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הדוחה מחשבה רעה מליבו גורם להתעלות בעליונים
אומר התניא הקדוש (חלק א' ,כ"ז)" :ובכל דחיה ודחיה שמדחהו
ממחשבתו" ,דוחק מחשבה רעה המבטלת את האמונה מליבו,
היינו שאדם מבין שהכל מה' יתברך ומי שמסבב לו רעה,
זה מגיע מהקב"ה" ,אתכפיא סטרא אחרא לתתא" ,הסטרא
אחרה מתכופפת למטה" ,ועל ידי איתערותא דלתתא ,נגרם
איתערותא דלעילא ,ואתכפיא סטרא-אחרא דלעילא" ,הסטרא
אחרא מתכופפת גם למעלה ,כביכול הקב"ה לוקח את הס"מ
ומכופף אותו ,ונגרם לו על ידי זה בושה גדולה ,שהרי הסטרא
אחרא יש לו מלכות בשמים ,ופורש כנפיו כנשר ,ועל ידי אותה
מחשבה שאדם מדחה ממחשבתו ,גורם שהסטרא אחרא נכפפת
ונגרם כבוד גדול לה' יתברך.
סיפר לי אדם ,שהבן שלו ,עשר שנים לא היו לו ילדים ,ובמשך
כל אותם שנים ,אין יום שלא בכה והתפלל על הבן שלו שיזכה
לזרע קודש ,והנה ריחם עליו ה' ולאחר עשר שנים זכה לפרי
בטן ,האב חשב שהבן יתן לו לישב סנדק ,אבל הבן אמר לאביו
שהוא רוצה שהרב שלו ישב ,ואילו הוא ,האבא ישב בפעם אחרת.
אין ספק שהבן הזה עושה טעות ,ודאי חייב הוא בכיבוד הורים
וצריך להחזיר טובה לאביו שגידלו וטרח ועמל עליו ,אבל צריך
האב להאמין באמונה שלמה שהכל מה' יתברך ,והקב"ה הכניס
לבן בראש לתת את הסנדקאות למישהו אחר ולא לאב ,וכנראה
שלא מגיע לו ,וזו עבודת ה' שלו ,להאמין שהכל מהקב"ה.
אומר התניא הקדוש ,שכל עבודתו של היצר הרע זה להגביה
את האדם ,לרומם אותו ,שיהיה נחשב בעיני עצמו ,והאדם צריך
להאריך בענייניו ולחשוב שהוא מאוס מאוד ,וכל מה שעושה
עמו הקב"ה זה חסד עצום ,ובכך הוא מנמיך את היצר הרע
ומשפיל אותו.
בזוהר הקדוש (וישלח קסו ).נאמר "רבי שמעון פתח ואמר טוב
נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר לחם ,האי קרא על יצר הרע
אתמר" ,מסביר הזוהר שהפסוק נאמר כלפי היצר הרע ,שכל
עבודתו של היצר הרע זה לנפח את האדם ולהחשיב את עצמו,
ועל ידי זה אדם מאבד את האמונה ,וזה שאומר הפסוק ,טוב
נקלה ועבד לו ,טוב לו לאדם שלא יתגאה ,ולא יחשיב את עצמו,

בכך היצר הרע נהפך להיות עבד שלו ,ולא יכול לשלוט עליו.
ממשיך התניא (שם) ,ואומר שכל הכפירות שמגיעות לאדם
ומבלבלות את האמונה מגיעים מגדלות ,היצר הרע משכנע את
האדם שחברו עשה נגדו ,רצה להרע לו ,רצה לפגוע בכבודו,
ובכך גורם לו לכעוס על פגיעת כבודו ולא להבין שמה' הייתה
זו ,ובכך כביכול כופר באמונה.
רבי נתן כותב על רבי נחמן (חיי מוהר"ן שי"ח) "אמר שלכנוס
אצלי ולהתקרב אלי הוא דבר קשה מאד ואפילו בני (ילדיו)
עצמם" ,ואמר (שם ,שי"ד) " ,הפחות שבאנשי אני מוליך אותו
בדרך של צדיק גדול מאד" ,וזה על ידי האמונה .רבי נתן אומר,
ששמע מרבי נחמן שאמר שיש לו השגה כזו לה' יתברך שהיה
יכול להביא את המשיח מיד ,על ידי אותה השגה ,אבל סילק
עצמו מזה כדי להחזיר את עם ישראל למוטב ,שהרי כשיבוא
משיח תיעצר ההשגה ,מה שאדם השיג – השיג ,אי אפשר להשיג
יותר ,ולא ניתן להביא את המשיח בלי אמונה ,ולקרב את עם
ישראל ,זה יותר קרוב וגדול בעיני ה' ,מאשר להביא את המשיח
וכך אמר (שם ,של"ה) "הלא כל הנחת רוח והתענוג שלי הוא רק
כשאני רואה איזה דברי יהדות ועבודת ה' באחד מאנשי ,הלא
הפקרתי את עצמי ואשתי ובני היקרים ורק בשביל זה" .כידוע
על ידי הסודות שגילה רבי נחמן ,אשתו וילדיו נפטרו ,וכל זה
עשה רק כדי לקרב את עם ישראל לאביהם שבשמים ,שהרי
בשביל עצמו אין לו מה לתקן בעולם ,וכל ירידתו לעולם ,רק
כדי לעשות נפשות בשביל האמונה.
ממשיך רבי נחמן (שם ,שנ"ד) ,שהאנשים שהוא יכול לקרב ,אלו
רק האנשים שמגלים לו את החסרונות שלהם ,רק להם הוא
יכול לעזור ,ואומר "ושני כיתות של אנשים יש לי רחמנות גדול
עליהם ,על אלה שהיו יכולים להתקרב אלי ואינם מתקרבים,
ועל אלו המקורבים אלי ואינם מקיימים דברי" ,הם לא מבינים
שהכל מה' יתברך" ,כי בעת שיהיה האדם מונח על הארץ עם
רגליו אל הדלת (היינו בשעת הלוויה שלו) ,יתחרט מאוד מאוד
על שלא קיים את דברי ,כי המקיימים את דברי ,לא הייתה שום
דרגה בעולם שלא הייתי מביאם" ,וכל זה יכול האדם להשיג על
ידי שפלותו ,ועל ידי שמקבל כל דבריו באמונה ומבין שהכל
מה' יתברך ,ה' הוא שעושה לו ,ה' הוא שדואג לו ,וכל דבר ודבר
שנעשה רק מאיתו יתברך ,יזכנו ה' לאמונה אמיתית בו יתברך.
שבת שלום! אייל עמרמי
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שער עבודת האלוקים עם פירוש “כאייל תערוג”

תורתינו תורת חיים
הרמח"ל כותב שאחד מני אלף לא ימצא שירבה לו העולם שלווה .אין אחד בעולם
מתוך אלף ,שהעולם נתן לו רוב נחת ושלווה ,הרוב הוא סבל ,עם מיעוט שלווה.
השכל מסתכל על זה ואומר מה אני משקיע על העולם הזה ,אני רוצה לזרוק את הכל?
אומר רבנו בחיי ששתי הדרכים הם טעות .התורה הקדושה מנתבת את האדם
בדרך האמצע ,לשלמות המידות ,מה שקורא אותו הרמב"ם לא כמו כמרים ,עובדי
כוכבים הלובשים שקים וצמר ופורשים מבשר ויין ,לא אוכלים ולא שותים וצמים,
זה כמרים עושים ,אך זה לא רצון התורה .התורה הקפידה על כל בן אדם שיהיה
מטופח ,נאה ,התורה הקפידה על אכילה ושתיה של האדם ,כל מי שמצער את
נפשו נקרא חוטא ,שנאמר "מאשר חטא על הנפש" ,כמו שאמר הרמב"ם בלשון
מוסרית ,יקפיד כל האדם בנקיות ,יהיה נקי ,מסודר ,כי נקיות מביאה לידי טהרה.
כך גם אומר רש"י הקדוש בפרשת ראה ,אל תהיו מקורחים אלא נאים שבני מלך
אתם .תראו את גדולי הדור איך היו מסתפרים יפה ,רצון התורה לא להיות מרושל,
האדם הוא בן מלך ,גם בתיהם היו מכובדים ,אלה גדולי התורה ,כי זה התורה.
זה רצון התורה ,התורה לא רוצה שתזניח את העולם הזה חס וחלילה ,התורה רוצה
שתעשה את הכל בדעת ,בשכל ,בתבונה ,במידה נכונה במינון נכון .הרמב"ם אומר
שמי שיושב בדירה לא נאה הוא כמומרי עובדי כוכבים ,תעשה לאשתך דירה יפה,
תצבע ,תסדר את הדירה .אבל השכל לא רוצה את זה ,השכל אומר מה אני אשקיע
בזה עכשיו ,גם כך הכל סבל בעולם הזה .באה התורה ואומרת לשכל 'תזהר גם
אתה התורה שונאת קיצוניות'.
לכן אומר רבנו בחיי שחובת הלבבות חייבים את הארת התורה ,כי אם היה לנו רק
הארת השכל לא היינו יודעים את זה .לכן באה התורה ויוצרת איזון אצל האדם,
וכך אומר הרמב"ם ,אם אדם מרגיש שהמרה השחורה שלו מתגברת ,שיסגור את
הספרים ,יצא לגינות ולפרדסים ,ישמע את נגינת השירים ,לך תשמח את הגוף שלך.
אומר הבן איש חי ,אדם יראה שכל חייו יהיו מסודרים .לכן אומר רבנו בחיי שמא
יאמר אדם ,הואיל והתאווה והכבוד וכיוצא בהן דרך רעה הן ,ומוציאין את האדם
מן העולם ,אפרוש מהן ביותר ואתרחק לצד האחרון ,עד שלא יאכל בשר ולא ישתה
יין ולא ישא אשה ולא ישב בדירה נאה ולא ילבש מלבוש נאה אלא השק והצמר
הקשה ,כגון כהני העובדי כוכבים .אם אדם כל החיים שלו יגור בפחון ויבוא לשמים
יגידו לו 'אתה היית כומר בכנסיה ,זה לא הדרך שאני רציתי' ,זה דרך רעה ואסור
לילך בה והמהלך בדרך זו נקרא חוטא.
תורת חיים ה' נתן לנו" ,נעים כי תשמרם בבטנך יכנו יחדיו על שפתיך" ,אדם
חייב להביא נעימות ,כמו שכתוב בפרשת נזיר "וכפר עליו מאשר חטא על הנפש".
אמרו חכמים ומה נזיר שלא פרש אלא מהיין צריך כפרה ,המונע עצמו מכל דבר
ודבר  -על אחת כמה וכמה ,לפיכך ציוו חכמים שלא ימנע אדם מעצמו דברים,
אלא בדברים שמיעטה התורה בלבד .ולא יהיה אוסר עצמו בנדרים ,בשבועות ,רק
בדברים מותרים .לא דייך על מה שאסרה התורה אתה אוסר עליך דברים אחרים?
ובכלל אלו שמתענים אינם בדרך טובה ,כשיש תעניות צבור – יתענה ,אבל לא
יתענה בכל יום על צרותיו .שיישן טוב ,ילמד טוב ,ישמח את אשתו ,יתפלל טוב,
ואין לך אלא חכם שבימיו – יש גדולי תורה ,תתייעץ איתם .רבי בן ציון אבא שאול
היה אומר שמי שלא ישב ארבעים שנה על גמרא ,לא הולכים להתייעץ איתו .מי
שלא ישב ועמל בגמרא לא מבין ,הוא לא קיבל שכל של תורה.
התורה שלנו היא תורת חיים ,התורה זו הדרך הנכונה ,כשאדם ילך על פי דרך
רבותינו הוא הולך על מסלול סלול שבו הוא יגיע למקום בבטחה ,אבל אדם שרוצה
דרכים קצרות בסוף הם מתבררות כארוכות.
מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת הלבבות" ניתן להשיג את כל ספרי הרב
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

תגידו מה יותר מתוק מדף גמרא...
תקופת ההתבגרות מתאפיינת בתנודות ומצבי רוח משתנים של המתבגר.
סערות ומתחים פנימיים ,שינויים פיזיולוגיים ,קוגניטיביים ורגשיים.
מתבגרים רבים חווים בלבול ,ולעתים אף מצוקה ,לנוכח השינויים שהם
חווים במהלך גיל ההתבגרות .שעה הוא רגוע ,ופתאום מתפרץ .ימים שהוא
שקוע בלימוד תורה ,ופתאום – מוכן לנפץ את הכל ,לעיתים המתמיד של
השיעור ,הצדיק של הבית ,ולפעמים פורק הכל ,ומותיר לבבות מרוסקים.
מה לא ניסינו? אימצנו באדיקות כל מה שהומלץ כאן בטור :התפללנו,
דיברנו ,התעלמנו ,נתנו מה שהם אוהבים בלי התניות – מה עוד?
בברכת התורה לא מברכים על "ללמוד תורה" אלא "לעסוק בדברי תורה",
להתייגע בתורה ולהיות מחוברים אליה .איך אנחנו ההורים יוצרים את
ה"דבק חם" שיחבר? התנאי היסודי לאהבת התורה של הבן הוא אהבת
התורה של ההורים.
אדם הראשון קרא לאשה בשם 'חוה' ,כי היא הנותנת חיים רוחניים ,על
ידי שהופכת את חיי התורה לחוויות! עקרת הבית – עיקרו של הבית,
שמנסה לייצר חוויות רוחניות בבית.
בתפיסה הטיפולית של גיל הנעורים ישנו מושג "מחווית מפתח ,לנקודת
מפנה" .ליצור חוויה מעצימה ומטלטלת ,שתביא למפנה חיובי .אם זה
לשמר את "אהבת התורה" והעונג במתיקות התורה ,ואם צריך ליצור
שינוי מיוחל ביחס לתורה ומצוותיה.
ימי החנוכה הם ימים גדולים .נצלו אותם ליצירת אווירה מרוממת ,טובה
ומזמינה .שעת איכות שיחכו לה בכל יום מחדש .לשבת ביחד כל בני הבית
סביב נרות החנוכה .להפתיע בכל יום עם משהו חדש :משחק משותף,
תחרות מהנה ,שירי חנוכה .ואפשר שכל הילדים יהיו שותפים בהכנה
לערב .חשוב לתת לשעה הזו גם מימד רוחני .לא הספקתם בחנוכה ,לא
נורא .יש גם ראשי חודשים .אמא שיוצרת חוויות בטעם של עוד ,עם
רושם שניצרב היטב בנשמה ,הם נכסי צאן וברזל עתידיים.
מסופר על רבי יצחק הוטנר ,ראש ישיבת חיים ברלין בניו יורק ,ותלמיד
חכם עצום .שנשאל מהיכן שאב את האהבה העמוקה שלו לתורה .ענה:
"מאמא שלי" .לדבריו ,אביו היה סוחר והיה נעדר מהבית לתקופות
ארוכות לרגל מסחרו .אמו הייתה נשארת לבדה עם הילדים ותמיד היה
דוק של עצב על פניה.
"פעם הגיעה חבילה יפה בדואר .פתחנו אותה בהתרגשות ומצאנו בפנים
תכשיט יקר .אבא הרגיש בעצב של אמא ושלח בדואר תכשיט יפה לשמח
אותה .אנחנו ,הילדים ,ציפינו בדריכות שאימא תענוד את התכשיט
וסוף-סוף יעלה חיוך על שפתותיה ,אך אמא סגרה את הקופסה עם
התכשיט הביטה בי ואמרה" :בעוד כמה ימים אתה תסיים מסכת משנה
בעל פה ואז אחוש שמחה אמתית בלב ואענוד את התכשיט בגאווה"...
טעם בלימוד ,הורים יכולה לתת" .אשריכם תלמידי חכמים שלי ,שדברי
תורתכם חביבים עלינו" .ילדים שראו הורים דואגים בחדווה לסביבה
שקטה ורגועה כשהילדים לומדים ,גם כשהדירה קטנה וצפופה ,לזה ייחדו
פינה בסלון ,לשני במרפסת ,השלישי צמוד אל אמא במטבח .ציידו כל
אחד במכשיר ראוי להאזנה במרחבים הקוליים ,עודדו ,צ'יפרו .התעניינו,
סייעו ,לא קיטרו ,הסבירו ולימדו כשהשיעור של המלמד לא היה ברור
דיו .נותנים מקום של כבוד לכל דבר תורה או הלכה שהתחדשו .אמא
שקיבלה בשמחה את הבעל שחזר מהשיעור היומי או השבועי ,בלי
"ליפול" עליו עם כל הקשיים בהשכבת הילדים .השדרים הללו יציתו
את התשוקה ללמוד תורה.

נכתב ע״י ז .קליין מייעצת חינוכית
סמינר "הר חומה"
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המרוץ לחיסון
המשלוח הראשון כבר נחת בנתב"ג ,ועד סוף החודש הלועזי אמור להתחיל
בישראל מבצע החיסונים נגד נגיף הקורונה .מדובר בחיסון שפיתחה חברת
פייזר ,והוא החיסון הראשון נגד קורונה שמשּווק במערב .באנגליה כבר
החלו לחסן באמצעותו את האוכלוסייה.
הראשונים להתחסן בישראל יהיו עובדי מערכת הבריאות ואנשים
שנמצאים בסיכון הגבוה ביותר לסבול מסיבוכי המחלה .החיסון
מעורר הרבה עניין ,וגם אולי לא מעט חששות ,ולכן ננסה להסביר
מעט על חיסונים.
קיימות כמה טכנולוגיות ליצירת חיסונים .לכל שיטה יתרונות
וחסרונות .החיסון נגד קורונה של חברת פייזר אינו משתייך לקטגוריות
הקלאסיות של חיסון "חי" או של חיסון "מומת" אלא לטכנולוגיה של
 .RNAהטכנולוגיה הזאת מוכרת ברפואה כבר כעשור ומיושמת לא רק בחיסון
שפיתחה חברת פייזר ,אלא גם בחיסון שפיתחה חברת מודרנה.
איך עובד החיסון?  spikesהם הזיזים שמאפיינים את נגיף הקורונה ושמקנים לו
צורה של כתר .ל־ spikesיש תפקיד חשוב בחדירה של נגיפי הקורונה לתאים
האנושיים .מטרת החיסון היא להציג לגוף רק את חלבון ה־ spikeהנמצא על
פני וירוס הקורונה ,בלי לחשוף את המתחסן לווירוס השלם .הכוונה היא שהגוף

האם החיסון של חברת פייזר יעיל?
החיסון של חברת פייזר נבדק בכמה מדינות ובכמה שלבים ,כמקובל בכל
תהליך של פיתוח חיסון .בשלב הראשון נוסה החיסון על קופים ,והתברר
שהוא יעיל .בהמשך נבדק החיסון בבני אדם ,והתברר שתגובת המתחסנים
הייתה ייצור משמעותי של נוגדנים לווירוס הקורונה.
בשלב האחרון בודקים שהחיסון מונע ביעילות תחלואה באוכלוסייה הכללית
ולא רק בקרב נסיינים מעטים יחסית .בשלב הזה חוסנו יותר מ־ 40אלף
מתנדבים .אלה חולקו לשתי קבוצות :קבוצה אחת קיבלה את החיסון
האמיתי ,ואילו הקבוצה האחרת קיבלה חיסון פלצבו (חיסון מדומה שאינו
מכיל את החומר הפעיל ,אלא מים סטרילים בלבד).
בתום פרק הזמן שהוקצה למעקב התברר כי בסך הכול חלו  170מתחסנים
וכי כמעט כולם ( 162איש) השתייכו לקבוצה שקיבלה את הפלצבו .לעומת
זאת ,מקרב המתחסנים בחיסון האמיתי רק  8אנשים חלו בקורונה .בתום
שלב הניסויים השלישי הודיעה חברת פייזר שיעילות החיסון שהיא פיתחה
עומד על  .95%לשם השוואה :יעילות החיסון לשפעת נעה בין  50%ל־70%
(היעילות משתנה משנה לשנה).
במחקר נכללו גם מבוגרים וגם מי שסובלים ממחלות רקע .מדובר באנשים
שמצויים בסיכון מוגבר לסבול ממחלה קשה בעקבות
הידבקות בקורונה ,וגם אצלם הפגין החיסון
יעילות גבוהה.
מהן תופעות הלוואי של החיסון? האם הוא
בטוח? ניטור תופעות הלוואי הוא חלק מרכזי
בכל פיתוח של חיסון חדש ,והן מדורגות
ל־ 3דרגות חומרה :קלות ,בינוניות וחמורות.
לניטור הזה אחראית חברה חיצונית עצמאית
ולא החברה המייצרת כדי להבטיח נתונים
מדויקים נטולי הטיות.

ייצור נוגדנים נגד החלבון הספציפי הזה .ברגע שמערכת החיסון תוקפת את ה־
 spikesהיא למעשה מנטרלת את הנגיף.
המיוחד בטכנולוגיית החיסון שפיתחו חברות פייזר ומודרנה הוא שאת חלבון
ה־ spikeמייצר המתחסן עצמו .החיסון מכיל את "הוראות ההפעלה" לגוף
ליצור את החלבון הזה של הנגיף ,ורק אותו .את הוראות ההפעלה האלה נושא
ה .RNA-לאחר שה־ RNAמשלים את משימתו הוא נהרס ולא נשאר בגוף.
לשיטה הזאת יש כמה יתרונות בולטים:
•היא אינה משתמשת בווירוס חי ,כך שאין שום סיכון שבעקבות החיסון
יתחיל הווירוס להתפשט בגופו של המחוסן.
• מדובר בשיטה שבאמצעותה ניתן להפיק חיסונים רבים בזמן קצר
יחסית ,שכן במסגרתה אין צורך בתהליך הממושך של גידול הווירוס.
• החיסון המופק באמצעות השיטה הזאת יכול לשפעל את המערכת
החיסונית בעוצמה מספקת בלי להזדקק לתוספת של חומרים
משפעלים נוספים כפי שלעיתים קורה בחיסונים אחרים.
• בשיטת החיסון החדשנית הזאת ישנה אפשרות נוחה לשנות את
מולקולת ה־ , RNAבהתאמה לזן חדש של נגיף הקורונה  -אם תתרחש
בו מוטציה ,ובעקבות זאת ישתנה חלבון ה־.spike
מכיוון שהחיסון החדש לקורונה אינו מבוסס על נגיף חי ,אין סכנה שהוא יתרבה
בגוף ,ולכן ניתן לתת את החיסון גם למי שסובלים ממערכת חיסון מוחלשת.
כידוע ,מי שסובלים ממערכת חיסון מוחלשת הם בסיכון גבוה למחלה קשה
ולמוות אם יידבקו בנגיף הקורונה ,ולכן מומלץ לחסן אותם.
עם זאת יש לזכור כי ייתכן שמערכת החיסון של האנשים האלה לא תצליח
לייצר נוגדנים בהיקף הרצוי ,ויעילות החיסון במקרה כזה עלולה להיות פחותה.
אלה הן תופעות הלוואי שנצפו במהלך מעקב שנמשך כחודשיים:
• חום ,עייפות וכאבי ראש .כמו כן דיווחו מתחסנים על כאבים ועל נפיחות
במקום ההזרקה .עם זאת ,תופעות הלוואי האלה היו ברובן קלות וחלפו
בתוך ימים ספורים.
• מבין כ־ 20אלף המתנדבים שחוסנו בחיסון האמיתי רק אצל  3מתנדבים
התפתחו תופעות לוואי שהוגדרו "חמורות" :פגיעה בכתף ,הפרעה בקצב
הלב והגדלה של בלוטות לימפה.
•  6מבין המשתתפים בניסוי מתו במהלכו 2 :מהם קיבלו את החיסון וארבעת
האחרים קיבלו פלצבו .הוועדה שבדקה את מקרי התמותה האלה קבעה
שאף אחד מהם לא היה קשור לחיסון.
• באשר לתופעות הלוואי ארוכות הטווח  -על כך אין ,כמובן ,שום מידע,
שכן מדובר בתרופה שאך זה עתה פותחה .עם זאת ,מניסיון רב שנים שנצבר
מחיסונים אחרים שפותחו אנחנו יודעים שתופעות הלוואי בעקבות קבלת
חיסונים מתרחשות בשבועות הראשונים לאחר מתן החיסון .כאמור ,ניסיון
של כמה שבועות כבר יש לנו.
את מי אסור לחסן?
• מי שיש לו רקע של תגובה אלרגית חמורה לחיסון כלשהו ,לתרופה או
למזון ואשר נושא עימו בשל כך מזרק אפיפן.
• מי שטרם מלאו להם  16שנים ,כיוון שהמידע בנוגע אליהם הוא מוגבל
בשלב הזה.
• אף שהנתונים הקיימים אינם מצביעים על חשש שהחיסון פוגע בנשים
הרות ומיניקות (או בעוברים או בתינוקות היונקים) ,הרי עד קבלת נתונים
נוספים אין המלצה לתת את החיסון בתקופת ההריון וההנקה.
התחסנתי  -לכמה זמן יש לי הגנה? לשאלה הזאת אין עדיין תשובה .מי שחלה
בקורונה והחלים מחוסן מפניה למשך כמה חודשים לפחות (האירועים של
הדבקה חוזרת הם מועטים ביותר ביחס לעשרות המיליונים שכבר חלו
במחלה ברחבי העולם) ,אך לא ניתן להסיק מכך בוודאות בנוגע לחיסון.
האם אני עלול לחלות בקורונה בעקבות החיסון? ממש לא ,שכן לא מדובר
בחיסון חי ,אלא ברכיב חלבון אחד של הווירוס שאינו מסוגל להתרבות
ולגרום למחלה.
נדבקתי בעבר בקורונה והחלמתי  -האם עליי להתחסן? החיסון לא יוצע
למי שידוע עליהם בוודאות שהם חלו בקורונה והחלימו  -בוודאי שלא
בעדיפות גבוהה.

4

"יוונים נקבצו עלי אזי בימי חשמנים"
רוסיה הקפואה ,כולה הפך לבן ,חודש כסליו שנת תש"ס ,השעות הקטנות של
הלילה .ואני בתוך הגולה ,נחתתי זה עתה אי שם על אדמת ניכר ,בדרכי לבדיקת
מפעל טרם הכשרתו ,לברר דרכי אופני הכשרתו עבור משגיחי הכשרות הבאים
אחרי .הקור היה אדיר ,עצמותי דא לדא נקשו ,ונראה כי בעוד רגעים יקפאו
האנשים בתוך מעיליהם...
בשדה התעופה המתין לי בעל המפעל ,לצד רכבו המחומם ,ומייעץ לי לצאת
כבר עכשיו לדרך ארוכה ,ובכך להגיע למפעל לפנות בוקר .דרך צלחה
ויוצאים ...השעתיים הראשונות עברו בקלות ,הכבישים שוממים,
השלג נערם לגובה ללא רחמנות ,ואנו מחליקים על השלג.
אך לפתע ללא שום הקדמה נדלקת נורה אדומה שהחלה לצפצף...
הנהג המבוהל הסביר שמרוב הקור קפא הדלק – וללא דלק
אנחנו תקועים פה ,בלילה ,בחושך ,בכפור ורחוקים מהמפעל.
בימים ההם במקומות ההם טרם נמצאו טלפונים בכדי להזעיק
עזרה ,והמצב בכי רע .אך הנהג הבהיר כי בסך הכל מדובר בנס
גלוי ,שהנה אנחנו ממש קרובים לכפר אשר על אם הדרך ,נצעד
קמעה נדפוק על אחד הדלתות ונקווה שיכניסו אותנו ,אין ברירה.
צעדנו רגלית מכוסים בבגדינו ובכל בד אחר שהזדמן לידינו ,מתקדמים
בעצלתיים – כל פסיעה נראה כצעידת רחוב שלם – הקור מאיים והעצמות
קופאות ,אך בחסדי שמיים הגענו לכפר ,ששלט בו כפור ,עלטה וחשיכה גדולה,
ומלבד ארובות הגגות הפולטות עשן החוצה – לא ראינו דבר .החשנו צעדנו
לעבר הבקתה הראשונה שגילינו ,דפקנו בחוזקה ,ומשהבהרנו באמצעות שטר
של  200רובל כי כוונותינו אינן זדוניות ,ובס"ה מבקשים אנו מחסה ,נענה
בעה"ב לארח אותנו ,ואף הרתיח לנו מים רותחים לחמם לבבות.
המארח ששמע 'את כל התלאה אשר מצאתנו בדרך' ואין לנו מושג איך להגיע
למפעל ,הציע לנו כי הנה בקרבת מקום בכפר הסמוך לידו ,גר מאן דהוא בעל
משאית ישנה שקנה מהצבא הרוסי ,והיא נוסעת על גז (שאינו קופא) וכך
מחליקה על השלג ללא מאמץ ,הוא ישמח – אחרי תשלום הוגן כמובן – לקחת
אתכם למפעל .הנהג ההוא אכן נענה בשמחה והגיע באמצע הלילה מהכפר
הסמוך ,לקחת אותנו במשאית הדומה יותר לטנק מלחמה .הנהג קידם את
פנינו בחמימות ,ביקש מראש את שכרו ומשהגיעו אלו לידיו העלה אותנו על

בחסדי השם זכינו להפיץ מסרטוני החיזוק של הרב אייל עמרמי ,ובזכות
סרטון חיזוק של הרב זכיתי להשגחה מהשם אותה רציתי לשתף את הקוראים.
לאחרונה עלה סרטון של הרב על שלום בית ' -השם מוכן שיימחק אות בספר
תורה ולא יתפרק בית' ,במהלך הסרטון הרב התחיל לשיר ' -מה שהשם רוצה,
אני מרוצה' ,לאחר כמה דק התחלתי לשיר ביחד עם הרב.
למחרת בבוקר הייתי צריכה לצאת לפגישה חשובה מאוד והיה לי אוטובוס
אחרון להגיע בזמן לפגישה .לפני שאני באה לצאת מהבית השם הכניס לי
לראש לחפש את הרב קו אם הוא נמצא בארנק ,ובאמת התחלתי לחפש
ולא מצאתי ,התקשרתי ישר לאחי לגעור בו על שלקח לי את הרב קו בלי

משאיתו ונסע.
אותו נהג חפץ מן הסתם לקיים את המצווה בשלימות עם 'עבדו את ה' בשמחה'
כדבעי ,והדליק את הטייפ [שבימים ההם עדיין היה בנמצא כאלו ]...על הדציבל
הגבוה ביותר ,בכדי שיישמע כדבעי ולא יובלע בקול המשאית האימתנית .אך
מתברר שהייתה זו רק חצי צרה ,הבעיה העיקרית הייתה המוזיקה צרמה בניגוני
גויים זימרת הארץ ,שלאו כל מוחא סביל דא.
הצעתי לו שבמקום הצלילים הרעשניים הלא מסודרים יש לי טייפ ובו ניגונים
עליזים יהודיים ,וודאי תשמח לשמוע אותם .הוא שלא הבין את ההבדל הסכים
לנסות...
משהכניס והדליק את הטייפ נשמע 'יוונים נקבצו עלי אזי בימי חשמנים ופרצו
חומות מגדלי וטימאו כל השמנים '...לא עברו רגעים מעטים ,והנה אני רואה
שהנהג עם המשאית יחד מקפצים ומרקדים בקולי קולות ,עלי דרכים מושלגות
בראש כל חוצות ,יוונים יוונים נקבצו עלי...
"מהיכן אתה מכיר את השיר?" ,אני שואל אותו .במקום להשיב לי החזיר לי
מנה אחת אפיים" :אמור לי מהיכן אתה מכיר שיר ערש זה ,שעליו גדלתי כל
הימים? ...הלוא זה שיר 'מאמע לשון' שלי" ,הוא אומר לי" .אמי נהגה לשיר
זאת תמיד לפני" ,ובטוח הוא שהיא היחידה מכל העולם שמכירה עדיין את
השפה עתיקת היומין הזו...
והוא ממשיך בהתלהבות" :אמי כבר זקנה ועיוורת מאוד ,וגרה כאן אתי
בכפר הסמוך" ,וכאן הבן שואל האם תואיל בטובך לבוא לכמה דקות
לשוחח עמה בשפה זו ,היא לוודאי תשמח לגלות שהנה יש עוד
אחד בעולם שמכיר את השפה.
אני כבר הבנתי את המוטל עלי ,הסכמתי בחפץ לב והוא הניע
את המשאית לכיוון בקתתה בקצה הכפר .הוא פותח את דלת
הבית ,ובקול רעש קורא" :קומי אמי ,הבאתי לך אורח חשוב
שיודע לדבר בשפה שלך".
מששמעה מבנה במה מדובר לא היה מאושר ממנה.
אשה גלמודה ואומללה ,עיוורת ותשושה ,אך דיבורה צלול והיא מקדמת
אותי בברכת 'שלום עליכם' ,ואני משיב לה 'עליכם השלום' – בשפתה
עתיקת יומין ...מרוב התרגשות פרצה בבכי ,וסיפרה כי שבעים שנה לפני ,והיא
עדיין נערה צעירה אי שם ברחבי ליטא ,והנה פרצה מלחמת העולם השנייה.
היא ברחה ערירית בגפה לעמקי רוסיה ,הגיעה לכפר נידח זה ,הכירה פה את
בעלה אשר גם הוא היה יהודי ,התחתנו והיא הולידה את הבן הזה והתאלמנה,
ושוב לא נשאה מעולם .מאז היא גרה כאן ביחד עם הבן.
בסוף ,כששאלתי אותה למה נשארה אלמנה ומעולם לא התחנה שוב ,צעקה
ואמרה" :איך אתחתן? הלוא אנוכי יהודייה יחידה ...יהודייה אשאר ויהודייה
אמות ,ולא אתחתן עם גוי!"...
משגיליתי כי בפניי נשמות קדושות וטהורות ,שני גדיי צאן ,פזורים בין העמים,
יצרתי מיד קשר עם הקהילה היהודית אשר ברוסיה ,כשבסופו של דבר הם עזבו
את הכפר ועברו לגור בבית הקהילה היהודית .היא זכתה לעלות השמיימה
כיהודייה ,ובנה – נהג המשאית (שאכן המשיך עמנו עד המפעל) – זכה להקים
בית נאמן בישראל( .דרשו)
להודיע ,ועכשיו כשאני צריכה לצאת אני לא מוצאת את הרב הקו ,מאת
השם יתברך אחי לא ענה לטלפון ,אז לקחתי נשימה עמוקה חייכתי ונזכרתי
ישר בשיר שהרב שר והתחלתי לשיר בקול ' -מה שהשם רוצה ,אני מרוצה'.
ככה מצאתי את עצמי שרה למשך שתי דקות ,ובעודי שרה הכנסתי את
ידי לאחד המעילים ומצאתי את הרב קו בתוכו ,והכל בזכות הזכות זיכוי
הרבים להפיץ את סרטוני הרב ,וע"י שקיבלתי את רצון השם בשמחה על
ידי השיר שהרב שר בשיעור התורה .אני מספרת את הסיפור לזיכוי הרבים.
תודה רבה וכל טוב.
יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :

רבי חיים שמואלביץ זצ"ל
לרגל יום השנה שחל בג' טבת
בתקופת מלחמת העולם השניה ,כאשר ישיבת מיר גלתה לשנחאי ,עמד רבי
חיים שמואלביץ בראש הגולים .במסירות נפש פעל למענם .מסירותו נמשכה
גם בתום המלחמה ,כאשר ארה"ב פתחה את שעריה בפני הפליטים ,רבי חיים
סרב להוציא אשרה לעצמו לפני שאחרון הבחורים בישיבה זכה לקבל אותה.
כל תלמידי הישיבה היו מצויידים כבר באשרות כניסה לאמריקה ולקנדה.
ברם ,לאחד התלמידים שקשיי התקופה פגעו בנפשו ,לא ניתן היה להשיג אשרה.
שלטונות ההגירה האמריקאיים נהגו להקל במקרה של ליקויים בבריאות הגוף,
אולם הקפידו במקרים של חולי נפש .ר' חיים הודיע כי אינו מוכן להשאיר
את הבחור בשנחאי .הופעלו עליו לחצים לשנות את דעתו אך ר' חיים בשלו
 "הישיבה לא תסע בלעדיו".ברור היה לכל כי בדרכים מקובלות לא ניתן יהיה להוציאו משנחאי .בין שאר
שגיונותיו אי אפשר היה למלט מפיו פרטים על זהותו ,מפני שהיה מציג את
עצמו בזהויות שונות  -רב פלוני או אדמו"ר פלוני ...האפשרות היחידה היתה
להשיג לו אשרה בדרכים עקלקלות .בשלב כלשהו היתה הבעיה חמורה פי
כמה ,כיון שהבחור התעקש לעלות לארץ ישראל דווקא ולכך לא היה כל סיכוי.
הלה שינה את דעתו ,רק לאחר שר' חיים הבטיח לו כי ישתדל למנותו כראש
ישיבה באמריקה...

דעתו של ר' חיים היתה נחרצת והדבר עורר התמרמרות רבה .תרמית כלשהי,
לו היתה מתגלה ,עלולה היתה לסכן את אמינותם של שאר מקבלי האשרות
או לגרום לשלטונות ההגירה לבטלן באורח שרירותי.
באחד הימים נכנס ר' חיים והפטיר במרירות" :מה הייתם אתם עושים בשביל
אח?" הוא קרא אליו כמה מן התלמידים ויחד הלכו למשרדי ההגירה ,בקונסוליה
הושיב את הבחור לידו וניגש אל פקיד הרישום" .במשותף" מסרו את הפרטים
הנדרשים כאשר ר' חיים עושה מאמצים לרסן את הבחור.
לפתע התפרץ החולה וקם מכסאו .לבם של הנוכחים פסק לפעום .השתוללותו
עלולה היתה להמיט אסון על כולם .חלומות של שנים אמורים היו להתנפץ
כבועת סבון .גרוע מכל היה מצבו של ר' חיים ,שהיה שותף בפועל ל"מזימה".
אך ר' חיים בקור רוח ,פנה אל הבחור להרגיעו והשיבו למקומו .הפקיד חשד
שדבר מה אינו כשורה .ר' חיים ,הסביר לו שהבחור מתרגש לנוכח התחושה
שזה הרגע הגדול בו עומד להתממש חלום חייו להגיע לאמריקה .דעתו של
הפקיד נחה והוא המשיך להדפיס את הפרטים הדרושים בטופס האשרה.
אלא שהיה זה שלב ראשון ו"קל" בלבד .כל מהגר צריך היה להכנס אל חדרו
של הקונסול ביחידות ,להרים את ידו ולחזור על נוסח הצהרת אמונים לאומה
האמריקאית וחוקיה .בדרך הטבע ,במצבו של הבחור היה הדבר בגדר "נמנעות",
שוב מילאה את הלבבות תחושה של אסון מתרגש.
נס התרחש .האשה ששימשה בתפקיד הקונסול ,מיהרה לעזוב מוקדם באותו
יום .בחוץ המתינו רבים להכנס לחדרה כדי למסור את ההצהרה .היא יצאה
מן החדר אל האולם ההומה פקידים וקהל רעשני ,ציוותה על כולם להרים
את ידם ולחזור ביחד על הצהרת האמונים .גם החולה הרים את ידו ואיש לא
הבחין ,שלא אמר דבר .הקונסולית חתמה על האשרות לאלתר.
אולם ר' חיים לא ראה בכך סוף פסוק .חששו היה כבד שמא בהפלגה ארוכה
יתגלה הדבר ,והבחור לא יורשה להכנס לארה"ב .הסיכוי היחיד שנותר היה
להטיסו לארה"ב במטוס ,ודבר מעין זה נדיר היה באותם ימים .אך ר' חיים לא
נח ולא שקט עד שנמצאה טיסה מתאימה.
בבוקרו של יום הטיסה נעלם הבחור ...ר' חיים שלח שליחים לחפש אחריו ברחבי
העיר .כשנמצא לבסוף ,שכר ר' חיים מונית והורה לאחד הבחורים ללוות את
החולה עד לשדה התעופה ולדאוג לעלייתו למטוס .בחסדי ה' ,החלים הבחור
כליל בארה"ב והקים משפחה לתפארת.

תשבץ
פרשת
מקץ
זהו את השמות

 .1מלך מצרים הרשע.
 .2מאגר המים במצרים.
 .3דמותם הופיע בחלומו של פרעה.
 .4כמה פרות היו בחלום פרעה?
 .5יוסף היה עבד לו (ב' מילים).
 .6משראה אותו יוסף לא התאפק ובכה.
 .7את מי שם יוסף בבית האסורים?
 .8שם הפרשה
 .9מילת הברכה שבירך יוסף לבנימין.
אם פתרתם נכון תקבלו בטור המודגש שמו של רב שיום השנה שלו חל לאחרונה.

חציו חצי מחציו ,וחציו השני חצי נוסף
האות הראשונה של שמי היא האות השניה של שמי.
האות השניה של שמי היא האות הראשונה של שמי.
האות האחרונה של שמי היא חצי מהאות האחרונה של שמי.

מה שמי?
תשובות
לחידה
משבוע
שעבר:

 .1תורה בארמית [אורייתא]
 .2סוג של חמץ [שאור]
 .3מתחבא [אורב]
 .4מצוה להכניס אותו [אורח]
 .5ממיני הקטניות [אורז]
 .6שם עץ [אורן]

 .7מייצר בד [אורג]
 .8קישוט כללי להצגה [תפאורה]
 .9בית של בעל חיים [מאורה]
 .10מכשיר שעושה רוח [מאוורר]
 .11פנסי רחוב [עמודי תאורה]
 .12מקללך[ ...אאור]
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שמי אורי גיאת ואני לומד בכיתה ו' של הרב עזריאל,
כיף לי לשחק כדור רגל ופינפונג ,ואוהב את הרבנים ,מפקח וסגן
מפקח .תמיד אני יודע שטוב לי פה.
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זמני תפילות ושיעורים
ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

תפילות ושיעורים בשבת קודש
		
מנחה ערב שבת

( 16:15כ 30-דק' לפני השקיעה)

		
שחרית הנץ החמה

( 05:25כ 65-דק' קודם הנץ החמה)

		
שיעור בהלכות נידה

 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)

		
שחרית מנין ראשי

07:30

		
תהילים לבנים

( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)

		
שיעור הלכה ,שו"ע

( 13:30חושן משפט)

		
מנחה מנין א

14:00

		
שיעור מוסר

14:30

		
מנחה מנין ב

( 15:15בסוף השיעור)

		
שיעור הלכה

( 16:45בשקיעה)

ערבית של מוצ"ש

( 17:13עם צאת השבת)

אבות ובנים

( 17:35לאחר ערבית של מוצ"ש)

תפילות לימות החול
שחרית הנץ החמה
שחרית מנין ב'
שחרית מנין ג'
שחרית מנין ד'
		
מנחה
ערבית מנין א'
ערבית מנין ב'

שיעורים  -בימים א'-ה' בשעה 19:30
עין יעקב  -עיון באגדות חז"ל
		
יום ראשון
אמונה ובטחון
		
יום שני
פרשת השבוע  /הלכה  /ענייני יומא
יום שלישי
ליקוטי מוהר"ן  /רבינו נחמן מברסלב
		
יום רביעי
הלכות שבת/מועדים
יום חמישי
פעילויות לנשים
יום שלישי

פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות

( 13:00בביה"כ חסדי שמואל)

		
שיעור לנשים

 13:00מפי מו"ר שליט"א

( 05:50כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
16:25
סמוך למנחה
בתום השיעור המרכזי

 20:45שיעור בחסידות
מהרבנית חנה בקרמן תחי'
 21:00שיעור חדש! בריאות טבעית ע״פ
היהדות  -א .פורמן

יום שני
		
פעילויות לילדים
 18:00מתמידים לילדים ,משניות,
יום שלישי
תהילים ,סיפורי צדיקים ועוד .הגרלות ופרסים למשתתפים

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

 20:45ביה"כ "ספרא" ,רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים
 18:15חדש! ביה"כ "איילת השחר" ,רחוב מצפה ,גבעת זאב

יום שני

 17:30ביה"כ "מוסיוף" ,רח’ יואל ירושלים
 21:30לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות" ,רח’ קצנלבוגן  81ירושלים

יום שלישי

 18:00ביה"כ "בורכוב" ,רח’ פישל ירושלים
 21:30חדש! ביה"כ המרכזי ,רחוב הקטלב הר גילה

יום רביעי

 18:00חדש! – ביה"כ "אבני החושן" ,רחוב אבני החושן ,מעלה אדומים

יום חמישי

 22:00חדש! – ביה"כ "קול יעקב" ,רחוב הנביאים  ,22מודיעין

חדרי
אירוח

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

