעה לשתי הבנות שהיא מגיעה לטיפול. הבנות קיימו 

את הבטחתן ובאו בעצמן לשדה התעופה על מנת לקבל את פניה, ולעמוד 
לימינה בכל עת שהותה בארצות הברית.

הנה כבר למדנו מכאן על גודל שכרה של העובדת, שלמרות שלא עשתה 
מאומה, רק יעצה לשתים שלא להיכנס למסעדה, אבל המציאות היתה שבכך 

היא הצילה אותן, ולכן זכתה היא עצמה לאחר מכן לטיפול מסור ונאות על 
ידי הניצולות.

אבל זה עוד לא הכל, כשאמרה המצילה שהיא נזקקת לניתוחים פלסטיים 
מקצועיים, עמדו שתי אפשרויות בפני הבנות, או לקחת אותה לבית 
חולים הסמוך למקום מגוריהן, או להתאמץ יותר ולנסוע עד לאחר 
המרכזים הרפואיים בבולטימור, שם אפשר להשיג רופאים 

מקצועיים יותר.
השתיים הסכימו ביניהן לוותר על יום עבודה, ולקחת את 
החולה לבולטימור. היה זה במרחק רב ממקום מגוריהן 
וממקום עבודתן בניו יורק, ולמרות הקושי שבדבר, לא 

חסו הבנות על שום דבר, ולקחו את האשה לבולטימור.
ומה קרה אז? שתי הבנות הללו עבדו באחד המשרדים 
היוקרתיים ב...'מגדלי התאומים', ובאותו יום שויתרו על עבודתן 
ונסעו עם החולה לבולטימור, התרחש הפיגוע הנורא בניו יורק, 
ו'מגדלי התאומים' קרסו תחתיהם. המשרד בו עבדו השתים, נהרס 

כמובן עד היסוד ולא נותרה ממנו אבן על אבן.
רק לחשוב מה היה קורה אילו לא היו מותרות על יום העבודה ונשארות בניו 
יורק, המסירות לגמול חסד עם הזולת והרצון העז לנהוג בהכרת הטוב אמיתי 

אליה – היא שהצילה אותן מצרה נוראה זו.
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יראת העונש מביאה לקרבת אלוקים

בשבוע שעבר הבאנו מדברי הרב, שלעבוד את ה' יש שני מסלולים, יראת 
הרוממות, 'לאהבה את ה' אלוקיכם', ויראת העונש. אמרנו ששני המסלולים 
האלה הם טובים ונכונים, יראת הרוממות רצויה לפני ה' יותר מיראת העונש, 
אבל זה כמעט ולא שייך לדורותינו אנו, שבו התמעטו הדורות, התרבו הצרות, 

האנשים נהיו אנשים אחרים, ולכן לא שייך אלינו סוג של עבודת ה' הזו. 
כמו שבזמן רבותינו למדו תורה בעמידה, אוי ואבוי למי שהיה לומד תורה 
בישיבה, ואילו היום אין זה נוהג, ירדה חולשה לעולם, הגופות אחרים, לכן 
כולם לומדים בישיבה. בזמן רבותינו כולם היו הולכים עם תפילין כל היום, 
'חותמך ופתילך ומטך אשר בידך', תפילין וציצית כל היום. בימינו לא יחזיקו 

בהם מפני רמאים, אסור ללכת עם תפלין כל היום.
כך גם בדעות ובהשקפות, בזמן אבותינו היה רצוי ומצוי להגיע ליראת 
הרוממות, זו הייתה העבודה הנרצית של ה'. בימינו לא מדברים על זה 

כמעט, כי זה לא שייך אלינו. 
בימינו עבודת ה' מסתכמת ביראת העונש. אם אדם רוצה להתקרב לה', הוא 
חייב לצייר לעצמו עונשי שמים על כל עוון וחטא, אם אדם יצייר לעצמו 
שעל כל שקר שהוא מוציא מהפה הוא יסבול, הוא לא ישקר לעולם. 'גדולה 
הסרת הטבעת מידו של אחשורוש לידו של המן, יותר מארבעים ושמונה 

נביאים ושבעה נביאות'.
בפשטות הגמרא שאדם יכול להביא נביאים, נביאים זה ניב שפתים. הנביא 

מקבל נבואה מה' הוא נהיה כריזמטי, הנואם הכי טוב בעולם. הוא מדבר את 
דבר ה', דבר ה' יוצא אצלו בצורה קולחת, הכל ברור, הכל מובן, הרמב"ם 
כותב שאם אדם רק היה שומע את הנביא, הוא היה משתנה מהקצה אל 
הקצה ונהיה אדם אחר. רק שומע את הקול של הנביא אומר נבואות. אומרת 
הגמרא שאדם יכול להביא ארבעים ושמונה נביאים שיסבירו לו למה כדאי 
להיות דתי ולעבוד את ה', הוא ישמע, יתפעל מאד, אך מיד כשהוא יצא 
החוצה מישהו ירגיז אותו בדבר הכי קטן, או שהוא יצטרך לברך ברכת המזון 

והגיע לו בדיוק אוטובוס, שום דבר לא יעניין אותו. 
עם ישראל עמדו בהר סיני עם משה רבנו ואהרן הכהן והראו להם שבעה 
רקיעים, והקדוש ברוך הוא בא עם רבבות מלאכים, כל העם רואים קולות, 
והם לא רצו לעבוד את ה', הם קבלו את התורה בכפיה והעדיפו ללכת בלי 
כפיה, זה מה שאמרו לה' יתברך, 'אין לנו ברירה אנחנו מקבלים את התורה 
שלך'. כפה עליהם הר כגיגית, אבל אם הייתה אפשרות, היו מעדיפים ללכת 

להיות כבהמות ברחוב, רק שאין את האפשרות. 
הם לא השתכנעו גם שנקרעו שבעה רקיעים. מתי הם השתכנעו? מתי קבלו 
תורה ברצון? כשבא רופא ואומר 'אני רואה שיש לך אבנים בכיס המרה, 
באולטרסאונד אני רואה משהו לא בסדר, העמוד שדרה שלך זז קצת', אז 
הוא בא, 'כבוד הרב אתה יכול לקנות לי תפילין של רבינו תם?' איפה היה 
עד היום? למה לא קנה עד היום?... האם חשב שלחינם אנשים שמים את זה 
על ראש? למה עד היום לא בא להתפלל בנץ? למה לא האמנת לשלחן ערוך 

שאמר שמי שמתפלל בנץ אינו ניזוק 
כל אותו היום? אלא שיראת העונש, 
שהביאוהו  הם  מהיסורים  הפחד 

לקרבת אלוקים. 
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פסוריאזיס

פסוריאזיס היא מחלת עור כרונית. למחלה יש רקע גנטי - לחלק מהחולים 
יש קרוב משפחה מדרגה ראשונה שחולה במחלה - והיא קשורה גם 
לשיבוש במערכת החיסון. תאים שבמצב רגיל תפקידם הוא להגן על הגוף 

מופעלים בטעות וגורמים למצב דלקתי בעור. כתוצאה מכך תאי 
עור חדשים מצטברים על השכבה העליונה של העור בקצב 

מהיר מדי - ימים במקום כחודש במצב רגיל - עוד לפני 
שהתאים הישנים הספיקו לנשור. ייצור היתר הזה מוביל 
להצטברות של תאי עור ולהופעה של הרבדים האופייניים 

של המחלה על פני העור.
תסמיני המחלה - רבדים יבשים ואדומים של עור המכוסים 

בקשקשים לבנים־כסופים. הנגעים שכיחים בעיקר בקרקפת, 
במרפקים, בברכיים, בגב, בחזה, בבטן, בציפורניים באזורים 

נוספים. הנגעים יכולים להיות שונים בגודלם ולכסות אזורים קטנים 
או נרחבים של הגוף. לעיתים עלולים הנגעים להיסדק ולדמם. חולי 
פסוריאזיס רבים סובלים מגרד. חומרת הסימפטומים משתנה מאדם לאדם.
גורמי הסיכון לפסוריאזיס הם - נטייה גנטית או משפחתית. טראומה 
או לחץ נפשי )מדיווחים רבים עולה כי המחלה מתפרצת או מחמירה 

בעקבות אירועים מלחיצים(. עישון. חתך, שריטה או חבלה. דלקת גרון 
סטרפטוקוקית. תרופות )למשל ליתיום או חוסמי בטא - נורמיטן, נורמלול(.

בעבר היה מקובל שפסוריאזיס היא מחלה הפוגעת בעור בלבד. ממחקרים 
שנעשו בשנים האחרונות עולה כי חולי פסוריאזיס נמצאים בסיכון גבוה 
יותר לסבול ממחלות שונות, ובהן: דלקת מפרקים פסוריאטית, סוכרת, 

לחץ דם גבוה, עלייה בשומני הדם ומחלת ריאות כרונית.
קיימים כמה סוגי טיפולים - תכשירים מקומיים, פוטותרפיה, טיפול 
בים המלח וטיפולים סיסטמיים - ומומלץ להכיר את כולם. הבחירה 
של סוג הטיפול נעשית לפי חומרת המחלה, העדפות החולה )במיוחד 
בנוגע לעלויות ולנוחות הטיפול(, יעילות הטיפול ותופעות הלוואי שלו. 
שימון העור הוא הבסיס לטיפול בפסוריאזיס מכל סוג. מטרת השימון 
היא להעלים את הקשקשת, להפחית את רמת הגרד ולהפחית 
את הופעתם של נגעי פסוריאזיס חדשים באזורים שנחבלו.

טיפול בפסוריאזיס בים המלח - טיפול אקלימי בים המלח 
הוא אחת החלופות לטיפול בפסוריאזיס. היעילות העיקרית 
של הטיפול נובעת מהשפעתה של קרינת השמש, דהיינו 
מדובר בסוג של פוטותרפיה. נוסף על כך קיים אפקט מיטיב 
לטבילה במי ים המלח, לשהייה באזור נופש המבודד מלחצי 
החיים ולתמיכה החברתית. תקופת הטיפול המינימלית בים 

המלח היא שבועיים.
פסוריאזיס היא מחלה כרונית שנמשכת לכל החיים. התסמינים 
יכולים להופיע למשך כמה ימים או שבועות, ואז עשויים להיעלם כמעט 
לחלוטין. בתוך פרק זמן מסוים עלול להופיע טריגר שיפעיל שוב את 
המחלה. בעזרת הטיפול המתאים עשויים תסמיני המחלה להשתפר או 

לחלוף לגמרי.

שמי ישראל ביטון כיתה  ג'
כל כך כיף היה לחזור פשוט כבר  חשבתי שלא חוזרים, קיבלו אותי 

יפה בחום ובחיוך אין כמו הת"ת.



פעולה מוזרה במטרה נעלה...

היה זה בתקופת מלחמת העולם הראשונה, לפני למעלה ממאה שנה. בפתח 
תקוה – מושבה קטנה של אז, ייסד הגאון הצדיק רבי משה אויערבאך זצ"ל 
תלמוד תורה קטן, על מנת שיהיה מוסד חינוכי ראוי לשמו, לגדל בו דורות 

ישרים מבורכים לתורה ויראת שמים.
באותן שנים שלט בארץ השלטון הטורקי, מעט היהודים שהתגוררו כאן, 
סבלו מרעב ומחסור, מחלות פרעות ושאר מרעין בישין. הרעב היה כה 

מוחשי, עד שהיו לא מעט ילדים שהארוחה היחידה שאכלו – היתה ארוחת 
הצהריים בתלמוד תורה, שנתמך בכספי תרומות מחו"ל. פשוט, בבית 

לא היה אוכל, אפילו לא פרוסת לחם יבישה!
ולמרות כל זאת, ביום מן הימים הבחין אחד המלמדים, כי 
ישנו ילד בכיתה, שמדי יום ביומו, בשעות הצהריים, יוצא 

לחצר ומשחק באוכל. פשוט, הילד נהג לסיים לאכול, 
לאסוף שאריות מחבריו, לצאת לחצר ולהתחיל לזרוק 

אוכל לכל עבר. פעם התייחס לאוכל ככדור – הניפו 
אל על ושב ותפסו, פעם היה משליך את האוכל ימינה 

ושמאלה, לא פעם אף הרחק הרחק...
אם תמיד יש איסור לבזות אוכל, הרי שבעידן רעב שכזה – 

זה לא רק איסור, זה אפילו הגיון. לפיכך, נקרא הילד לשיחה 
אישית, בה ננזף בחומרה על התנהגותו זו, והתבקש לחדול 

מביזוי המזון. אולם הדבר לא עזר – כבר ביום המחרת שב המחזה 
ונשנה: הילד יוצא אל החצר, ופשוט צולף אוכל לכל עבר...

שוב נקרא הילד לנזיפה, חמורה מקודמתה. ושוב ביום המחרת, בשעת 
הצהריים, הוא עמד בחצר, ושיחק באוכל, זרק אותו לצדדים כמשתעשע 

בכדור משחק. עתה כבר לא נותרה ברירה, הוא נקרא לשיחת נזיפה שלישית 
שעונשה בצידה: הרחקה מהת"ת ליום יומיים, עד שיחליט לשנות את דרכיו.
למחרת, בשעת בוקר מוקדמת, הבחין המנהל כי אביו של הילד הגיע. דבר 

כזה לא היה נדיר, אפילו מצוי למדי. הן אם ילד נענש, בדרך כלל מי שנזעק 
לעזרתו – אלו הוריו. המנהל קיבל את האב בכבוד, וכבר המתין שיפתח 

בהתנצלות מעומק הלב, יספר ששוחח עם בנו על חומרת מעשיו, יבטיח 

שהדבר לא יקרה שוב – כפי שקורה בדרך כלל...
אך הפעם – קרה משהו אחר לגמרי: האב התיישב, וביקש לדבר. ובכל מילה 

נוספת שיצאה מפיו, חש המנהל את בשרו הופך חידודין חידודין, ועיניו 
נפקחו בהתפעלות. וכה סיפר האב בפשטות:

'אני בא רק להסביר למה בני מתנהג כך. יש לי ילדים נוספים בבית, לא 
כולם לומדים בתלמוד תורה זה. הרעב כה גדול, עוברים עליהם ימים שלמים 

בהם הם בקושי מוצאים מה להכניס לפיהם. לפיכך סידרנו, שבננו שלומד 
אצלכם יאסוף את השאריות, כדי להעניקם לאחיו נפוחי הרעב... אולם, 

הואיל ורעבונם גדול, אין בכוחם להמתין לשעת ערב, כשבננו ישוב הביתה. 
לפיכך, בהפסקת הצהריים הם מתמקמים מול החצר, מסתתרים בין השיחים, 

ובננו זה 'יורה' לעברם אוכל, שלא זו בלבד שאינו מושלך בביזיון, אלא 
'נחטף' מיד, להחיות בו את נפש אחיו ואחיותיו...'

המנהל נדהם, והאב המשיך: 'אינני צריך להסביר, שבני מתבייש מאוד בעוני 
השורר בביתנו, ואינו רוצה שמישהו יבחין שהוא נותן לאחיו את שאריות 
המזון המוגש בכיתתו. מאידך, הוא לא מוכן לוותר על הזכות לדאוג לבני 

משפחתו למעט מזון, וכך יצא לדרך הסידור המוזר הזה, שהוא יעמוד בחצר 
בשעות הצהרים, וישליך אוכל לכל עבר. אחיו ואחיותיו עוקבים בעירנות 

אחר כל פירור שנזרק, וחוטפים אותו בדרך כלל עוד לפני שהוא מגיע 
לארץ... נשמתו של המנהל נעתקה, הוא היה המום כפי שלא היה 

מעודו. כה ברור היה לו כי הילד מבזה אוכל, משליך אותו בבוז 
בניגוד לערכים יהודיים בסיסיים. ומסתבר, שלא רק שהילד 

זהיר בכבוד אוכל, הוא מסתכן בקבלת עונשים כדי להבטיח 
למשפחתו מעט מזון...

'כך למדתי עד כמה גדולה החובה לדון לכף זכות' – סיפר 
המנהל בהתרגשות, לידידו הגאון רבי אברהם גניחובסקי 
זצ"ל שסיפר את הסיפור מפיו. 'בכל פעם שיש לי ספק, 

אני נזכר בתמונה של הילד זורק אוכל לכל עבר, כמה היה 
פשוט שהוא עושה מעשה נורא, בעוד היה זה מעשה חסד 

מסור ונאצל למען משפחתו!'
אין ספק כי גם אנחנו, נתקלים לא פעם במחזות מעוררי תמיהה. 
כה קל להאשים, לדון לכף חובה, לומר שפלוני לא נוהג כשורה, הוא 
מבצע מעשים שאינם ראויים. לא פעם האמת רחוקה מכך, אך אין לנו את 

מלוא המידע, ומנין נדע לפסוק?!
הבה נחליט עכשיו, שבכל מחזה שלנגד עינינו, בכל תמונה המצטיירת 

מולנו – איננו יודעים מה אמיתי בה, מה הרקע שהוביל אליה, מה השלכותיה 
העתידיות. כך ייקל עלינו לדון כל יהודי לכף זכות, לראות רק את החלק 
הטוב בכל יהודי, וזה מה שיבטיח לנו את אותו יחס משמים – לדון אותנו 
לכף זכות, בנוסף נקיים מצוות עשה מן התורה של בצדק תשפוט עמיתך, 

שלדעת רבינו יונה בשערי תשובה )שער ג, אות ריח( היא מנויה ממנין 
המצוות.
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20 שנה חלפו מאז למד גיבור-הסיפור אצל הרב'ה בכיתה ג', החליט לקפוץ 
אל המלמד המבוגר לביקור:

שלום! הרב זוכר אותי? "היו לי מאות תלמידים קשה לזכור... מה אתה עושה 
היום?" – מלמד בחיידר, "מה גרם לך לרצות להיות מלמד?" אּוהו – זה סיפור 

שלם. ואז סיפר את סיפורו.
זה קרה לפני 20 שנה. יום אחד הגיע ילד לכיתה עם שעון חדש. נוצץ, מבריק 
... ולפתע – השעון נעלם! מבוהל רץ הילד לרבי. הרבי הודיע: "מי שלקח 
את השעון יחזיר אותו לבעליו!" הזמן חלף, "השעון תקתק", אבל לא חזר 
לבעליו. הרבי הכריז: "כולם לקום מהמקומות ולעמוד ליד הקיר". הוא צעד 
ממקומו לדלת הכיתה ונעל אותה. "כולם לעמוד עם הפנים לכיוון הקיר 

בעיניים עצומות, ואני אבדוק בכיס של מי נמצא השעון".
עמדתי בשורה יחד עם כולם, חשבתי שאני מתעלף. השעון היה אצלי בכיס. 
כאשר עמדתי מול הדבר הנוצץ הזה, לא התאפקתי. גנבתי ממנו את השעון 
וטמנתי אותו עמוק בכיסי. רציתי כבר להחזיר אותו בהכרזה הראשונה של 

הרבי, אבל התביישתי. גם פחדתי. הרבי בודק את הכיסים, אני רועד שאוטוטו 
יכריזו "הנה הגנב!" הרבי התקרב. התפללתי שהאדמה תבלע אותי, הרבי בדק 
בכיס, גילה את השעון ו... ו... הניח אותו בכיס שלו. הרבי המשיך לבדוק את 
כיסי שאר הילדים, ורק כאשר סיים את כולם דאג שהשעון יחזור לבעליו. 
כולם התיישבו בחזרה על מקומותיהם והשיעור המשיך כרגיל. הרבי לא 

הזכיר את התקרית כלל.
באותו רגע החלטתי להיות מלמד! ולמה מאותו רגע? הרבי הציל אותי 
מ'סטיגמה' שהייתה עלולה להידבק אלי לכל-החיים. "הנה הגנב!"... הרבי 
חסך ממני את כל הבושות האיומות הללו! זה השפיע עלי, שבאותו רגע היה 
ברור לי שאני רוצה להיות בצד הזה. בצד של המלמד המיטיב עם הזולת. 

בטח הרב זוכר את הסיפור...
"את הסיפור אני זוכר – אלא שאינני יודע מי הגנב. מעולם לא ידעתי שהשעון 
היה אצלך בכיס". מה זאת אומרת? הרב הרי שלף את השעון מהכיס שלי! 
"כן". אמר הרב – "אבל לא הסתכלתי מאיזה כיס אני שולף. כולם היו עם 

עיניים עצומות, גם אני...

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



רבי הלל ליכטנשטיין זצ"ל

זה קרה בליל שבת בביתו של רבי הלל ליכטנשטיין זצ"ל, המכונה רבי הלל 
מקולומייא על שם שהיה הרב של העיירה 'קולומייא' אשר באוקראינה.

בני הבית כבר נרדמו, והוא עדיין נשאר ער ויושב ולומד ועמל בתורה. פתאום 
נשמע רשרוש מהחלון, והנה הוא רואה שגנב משלשל ידו לתוך החלון ומוציא 
את פמוטי השבת. פנה אליו הרב: יהודי, כיצד אתה מהין לעבור על איסור 
'לאו' מהתורה "לא תגנובו", ועל איסור 'מוקצה' דרבנן? ומה עוד כי במעשיך 
אתה תגרום עוגמת נפש לאשתי הרבנית בעצם יום שבת קודש!... אם רעב 

אתה הכנס לביתי ואאכילך מכל טוב.
הגנב מילא פיו צחוק לתוכחתו של הרב. הוא סיים את מלאכתו בזריזות 
ומיהר להסתלק. כאן החל הרב לצעוק לעברו: דע לך, שאני מפקיר את 
כל מה שלקחת... הגנב נעצר לשמע הקריאה, ופרץ בצחוק וקרא לרב: אל 

תראה את צדקתך כאשר אין לך ברירה, עכשיו כשאתה מבין שהגניבה לא 
תחזור אליך לעולם, אתה עומד ומפקיר אותם?! הגנב נעלם עם חבילתו, 

ורבי הלל חזר ללימודיו.
כעבור זמן מה, נשמעה המולה ברחוב. הרב יצא מהבית לברר מה קרה. 
והתפלא לראות, והנה שוטר מחזיק בידו של הגנב ומוליך אותו לכיון בית 
המאסר. הרב ניגש לשוטר ואמר לו: דע לך כי האדם הזה לא גנב, החפצים 
שייכים לו, שהרי נתתי לו את הכול במתנה גמורה... השוטר הזמין את הרב 

שיתלווה עמם לתחנת המשטרה.
שם מסר השוטר לקצין החוקר את כל פרטי המקרה איך שלכד חשוד זה. 
הגנב טען, שלקח הכלים מאת הרב והוא יחזיר לו אותם. ואילו הרב מצהיר 
שנתן לו הכול במתנה. הקצין שהכיר את אישיותו של הרב נענה לו ושחרר 

את הגנב יחד עם חבילתו.
בחוץ נפל הגנב על צווארי הרב כשדמעות זולגות מעיניו והתוודה: גדול 
עווני, תמחול לי רבינו! רבי הלל הרגיעו והזמינו לביתו לכל יום השבת. משם 

יצא כבריה חדשה והפך לבעל תשובה אמיתי.
רבי הלל ליכטנשטיין זצ"ל נפטר בי' אייר תרנ"א, והיה מתלמידיו של החתם 
סופר זצ"ל, חיבר מספר ספרי מוסר, ביניהם את הספר "שירי משכל" שללומד 
בו הבטיח ישועה בפרנסה. ספרי הרב עוסקים ביראת שמים ובדברי מוסר 
וכך כתב הרב בהקדמתו לספרו, "הנחתי את כל חידושי תורתי כדי להתמסר 
לעורר העם בדברי מוסר והדפסתם" ובהקדמה לספרו עת לעשות כתב, "ספרי 
היקר העולה לי בהרבה מאד ביטול תורה וגם בדמעות רבות לאין שיעור..."

העיד על עצמו הרב שהיה מכין בעצמו את הדיו לכתיבת ספריו, ובמקום 
לערב מים בתוך הדיו, עירב בתוכו דמעות שהיו זולגות מעיניו בעת אמירת 

'תיקון חצות'.

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
ויראוירא
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תשובות לחידה משבוע שעבר:

חידהחידה

1.  הוא אבי רבקה אמנו.

2.  נקרא על שם "אב המון גויים"

3.  איך קרא אברהם אבינו למקום עקידת יצחק?

4.  עם משול לחמור.

5.  הבטחת ה' לאברהם על העקידה )ב' מילים(.

6.  הסיפור המרכזי בפרשה )ב' מילים(.

מה המקצוע?

מבין השלושה: דני, יעקב ודוד - אחד הוא טייס, אחד הוא בנאי ואחד הוא מהנדס.
יעקב חבר מאוד טוב של הטייס וגם של הבנאי.

לבנאי אין אחים ואחיות אבל הוא נשוי לאחותו של דוד.
מה המקצוע של כל אחד מהשלושה?  

 
תשובה:

יעקב חבר של הטייס ושל הבנאי - לכן הוא המהנדס.
דוד אינו הבנאי )הרי הבנאי נשוי לאחותו של דוד(, ואינו המהנדס - לכן הוא הטייס.

לדני נשאר להיות הבנאי.
לסיכום: יעקב הוא המהנדס, דני הוא הבנאי ודוד הוא הטייס.

אחוד חידה יפה
על אחת שראשה כסופה,

לו יחסר ממנה,
והוכפל מניינה. 

סופה כראשה זו האות ש'

 

   1         
   2         
  3          
  4          
   5         
   6         

 

אם פתרתם נכון את התשבץ תקבלו שם של עיר בארץ 

ישראל המופיע בפרשה: "               -               "
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ברוכים הבאים לילדי הת"ת וכלל תלמידי המוסדות 
 בחזרה לשגרה מלאה בבריאות איתנה וחורף בריא

ילדי ת"ת "כאייל תערוג" ובנות בית הספר "בית יעקב לבנות" 
התחילו זמן חורף עמוס וגדוש בלימוד בהנאה ויראת שמים

״התלמידים בבחינה לימודית עם מפקח משרד החינוך הרב חיים סבג״



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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16:20 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:55 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית(    
מתחילים בלימוד הלכות נידה מהתחלה    

07:30 שחרית מנין ראשי  

12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  

13:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

14:00 מנחה מנין א  

14:30 שיעור מוסר  

15:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב  

16:50 )בשקיעה( שיעור הלכה  

17:20 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

17:40 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים                    

פעילויות לנשים בשבת

13:00 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:00 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    05:15 )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      16:25

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 השבת שעודכנו לפי שעון חורף

שיעור בהלכות נידה 



המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!


