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החיפושית
על פי המדע

לכל אשר יקראוהו באמת

האדמו"ר מקומרנא כותב "כשבאה לאדם צרה יגביה את הדבר 
להשגחה של מעלה", דהיינו אם מגיעה איזו בעיה מיד צריך 
להרים אותה למלכות שמים, "ויתבטל ממנו הצער הזה", אם 
האדם יגיד 'השם יתברך אתה זה שעכשיו רוצה לענות אותי', 
השם יבטל ממנו את אותו הצער, "אך צריך לזה אמונה גמורה, 
שיאמין בהשגחת אלוקית של אין עוד מלבדו ולא יתלה חס 
ושלום לא במקרה ולא בכשפים", לא יגיד 'זה עין הרע', אלא 
"שהקב"ה משגיח עליו בכל ענייניו קטן וגדול וכל מאורותיו 
נזכרים בפניו בסקירה אחת", הרי במבט אחד ה' רואה את כל 

מהלך החיים של האדם.
לכן ממשיך הרב "יאמין באמונה גמורה על זה שישים הדבר 
בהשגחת אלוקות כי כל עוד שהוא בלי אמונה אינו מועיל לו 
שום תפילה ולא תפילת אחרים עליו", כל אחד מאיתנו רוצה 
שהתפילה שלו תתקבל בשמים ושהשם יתברך יושיע אותו 
מהצרות הפוקדות אותו, אך הרב מגלה לנו שאם אדם לא יחיה 
באמונה שהצער שיש לו הוא מה' התפילה שלו לא תענה, וגם 

אם אחרים יתפללו עליו שום דבר לא יעזור.
ה' יתברך מבטיח "מי כה' אלוקינו בכל קוראינו אליו" )דברים 
ד'( רק לקרוא להשם, "טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים 
ואני אשמע" )ישעיהו ס"ה(, אם ישאל האדם 'אז למה כשאני 
מתפלל ה' לא עונה לי?', מדברי הרב התשובה ברורה והיא כי 
אין לו באמת אמונה. אם אין לו את הבסיס של התפילה שהוא 
האמונה, התפילה שלו מרוקנת מתוכן. ולכן "לא מועיל תפילת 
אחרים עליו מאחר שאינו מאמין בהשגחת ה' יתברך, וכמו שכתוב 
'קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת' )תהילים קמ"ה(, 
אמת הוא ראש, תוך וסוף, דהיינו א' בהתחלה, מ' באמצע ות' 
בסוף, היינו שהוא יתברך ראשון ואין ראשית לראשיתו והוא 
הסוף ומלכותו בכל משלה ואין עוד מלבדו, אבל מי שפוסח 
על שתי הסעיפים בוודאי אי אפשר לבקש עליו רחמים מאחר 

שאין לו אמונה".
מובן מדברי הרב שרחמים לא יעזרו כאשר אין אמונה. צריך 
להאמין 'השם רוצה לצער אותי וגם זה לטובתי', ולכן צריך אדם 

תמיד לזכור "שהעיקר הוא האמונה וכשיאמין באמונה שלמה 
שאין שום מציאות מה' הן בדבר גדול והן בדבר קטן, וע"י זה 
מבטל מעליו כל הגזרות הרעות", ביום שאדם יבין שזה לא האחר 

מצער אותו, אלא הכל רק מה', הגזרה תתבטל.
אומר האדמו"ר מסוכטשוב "כל פירוד הלבבות והשנאה נצמח על 
פי רוב באשר הוא רואה את חברו וחושב שהוא השטן לדרכו", 
למה יש פירודים? "התפרדו כל פועלי אוון", כשהאדם רואה שרק 
אותו השטן הוא שמפריע לו, 'אם אני מזיז אותו הכל נגמר', 
וזו הטעות, זו כפירה, שהרי אם הוא לא יהיה יבוא משהו אחר.
פעם ישבתי אצל הרב מרדכי אליהו זצ"ל, והגיע אליו יהודי 
שעובד בחברה גדולה ואומר לו 'הרב אני רוצה לעזוב את 
החברה, לא מתנהגים אלי יפה שם, לא מתייחסים אלי בכבוד', 
אמר לו הרב 'גם אם תלך לעבוד בדואר גם לשם יביא לך ה' 
מישהו שיעשה לך צרות', אי אפשר לברוח מהצרות של ה', לכן 
ממשיך הרב "ומצייר במחשבתו שלולי חברו )הוא עצמו( היה 
יותר גדול במעלה", כך האדם חושב 'אילולי הוא איך הייתי 
מתפתח ומצליח, הוא עוצר לי את כל הקידום שלי', "אך כל זה 
השקפה טבעית, כי באמת אין אדם נוגע במוכן לחברו ויסלק 

הפירוד הן כי יתרומם מעל הטבע" אומר הרב.
הרב בת העין הקדוש אומר "ודע לך כל הגבורות והדינים 
שיש בעולם נמשכים לאדם מהסתלקות השגחת ה' יתברך מלב 
האיש", ובמילים אחרות, כאשר לאדם באים דינים ובעיות, זה 
בגלל שמהלב שלו הסתלק שהכל הוא מהשגחת ה', לכן ממשיך 
הרב "אמנם אם האדם הישראלי מאמין באמונה שלמה שבלתי 
אפשרות לעשות גדולה או קטנה אם ה' לא ציווה כל תנועותיו 
וכל השגחותיו, הכל השגחת ה' המשגיח בפרטי פרטים ומלוא 
כל הארץ כבודו, כמו שכתוב 'אם יסתר איש במסתרים', ובזה 
מתבטלים כל הגבורות וכל הדינים וגורם להמשיך שפע וברכה 

ממקור החסד, שלא יחסר לו כל טוב".
מדברים אלו מובן היטב, שהבעיות הנמשכות בחיים שלנו הם 
לא מהעוונות שלנו, אלא מהעדר האמונה והבטחון המוחלט 
שלנו בקב"ה, וע"י אמונה זאת מתבטלים הדינים ומתקבלות 
התפילות. יזכנו ה' להתחזק בכך ובכל לזכות לישועות ורחמים 

ממנו יתברך.

שבת שלום! אייל עמרמי
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“הכי טוב בבית” – רק שבית הספר יפתח כבר...

“619 חולים מאומתים, 126 חולים קשה, שלושה נפטרים.....”, אתם 
ודאי נאנחים למשמע הנתונים, אבל הידיעה הבאה מדאיגה אתכם 
הרבה יותר: “עקב נתוני התחלואה הגבוהים, לא יחזרו תלמידי הכתות 
הגבוהות לבתי הספר”. אתם מרגישים שנטרפת עליכם דעתכם, ובצדק. 
הילדים שוהים בבית, משוטטים ברחוב )ב”ה הקניונים סגורים(, קמים 
כשהשמש כמעט שוקעת. והולכים לישון עם הזריחה. אתם מתחננים – 
תתחברו למרחב הקולי להאזין לשיעורים, ולמלא את המטלות. והתגובה 
במקרה הטוב היא “אווווף” ארוך, ובמקרה הפחות טוב השתלחות של 

דברי כעס וחוצפה.
גיל ההתבגרות הינה תקופת חיים המאופיינת בעלייה חדה של קונפליקטים 
בין-אישיים ובהתעוררות של מצוקות רגשיות. התמודדות עם מתבגרים 
מהווה מאז ומתמיד אתגר קשה להורים, ובתקופת הקורונה על אחת 
כמה וכמה. זו תקופה של חוסר ודאות משווע, בידודים, אבטלה, הילדים 
נמצאים במשך חודשים מחוץ למסגרות בחוסר מעש. יש מהם שחווים 

חרדה, ריקנות, בדידות. כל משבריהם וגליהם עלינו עברו.
הלימודים שאמורים להעסיק את המתבגרים, ואינם – הם עיקר הבעיה. 
יש תלמידים שהיכולות הלימודיות שלהם מאפשרים למידה בכל מצב, 

מקרוב, מרחוק, מדפי עבודה. אך רובם לצערנו לא!
גם המתקשים שביניהם, בימים כתיקנם כשהם בתוך קבוצת הלומדים, 
הם שורדים, כי הדינמיקה הקבוצתית היא של למידה. אבל כשאין 
מסגרת, הם לא מסוגלים להתמודד לבד, מתקשים בארגון הלמידה, 
ומתוסכלים מאי המסוגלות הזה. ואתם רואים בעיניים דומעות, את 
הפרח שגידלתם – שלא הפסיד אף שיעור, שהשקיע את מרצו בלימודים, 
רובץ על הספה בסלון או ניגרר לצפייה ממכרת במדיה פסולה, מתקצף 
על כל הערה שלכם, ובכלל לא מעוניין לחזור לבית הספר. השילוב 
בין הורים חסרי אונים, ומתבגרים משועממים הוא קטלני. הבית עולה 

בלהבות המריבות.
במהלך השבועות הבאים, אשתדל לתת כלים ישימים, איך להפוך שוב 
את הבית למשכן רגוע וחמים, גם אם גזר עלינו הקב”ה שהסלון יהיה 

תחליף לחדר הכיתה.
הכלי הראשון,עליו מיותר להכביר במילים – אחזו באמנות אבותינו 

– התפללו!
כשקיבל החפץ חיים לידיו את הסידור ספוג הדמעות שהיה שייך 
לאמו, לקחו בידיו ונשקו בהתרגשות, כשהוא ממלמל: “אין לכם מושג 
כמה דמעות שפכה אמי זיכרונה לברכה בספר תהלים זה יום יום. כדי 
שאגדל יהודי טוב”. לעולם איננו יכולים לומר שהתפללנו כבר מספיק 
עבור הילדים, ואי אפשר לקצוב גבול לתפילות שעלינו להתפלל! והלואי 

שיתקבלו תפילותינו ברצון אמן!

נכתב ע״י ז. קליין מייעצת חינוכית

על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

נעשה ונשמע – קבלת היסורים

אמרו רבותינו בגמרא )מגילה י"ד.( אמר רבי אבא בר כהנא: גדולה הסרת טבעת 
יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להן לישראל, שכולן לא 
החזירום למוטב, ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב. זאת המסקנה שהוציא 
רבי אבא מכל חג הפורים. אדם אומר 'שתיתי יין, עשיתי משלוח מנות, עשיתי 
סעודה', אבל מה יצא לך מהחג הזה?  בלי התבוננות, בלי הבנה מה אתה עושה, 
מה צריך לקבל מהחג, זה שכל אלוקי. אדם צריך לצאת מהחג עם שכל אחר, 

עם עוד הבנה של משהו מהחג.
המאירי אומר שאדם שהגיע לחג ויוצא ממנו כמו שנכנס אליו, עם אותה התבוננות 
והסתכלות חיים, הוא לא קיים את החג. רבי אבא בר כהנא אומר רבותי מה 
שיצא לי מהחג הזה, הוא שגם אם יבואו ארבעים ושמונה נביאים שידברו איתי, 

לא יצליחו לשבור את היצר הרע שלי כמו שתצליח גזרה קשה אחת לשבר.
עם ישראל קבלו תורה בכפיה. מה הפירוש בכפיה, "ויפתוהו בפיהם", כביכול 
אמרו 'לא רוצים אותך השם', חס וחלילה לומר כן, 'רק שאין לנו ברירה, לכן נעשה 
ונשמע, אנחנו מקבלים'. כלומר שאת התורה שבעל פה לא רוצים, מה זה תורה 
שבעל פה, כפיה, לא רוצים כפיה, לא רוצים ללמוד גמרא. אומר רבי אבא, 'דע 
לך, יקרעו לך רקיעים, נביא לך נביאים שיסבירו לך את התורה מההתחלה ועד 
הסוף, אך אם אשתך קצת תחרוג מהסדר אתה מיד תתנפל עליה, והרי עכשיו 

שמעת שעור מה זה ה' יתברך? בכל זאת זה לא ישנה אותך'.
הרב דוד פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז' פרסם מאמר על פורים, שם הוא כתב: 
ראיתי במו עיני יהודי תלמיד חכם שאשתו נטרפה דעתה, דכאון אחרי לידה, 
השתגעה, הייתה הולכת ברחוב ועושה דברים מבישים, מבזים אותו ואת המשפחה. 
הוא ראה כך ורצה להתגרש, אמרו לו אל תתגרש והוא לא רצה, אמר אני לא יכול 
לחיות אתה. הוא התגרש. אומר הרב: אנחנו ראינו איך התלמיד חכם הזה נשא 
אשה שניה, ילדים ממנה לא היו לו והרבה סבל הוא עבר בחיים, כל הילדים שלו 
מהאשה הראשונה מתו בחייו, ילד אחרי ילד. אומר הרב שזה רק בסיבה אחת, 
הוא לא צייר לעצמו את העונש מה קורה כשזורקים אדם חולה... אם הוא היה 
מצייר את העונש הזה הוא לא היה מגיע לכל סבל הזה. האם ילד חולה זונחים? 
אז למה אשה חולה כן זונחים? יש היום הרבה אפשריות, היה צריך לטפל בה, 

להשקיע בה מה שצריך.
התקשרה אלי אשה וסיפרה לי שיש לה אח שעושה למשפחה צרות, הוא חילוני 
כופר בה' ויש לו בעיות נפשיות. שאלתי אותה מה היא עושה עם הצדקות שלה, 
היא אמרה שהיא תורמת אותם לכל מיני ישיבות. אמרתי לה תדעי לך על כל 
שקל שאת נותנת לישיבה את תקבלי מכה מה'. היא הייתה בהלם מהדברים. 
למה?! כי התורה אמרה "מבשרך לא תתעלם", יש לך אח, בשר ודם שלך, אז 
נכון שהוא חולה, הוא משוגע, אך בכולם את מטפלת ורק בו לא תטפלי? אבל 

זה לא נח. מה נעשה...
"קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל". אומר רש"י הקדוש, כל הרעמים שבאים 
לאדם בחיים זה הגלגול שלו. יש לאדם רעמים בחיים, שידע שפעם שעברה 
הוא היה מוזנח וטיפלו בו, פעם אתה היית כך ועזרו לך, אז היום אדם אומר 

'אין לי כסף לתת לו', אז אל תיתן לישיבות, תיתן לאחיך, עניי ביתך קודמים.
ממשיך הרב דוד פוברסקי, זה שזנח את אשתו, 

הייתה מטורפת נכון, היה קשה לחיות 
איתה, אבל אז הוא עבר סבל קשה בחיים. 

זה נכון שההלכה מתירה לו, ההלכה מתירה 
הרבה דברים. אבל ידע לו האדם שה' לא 

מקבל שזונחים בן אדם חולה.
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פריצת דיסק

הדיסקים הם מבנים מעגליים הנמצאים בין כל זוג חוליות בעמוד השדרה. 
זוהי בעצם "כרית" רכה שמשמשת בולם זעזועים. הדיסק מורכב מחלק 

פנימי רך דמוי ג'ל אשר מוקף בטבעת של רקמה קשיחה.
פריצת דיסק מתרחשת כאשר הסיבים החיצוניים והקשיחים 

שמקיפים את החומר הרך נחלשים או נקרעים עקב חבלה 
או בשל בלאי במהלך ההזדקנות. בשל היחלשות המעטפת 
החומר הרך שנמצא במרכז הדיסק בולט החוצה )בלט 
דיסק(, וכאשר המעטפת נקרעת, החומר הרך פורץ החוצה 

)פריצת דיסק(.
הליקויים בדיסק )בלט או פריצה( מופיעות בדרך כלל בעמוד 

השדרה המותני, היות שזה המקום שנושא את מרבית המשקל 
בעמוד השדרה, אך הן יכולות להופיע בכל מקום אחר בעמוד 

השדרה, לרבות בעמוד השדרה הצווארי.
ישנם גורמים שונים שמעלים את הסיכון לפתולוגיה בדיסק; המשמעותי 
שבהם הוא הנטייה הגנטית של כל אדם, שכן מבנה הדיסק ואופן התנועה 
של הגב משתנים מאדם לאדם. אלה הם הגורמים החיצוניים שעל פי 

המחקרים מעלים את הסיכון להתפתחות של פתולוגיה בדיסק:
א. עיוותים מולדים בעמוד השדרה כמו עקמת או כפפת. עיוותים כאלה 

יכולים לגרום לפיזור לקוי של הכוחות לאורך עמוד השדרה ובשל כך 
הם עלולים לייצר לחץ מוגבר בנקודה מסוימת. הלחץ הזה מעלה את 

הסיכון שהדיסק באותו המקום יבלוט או יפרוץ.
ב. עודף משקל גורם להפעלת עומס מוגבר על עמוד השדרה.

ג. שרירי גב חלשים. השרירים החלשים אינם מצליחים לשאת בחלק 
מהעומס אשר פועל על עמוד השדרה, ותוצאה היא שהעומס כולו 

נישא על הדיסקים.
ד. עבודות הדורשות הרמת משקלים כבדים. מי שעובדים בעבודות כאלה 
מפעילים עומס חוזר ונשנה על הדיסקים )במיוחד כאשר הם מרימים 
את משקלים הכבדים באופן שגוי: יש להרים אותם בעזרת הרגליים ולא 

בעזרת הגב(.
ה. עבודה פיזית הדורשת כיפוף לפנים מספר רב של פעמים, 

כמו עבודתם של מטפלים ושל אנשי תחזוקה.
ו. עבודה המחייבת ישיבה על כסאות רוטטים )נהיגה(.

ז. ישיבה ממושכת, ובמיוחד ישיבה המאופיינת ברכינה 
קדימה. הלחץ שמופעל על החוליות בעת ישיבה כזאת 

הוא גבוה מאוד.
ח. חוסר פעילות גופנית. הסיבה: פעילות גופנית סדירה 

הכרחית להזרמת דם תקינה לדיסקים.
ט. עישון. הסיבה: החומרים שבסיגריות הם רעילים לרקמת הדיסק 

והורסים אותה.
הטיפולים בפריצת דיסק עם תסמינים מתחלקים לטיפולים ניתוחיים 
ולטיפולים שמרניים )לא ניתוחיים(. הן בקבוצת הטיפולים הניתוחיים והן 
בקבוצת הטיפולים השמרניים יש שיטות וטכניקות רבות שניתן לשלב 
ביניהן. אורתופד מנוסה יודע להתאים תמהיל של טיפולים שיתאים בצורה 

פרטנית לצרכים ולמאפיינים הייחודיים של כל מטופל.

שמי נהוראי בראשי מכיתה ה'
אני מאד שמח בכיתה שלי כיף לי משחקי חברה , לימודים ברמה 

ועכשיו עם המבצע החדש של כתיבה אני משתדל יותר

החיפושית – הדינמיט הביולוגי של בורא עולם

עוד מאז המציא אלפרד נובל את הדינמיט, מתחבטים יצרני חומרי הנפץ כיצד 
יוכלו לאכלס את חומרי הנפץ הכימיים בסמוך זה לזה, מבלי שיתפוצצו בטרם 
עת. בורא עולם, מסתבר, כבר לפני שנים רבות גילה כיצד ניתן לעשות זאת, 
באמצעות חיפושית זעירה, המכילה בגופה ארבעה חומרים כימיים שונים, 
הסותרים זה את זה, וחיים בגופה בשלום, מבלי שיפוצצו אותה. קבלו מספר 

מילים על הדינמיט הביולוגי המופלא שיצר בורא עולם
נדמה שאי אפשר שלא להשתומם מנפלאות ה', המתגלמות ביצור קטן, 
המגלה את החוכמה האדירה הגלומה בבריאה. בעבר, אחת הבעיות הקשות 
שניצבו בפני יצרני חומר הנפץ, 
הייתה כיצד לאכסן את החומרים 
לשני,  אחד  בסמוך  הכימיים 
עת.  בטרם  שיתפוצצו  מבלי 
פיצוץ  אירע  כידוע,  ואכן, 
ממציא  של  במעבדתו  עז 
הדינמיט, אלפרד נובל, ורק 

בנס הוא ניצל ממוות.
מדען  של  חדש  מחקר 
גרמני גילה את מערכת 

הפצצה הביולוגית הקיימת בטבע בגופה של החיפושית. חיפושית זו לוחמת 
באויביה ומסלקת אותם באמצעות מערכת הפצצה משוכללת ביותר. התברר 
כי מלבד מערכות הראיה, העיכול וכו' שבגוף החיפושית, קיימת אצלה מערכת 
נוספת - משוכללת ביותר, הכוללת שני חדרי מעבדה כימית לייצור חומרי 

נפץ, וכן חדר תערובת וחדרי הפצצה...
חדר לוחמה זעיר – המערכת פועלת באופן הבא: באחד משני החדרים הראשונים 
מיוצר חומר כימי הנקרא הידרוכינון, ובשני מיוצרים מי חמצן. כאשר מערבבים 

במעבדה את שני החומרים הללו, מתרחשת מיד התפוצצות.
למרבה הפלא, בגוף החיפושית מופרשים שני חומרים אלו אל חדר האחסון, 
והם שוהים שם בשלווה מבלי להתפוצץ ולהשמיד את החיפושית. מחקר 
יסודי גילה כי בחדר זה קיים חומר שלישי נוסף, המעכב את הפיצוץ. והנה, 
כאשר מתקרב אויב, והחיפושית מתכוננת לקראת ההפצצה, נפתח שער חדר 

האחסון והתערובת זורמת אל תאי הפיצוץ.
בשעת האפס, כאשר לוע הטורף פעור והחיפושית כמעט נטרפת, מופרש 
מצינור צדדי אנזים מיוחד, המורכב מחומרים המנטרלים את החומר המעכב 
את הפיצוץ. או אז נשמע קול נפץ עז ושני סילונים של נוזל מבאיש ורותח 
נורים היישר אל פרצופו של האויב הנדהם, אשר נותר משותק לזמן מה, בעוד 

החיפושית ממשיכה בשלוה את דרכה כאילו לא ארע דבר...
מה רבו מעשיך השם, כולם בחכמה עשית, הרי לנו בריה כל כך זעירה כגון 
חיפושית המתהלכת לה בעולם עם חדר לוחמה זעיר שתחכומו לא היה מבייש 
חומרי נפץ מהמשוכללים שהצליח ליצר האדם ברבות השנים, וכל זאת ברא 
השם יתברך, והלואי ונזכה לראות מחכמתו ומתוך כך להתחזק באמונה בהשם 
יתברך, כמו שאמר הרמב"ם )מורה נבוכים ג', פרק מ"ט( "הצור תמים פועלו 
– כמו שמעשיו בתכלית השלמות כן משפטיו בתכלית היושר.. וכמו שנשיג 
קצת נפלאות מעשיו כן נשיג יושר משפטיו", שמתוך ההסתכלות וההבנה 

בגדלות מעשי ה' כך תגבר בנו יראת השמים.



השודד שהפך לסוכן סמוי...

שעת לילה מאוחרת, בחדרו של האדמו"ר מטאהש זי"ע, במונטריאל. אל 
החדר נכנס יהודי שחזותו העידה עליו שאינו מחסידי הרבי, ומבט אוהב 
קיבל את פניו. והלה אמר כי בא להיפרד מהרבי. 'אמנם אינני חסיד של 

הרבי במוצהר, ובכל זאת – מפעם לפעם נכנסתי אל הרבי להתברך. עתה אני 
עובר למקום מגורים מרוחק ואיאלץ להתנתק, ובאתי להיפרד...'
הרבי לחץ את ידו בחום, וביקש לדעת לאן מועדות פניו. האיש 

השיב כי הוא עובר לגור בעיירה קטנה ומרוחקת מאוד, הרבי 
החל לשאול בחום על המקום, תנאי המחיה, ולא פסח גם על 
החשוב מכל: האם ועד כמה ניתן לקיים שם אורח חיים יהודי 
... הלה השיב באנחה: 'האמת, שזה מקום שאין בו שמץ של 

יהדות. אין בית כנסת, מקווה, אוכל כשר או כל דבר אחר. 
אנסה להסתדר איכשהו...' – השיב כמתנצל.

הרבי, שהבין שהיהודי שלפניו עומד לאבד כל קשר ליהדות, 
שאל: 'ולמה אתה מוכרח לעבור לשם? הרי אני מניח שאינך 
שש להתנתק מהמורשת היהודית. אם אתה נוקט בצעד כה 

דרמטי – לבטח יש לכך סיבה טובה... התואיל לגלות לי מה היא?', 
נבוך היהודי, נאנח שוב, וסיפר את הסיפור המלא: 'אכן כך, רבי. אני 

עוקר מכאן מחוסר ברירה, אינני מצליח לעמוד בתשלומי השכירות הגבוהים 
כאן. והאמת היא שעשיתי הכל כדי להימנע מכך, ובמשך תקופה ארוכה 

גליתי לעבוד בבלגיה הרחוקה. עבדתי קשה, הרווחתי הרבה כסף, כדי לרכוש 
בית כאן במונטריאל...'

כעת פרץ היהודי בבכי מר: 'לאחר תקופת עבודה ממושכת, כשבכיסי 
עשרות אלפי דולרים, יצאתי לשדה התעופה. לפתע, כמה דקות לפני עלייתי 

למטוס, שני נוכלים עשו לי תרגיל הסחה, ובשילוב של כח ומח – הוציאו 

ממני את הכסף... והנה אני שב הביתה מתקופת עבודה ארוכה חסר כל, וכך 
התייאשתי מלקנות בית, ולכן אני עובר!' – התייפח בכאב על שקרה.

הרבי שמע את דבריו, ולבו נשבר בקרבו. הרבי התעניין במעשה: מתי היה 
השוד, כיצד קרה, איך הגיב, כמה גנבו ממנו ומה חש. ולבסוף בירך כי עוד 
יימצא השודד והוא יחזיר את הכסף. ויהי בבוקר, כמדי בוקר אם כי באיחור 

מגיע יהודי זה לבית הכנסת – שכן הלך לישון רק עם שחר. לקראת סוף 
התפילה ניגש אליו אדם זר ומוזר, אותו לא הכיר מעולם, ולחש: 'אמור לי 

בבקשה, האם נגנב ממך תיק מלא מזומנים בשדה התעופה בבלגיה?'.
הלה נדהם והשיב מיד בחיוב. 'אני מתנצל מעומק הלב!' – השיב הזר, 'היה 
לי רגע קשה בחיים, לכן הגעתי למצב זה... באמת שלא רצית להזיק לך... 

הרי לך תכולת התיק במלואה, והוספתי כמה אלפי דולר – כפיצוי על עוגמת 
הנפש!' – אמר פנה לאחור ונעלם... דקות ארוכות עמד האיש המום, מופתע, 

מבולבל ונבוך כאחד, לא יודע את נפשו מאושר, מופתע מההתפתחות 
שהשודד יבוא אחר תקופה כה ארוכה וישיב את הכסף ששדד? וכיצד איתר 

אותו? וכיצד זכר בדיוק כמה היה בתיק?
כששב האיש לביתו, הודיע למשפחתו כי תוכנית חייהם השתנתה. 'הכסף 
חזר, ואנו שבים לתוכנית המקורית – רוכשים בית במונטריאל, לא 
עוברים עיר. ישתבח שמו לעד!' – סיכם האיש בחדווה, ומיהר 

אל הרבי, לדווח על ההתפתחות הדרמטית, אותה תלה בברכת 
הרבי. הרבי שמח לשמוע, בירך את האיש כי ירכוש דירה 

מרווחת ונוחה, ואכן – כך חיו במונטריאל לאורך ימים 
ושנים.

עשרות שנים חלפו, המעשה המפעים עוד חקוק בלבו, 
ודמותו של השודד עוד זכורה לו היטב. ואז, ביום מן הימים, 

בקצה אחר של קנדה, ראה האיש את השודד. הוא הבחין 
בתווי פניו שהזקינו מעט, אך לא היה לו ספק כי הוא זה. מיד 

פנה אליו לראות אם אכן זה הוא בפעם השלישית.
'זה אכן אני!' – השיב האיש מיד, 'אך למעשה זו פגישתנו השניה, לא 

השלישית... אכן כן, אני הוא שנתתי לך את הכסף בבוקרו של יום בבית 
הכנסת, אך אני ממש לא השודד ששדד אותך בשדה התעופה'... הלה היה 
מופתע עוד יותר, והסיפור המשיך: 'לילה אחד, לפנות בוקר, מתקשר אליי 
הרבי, ומספר כי יש יהודי שנשדד, ואין לתאר את כאבו לנוכח הנזק הכבד. 
הרבי שאל אם אני מסכים להיות 'שודד' לרגע, הוא יתן לי את הכסף, ואני 
אזדהה כשודד ואשיב לך את כל הכסף... כמובן שהסכמתי לבקשתו, ואת 

ההמשך אתה יודע!' )גיליון בקהילתנו(

4

לפני כשבועיים במהלך חנית הרכב בחניון הפתוח של ביה"ח שערי צדק 
אשתי נכנסה בטעות באחד הרכבים החונים ושרטה אותו מאחור. איש לא 
היה ברכב החונה. לאחר שחנתה במקום אחר שאלה אותי מה עליה לעשות. 
ביקשתי ממנה שתשאיר פרטים על חלון הרכב הפגוע. אך לא היה לה דף 
ועט. ביקשתי שתצלם את המכה ואת מספר הרכב הפגוע ושננסה למצוא 

את פרטי בעל הרכב בעזרתם.
איש לא ראה את הנעשה וכביכול לעולם לא היה יודעים שזאת אשתי. 
הנזק היה לפחות אלף ש"ח. הרכב הפגוע היה סקודה חדשה-חדשה, עדיין 
עם "ניילונים". קיבלנו את רצון השם אך לצערי לא מצאנו את זהות הרכב 

הנפגע, וכשאשתי חזרה לרכב בסוף היום, הרכב כבר נסע.
השם ריחם עלינו. למחרת כשאשתי הגיעה שוב לחניון היא ראתה שוב את 
בעל הרכב הפגוע יוצא ממנו. אשתי נסעה אחריו במהירות ועצרה אותו כדי 
להסביר על המקרה. האדם היה מופתע וכשהבין מה קרה אשתי מסרה לו 

את הטלפון שלי ואמרה לו שידבר איתי ונסדר הכל.
באותו הערב אכן התקשר אלי האדם. התנצלתי על שהיה ועל כך שלא השארנו 
לו פרטים. הוא אמר שהוא התעצב כי האוטו שלו חדש, וחשב שבחניון כזה 
גדול לעולם לא היה מגלה מי נכנס בו והשלים עם העובדה שאין מה לעשות. 
לכן היה לו לפלא שאשתי רדפה אחריו ואמרה שהיא האשמה. הוא אמר 
שיחזור אלי למחרת בבוקר ויקח פרטים. בבוקר אכן התקשר ואמר: "היה 

לי פלא הדבר שלמרות שלא ידעתי מי נכנס ברכב אשתך רדפה אחרי לומר 
שהיא האשמה. אתם הבאתם טוב לעולם וגם אני רוצה לעשות טוב - הכל 
מחול לכם, אני לא רוצה אגורה על התיקון. שיהיה לך יום טוב אדוני". כך 

סגר את השיחה.
הבנתי כמה השם רק רוצה שנודה באמת ולא נסתיר את פשעינו ונעבוד אותו 
בתמימות, ובאמת ברגע שקיבלנו את הגזרה מיד השם ביטל אותה. ניצלנו 
מגזל, הירבנו שלום בעולם, זכינו להאמין שהכל מאת השם ובסוף גם לא 

שילמנו על הנזק. עד פה ראיתי סגירת מעגל מהשם יתברך.
שבועיים אחר המעשה קיבלתי טלפון מאותו בעל הרכב. חשבתי שאולי הוא 
התחרט וכשראה שהתיקון יקר רצה שאשלם. בשיחה אמר "שלום זה האיש 
מהתאונה עם אשתך מלפני שבועיים, האוטו הלך טוטאל-לוס". לא הבנתי 
מה הוא רוצה. חשבתי שהוא מאשים אותי שבגלל התאונה הלך האוטו. 
אמרתי "אדוני אני לא מבין. שריטה מאחורה. איך טוטאל-לוס??", אמר 
לי האיש "אתה לא מבין אותי! הלך האוטו! אין אוטו! והכל בגלל אשתך!".

לא הבנתי דבר, ואז הוא אמר "האוטו מושבת, הבן שלי נסע לפני שעה עם 
הרכב. עשה תאונת דרכים קטלנית. אין אוטו. אבל אחרי התאונה וההתהפכות 
הבן שלי פתח את דלת הרכב ויצא בלי שריטה! בלי שום כאב! זה בגלל 
אשתך! אני מחלתי לכם על הכסף כי עשיתם טוב וגם אני רציתי לעשות 
טוב, והבן שלי ניצל בזכותכם! הייתי חייב להודיע לכם!", עד כאן המעשה 
והפלא שהראה לנו השם. כל יום אנו רואים ניסים ונפלאות מהשם בזכות 

האמונה. עין בעין. בלי הסתרות ובלי מחסומים!

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



רבי ישראל שפירא זצ"ל האדמו"ר מבלאז'וב

בפתח קניון ענק במנהטן, נראתה דמות מפתיעה במיוחד. יהודי מבוגר שזקן 
לבן יורד על פי מידותיו, נשען על מקל כסוף ועולה אט אט אל חנות ההלבשה 
הענקית שבקומה הרביעית. צעד בצעד הוא זז, במאמץ לא פשוט עולה לו 
הדבר, והנה הוא נכנס בשערי החנות, שגויים גמורים סובבים בה אנה ואנה, 

כאלה שכל עיסוקם ועולמם רחוקים ממנו אלפי פרסאות...
היה זה כ"ק האדמו"ר מבלאז'וב זי"ע, שבעיצומו של יום טרח והגיע לחנות. 
אמנם הוא כבר אדמו"ר נודע בן 90, צדיק נשגב שאין לו כל קשר לחנויות 
הלבשה מכל מין וסוג. ובכל זאת הוא כאן – בשערי חנות ענק של מותגי 
הלבשה נחשבים. מה קרה? על מה נזעק הרבי? מה הביא אותו לטרוח בעצמו 

ממרום גילו, ולהגיע לחנות הלבשה אופנתית?!
ובכן, הסיפור מתחיל באותו בוקר, כאשר אל הרבי ניגש יהודי, והתאונן על 
קושי בפרנסתו. 'אני מחזיק מפעל המייצר חגורות טובות ואיכותיות, אך יש 
לי קושי בשיווקן ובמכירתן. אולי, אם הרבי יואיל להציע לאחד מחסידיו, 
המחזיק בחנות ענק של הלבשה במנהטן, ליצור אתי שיתוף פעולה בברכת 
הרבי, כך שהוא ימכור את חגורותיי בצמוד למכנסיים שהוא מוכר בכמויות 

גדולות – אולי כך תבוא ישועתי ופרנסתי...' – ספק ביקש ספק הציע.
'רעיון גאוני!' – צהל הרבי. 'אכן, אין ספק כי זה רעיון מצוין. מיד יוצא אני 

אל החנות!' אמר. 'לא, לא התכוונתי להטריח עד כדי כך...' – השיב האיש 
במבוכה קלה, 'זה באמת יכול לחכות לשעות הערב, שעה שבעל החנות 
יהיה בביתו, הרבי יתקשר אליו טלפונית, וזה מספיק בהחלט. אינני רוצה 

להטריח את הרבי!'.
'וכי טרחה היא זו?!' – שאלו הרבי כמופתע, 'הלא אין מאושר ממני לעשות 
זאת, מצוות עשה מדאורייתא של 'והחזקת בו' – לסייע ליהודי בפרנסתו! 
הרי הזדמנה בפניי הזדמנות כה גדולה ונאצלה – היעלה על הדעת שאמתין 
לשעות הערב, או שאתן למכשיר הטלפון להיות 'המתווך' בכזו מצווה עצומה?! 

הריני יוצא לשם הרגע. יש לך רכב?!'.
'יש לי רכב, אבל לא התכוונתי להטריח. לא נעים לי, מה גם שהחנות היא 
בקומה רביעית, והאזור כולו הוא מקום מגושם ומלא בגויים, לא ניחא לי 
שהרבי יסתובב שם בשבילי. ובכלל, הדרך לשם ארוכה, יש הרבה פקקים 

ורמזורים, זה יקח זמן וטרחה רבה! ואיך הרבי יטפס לקומה הרביעית!?'
'אני אסתדר!' – השיב הרבי בחיוך. 'אם יש לך רכב – אנו יוצאים עכשיו. 
אשריי שזכיתי!'. וכך בעיצומו של שאון היום, בטבורה של מנהטן, נראה 
הרבי הצדיק מתהלך במדרגות הקניון הענק, בואכה חנות ההלבשה. נשען על 
מקלו, מתאמץ עד מאוד, אך פניו מאירות בחדווה שאין דומה לה. עם כניסתו 
לחנות – מנהל החנות חש אל הרבי לשמוע מה הביאו לכאן, ובאותו מעמד 
חתם את העסקה עם בעל מפעל החגורות, עסקה שמחזיקה מעמד עד היום...
ברכתו של הרבי מוסיפה ללוות את שני אנשי העסקים, שהעסקה ביניהם 
הניבה לשניהם רווחים עצומים. אבל לא זה מה שעניין את הרבי, לא זה מה 
שטרד את מנוחתו. היה חשוב לו לטרוח בעצמו, לעלות ברגליו, לדבר פנים 
אל פנים, ולעשות הכל בזריזות יוצאת דופן. הכל כדי להקל על יהודי אחר 

בפרנסתו, לסייעו להגיע לרווחה כלכלית!
סיפור נפלא זה, אשר סיפר הגה"צ רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א מפי עד 
למעשה, פוקח לנו את העיניים עד היכן צריך להתאמץ למען הזולת, כמה 
עלינו לפעול כדי להקל עליו. אם יש לנו הזדמנות לעשות חסד עם הזולת, 
לסייע למישהו, לשמח כל יהודי – הבה נעשה זאת בזריזות, בשמחה, גם אם 

הדבר עולה לנו במאמץ.

תפזורתתפזורת
לפרשתלפרשת
חיי שרהחיי שרה
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תשובות לחידה משבוע שעבר:

חידתחידת
הגיוןהגיון

גמלים, כד, רבקה, שרה, עין המים, לבן, בתואל, עפרון, הגר 
המצרית, מדין, עבד אברהם, כנען, אשה, מצרים, מערת 

המכפלה, כסף, זהב, צמיד, נזם.

הנך נמצא בגדה אחת של נהר יחד עם זאב, כבש וכרוב.
עליך להעביר את השלושה לגדה שממול באמצעות סירה.

הסירה יכולה להכיל אותך ועוד אחד מהשלושה.
אבל אם תשאיר את הזאב לבד עם הכבש, הזאב יטרוף אותו!

ואם תשאיר את הכבש עם הכרוב, הכבש יזלול אותו!
איך בכל זאת תשלים את ההעברה של השלושה?

אחוד חידה יפה
על אחת שראשה כסופה,

לו יחסר ממנה,
והוכפל מניינה. 

תשובה:
המילה: שלוש

סופה כראשה זו האות ש'
כשמחסירים מ-"שלוש" את ה-"לו" מקבלים 

"שש", והוא כפליים משלוש.

 ב ת  ו א ל כ ס מ ג ה 
 כ ד י צ מ י ד ג ל ז
 נ ס ג ר ס מ כ פ י ה
 ז ג פ ט צ י כ ה ע ב
 מ נ מ י ל מ ג ק ל מ
 מ ו י ט ה ה ה ב מ נ
 י ר ה ת  י נ נ ר ע א
 ר פ ר מ ד י נ נ ג ש
 צ ע ש ב מ ע כ י ה ה
 מ ה ר ב א ד ב ע מ ד
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ת"ת כאייל תערוג מברך את
 התלמידים היקרים בברכת חורף בריא!
אנו נערכים לקראת החורף עם שלל דברים משחקי כיתה 
,מבצעים ,וכדומה . הכל נעשה באוירה טובה וחיובית אוזן קשבת 
לכל תלמיד ותלמיד. גם כן מתקיים מבצע פדגוגי ענק  כתיבה 
כהלכתה שמטרתה לקדם את רמת הכתיבה בכל שכבות הת"ת .

היכונו ליום הפתוח להרשמה והכוונה 
בסמינר הר חומה... פרטים בקרוב

סמינר ”בית יעקב” הר

”ב
-י
ט’

חומה
שע”י מוסדות ”כאייל תערוג”



שיעורים 
נוספים 
מפי מו"ר 
הרב 
שליט"א 
בירושלים 
והסביבה:

יום ראשון       20:45   ביה"כ "ספרא", רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים

יום ראשון          18:15    חדש!  ביה"כ "איילת השחר", רחוב מצפה, גבעת זאב

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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16:15 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:00 )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  

16:45 )בשקיעה( שיעור הלכה  

17:15 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

17:45 )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    05:20 )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 שני                     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

שיעור בהלכות נידה 



המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!


